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Sveikiname Lapkričio 13 žygio i Jungtines Tautas organizatorius ir visus dalyvius,
ius atkovoti tautoms teises ir pasmerkti sovietinius kolonizatorius

Komiteto Lietuvos Nepriklausomybei Atstatyti garbes pirmininkas prel. J. Balkonas, VLIKo pinm. V. 
Sidzikauskas ir konsulas A, Simutis pasitarime, svarstant Lapkričio 13 manifestacijos reikalus.

„ R. Kisieliaus nuotrauka

LAPKRIČIO 13 MANIFESTACIJOS ŽINYNAS

e h c New Murk erines.
SUNDAY, NOVEMBER 7, 1965.AN APPEAL TO THE MEMBER STATES OF THE UNITED NATIONS

LAPKRIČIO 13 MANIFES 
TACIJOS PROGRAMA 
Madison Square Garden:

I. Salė atidaroma lo vai.
3o min. . i

2.11 vai. orkestras. ;
3.12 valvėliavų įneš imas.
4. Himnai.
5. Invokacija-Very Rev.

J. Swords, S. J.
6. Įžanginis žodis-Anta-

nas Mažeika, KLNA 
pirm.

7. Kalbėtojai-Sen.KarI E.
Mund, South Dakota , 
R. J.Swords, S. J. -Ffo 
ly Cross kolegijos - 
Worchester, Mass. , 
prezidentas. Rep. John 
J. Rooney, New York.

Mr. Charles A. Horskey 
Prezidento L.A.Johnso- 
no patarėjas.

8 .Meninė programa-loo šo
kėjų grupė atliks lietu
viškus tautinius šokius. 
DalyvaujaBostono tau- 
tinių šokių ansamblis, 
vad.O. Ivaškienė, New 
Yorko tautinių šokių 
grupė, vad. J.Matulai
tienė,Waterburio "Sū
duvos" šokėjai, vad.G . 
Maurutięnė, Philadel- 
phijos "Žilvino"grupė 
vad. V .Puz inienė .Jung
tinei grupei vadovauja 
J. Matulaitienė.
Solistė Irena Stankū
naitė, akordeonistas- 
Daubaras ir orkestras.

9.Rezoliucijos-skaito An
tanas Sniečkus, KLNA 
koordinatorius.
Madison Square Gardai 
programai vadovauja- 
Le o C he r ne, e jje cut i ve 
director Research InšU- 
tute of America.

lo.2.val.3o min. prasideda- 
žygiavimas link Jung
tinių Tautų.

II. Manifestacijos užbaiga
Dag Hammarskjold 
aikštėje- simbolinis 
bandymas Lietuvos , 
Latvijos ir Estijos vė
liavoms Įeiti Į JT pas
tatą .Trumpas lietuvių 
latvių ir estų atstovų 
pareiškimai : KLNA 
Garbės Pirm.prel. J. 
Balkūno žodis ir mal
da.

PASKUTINĖ SAVAITĖ 
LAPKRIČIO 13- tosios 

komitetas skelbia 
kovos savaitę su dviem 
priešais;

su abejonėmis ir aplinkybė 
mis.

Spalio 29, rusai buvo nu
sivožę Maskvon rinktines 
lietuvių kultūrines jėgas' 
ir ten jas rodė kitų kraštų 
diplomatams, didžiuoda
miesi,kad jau suėjo 25 me* 
tai,kaip Lietuva esanti jų.

Tad tebūnie baigta su 
abejonėmis'.M an if e s ta 
cijos r e ik ia , ir mums 
reikia joje būti.

Aplinkybės, jei kliudo, 
turi būti nugalėtos .nes'šia- 
me reikale irgi "nėra pa
kaitalo pergalei".

Nugalėkim visas aplinky. 
bes ir- eiki m, važiuo 
kim, skriskim.

Esam laisvi-netylėkim1. 
Lietuva mūsų,ne rusų'.

ŽYGIUI Į JUNGTINES 
TAUTAS
paminėti Lietuviu Jauni* 

mo Antikolonialine Lyga 
išleido specialius suveniri* 
nius vokus. Norintieji Įsi
gyt kreipiasi adresu: J. ML- 
klovas.P.C.Bo 134, Lenox 
Hill Station,New York,N .Y. 
Ioo21.

AtvykusiejiįNew Yorką 
turės galimybės iš Jungti- 
nių Tautų būstinės pasiųs
ti laiškus bičiuliams .J. T. 
paštas veiks ir Lapkričio 
13 savai! „ 
to iki5:3o vakaro.Įėjimas 
laisvas.

Pastaba: Laiškai su J . 
T.pašto ženklais pasiunčia 
mi tik iš J. T.pašto. 
ŽYGIUI I JTO DAR AUKO 

JO MONTREALYJE
A. Ruzgas 25 dol., TK. Pe- 
čkys 1C, AA.Mylės 5 dol., 
po 2 dol: J.Sinius ir BJ?, 
po I dol:G.Gedvilienė ir 
E. Stankaitis.
• Juozui Šarūnui,darbščia- 
jam torontiečiui lietuviy vi 
suoinenės parengimuose ir 
kitur, šį šeštadienį buvo su 
ruošta netikėta jam staigme 
na jo 50 metų amžiaus sukak 
ties proga.

Buv.JAV vicepreziden
tas, šiltai pasisakęs apie 
Pabaltijo rusų pavergtas 
tautas.

SAVAITINĖ POLITINĖ

.{.Amerikos Valstybes di
dįjį dėmesį koncentruoja į 
karą Azijoje. Ryšium su tuo 
mezgasi visa eilė tarpvals
tybinių santykių, kurie vie
ni dėl to patenka į painia 
vą.

nuo 9:3o ry-

KAS NAUJA KANADOJE

FEDERALINIAI KANADOS KVEBEKO PROVINCIJOS 
RINKIMAI MINISTERIS LEVESQUE,

vyksta šiendien, kai leidž- kuris buvo laikomas pa- 
iame laikraštį. Klausimas lankiu separatizmui, pa
kas laimės? s isakė labai aiškiai ir at-

Gallup iš žmonių apklau
sinėjimų daro išvadą, kad 
už liberalus balsuos 44% 
už konservatorius 29%, už 
demokratus 18% ir už kre
dito ir kt. 9%. Kitos pra
našystės spėja kitus duo
menis. Esą iš 265 vietų j 
liberalai gausią 140, kon
servatoriai 79 .demokra
tai 17, soc.kred.3, cred. j 
5 ir kiti 22. Savaitės ga- j 
le duomenys jau bus. I

virai, kad yra nepr otin- 
gas kraštutinių reikalavi
mas Kvebeko provincijoje 
uždaryti anglų mokyklas. 
Kalbos turi būti laisvos 
ir mažumoms. Jis pats 
ūenortų būti gyventoju to
kios provincijos, kurioje 
būtų tiktai viena kalba.

• Masinės žudynės pa
darytos Singapure:pakar- 
ta 15 kinų ir 3 indai už su
kėlimą maišto kalėjime.

VIETNAME karas sunkus. 
Jį ten veda ne Victkongas, 
bet Rusija /priešingaiteigi- 

. nares,kad ji tiktai formaliai
Vietnamą remianti/ ir Kinija, 
kurios Vietkongui viską tei
kia.Si būsena painioja Rusų 
IKiną ir Amerikos - Rusijos 
santykius. Šiems naujiems 
santykiai; s veikiant,- Kini
jos komunistai kyla ir didi
na savo prestižą, o rusai

, smunka. Rusų nuosmukis 
privedė prie to, kad Afro-Azi- 
jos užsienių reikalų ministe
rial Alžyre, tardamiesi dėl 
“ viršun i^'konferenei jos, nuta
rė Rusijos nekviesti. Lai
mėjo Pekinas.
LAPKRIČIO 13 d. pabaltic- 
čią žygis į Jungtines Tau
tas, dabartinės būsenos aki
vaizdoje, neturi Amerikoj pa
lankių sąlygų. Amerika, ves
dama karą Indokinijoje ir no
rėdama išlaikyti rusus suval
dytus, negali manifestuoti 
prieš Maskvą. Priešingai 
tam, JA V prezidentas Johnso- 
nas dabar vykdo “tiltų“ poli
tiką, kur tiktai gali ieško 
sugyvenimo ir gerų santykių. 
JAV užs.reik.sekr.P.Pusk ofi
cialiai pasisakė už Chruš
čiovo iškeltą ir Brežnevo 
5U Kosyginu palaukoma “koeg 
zistencijos" politiką. Bet tas 
mus kaip tiktai įpareigoja 
dar stipriau paspausti,kad 
mūsų balsas būtų išgirstas 
ne tiktai Jungtinių Tautų ,

We appeal to the conscience of the member states of the 
United Nations Organization to schedule, for discussion 
in the General Assembly, the Baltic Question. We deny 
that the forced annexation of the Baltic States is an 
internal affair of the U.S.S.R.

We appeal to the United Nations “Committee of 24 to 
Investigate Colonialism” to schedule for discussion and 
action the incessant Russification of Estonia, Latvia and 
Lithuania. The Baltic States have a right to preserve 
their own languages, customs and traditions which are 
separate and distinct from those of Russia. Soviet colo
nization has imposed tens of thousands of foreign settlers 
to erase all traces of indigenous civilization in the Bal
tics, and to assimilate the people into an alien Russian 
culture.

We appeal to the United Nations to undertake the 
restoration of full independence to Estonia, Latvia and 
Lithuania.

Our appeals are made in the spirit of the United Nations 
Charter which states:

To reaffirm faith in fundamental human rights, in the 
dignity and worth of the human person, in the equal 
rights of men and women and of nations large and 
small...

(Charter of the United Nations, Preamble)
All Members shall refrain in their international rela

tions from the threat or use of force against the terri
torial integrity or political independence of any state, or 
in any other manner inconsistent with the Purposes of 
the United Nations.

(Chapter II, Article IV)
"The New York Times", kurio ištrauką čia matoma, Įdėjo visą puslapį apie Lapkri
čio žygį, kuriame yra platus atsišaukimas į Jungtinių Tautų sąžinę- An appeal to the 
Conscience of the United Nations,, pasirašjrtas apie 200 žymių visuomenininkų ir žy
mių politinių veikėju, kurių tarpe ir Niksono, be to, pareiškusio Pabaltijos kraštų 
žmonėms labai nuoširdų ir tikrai simpatingą pasisakymą.

bet ir Amerikos žmonią ma
sės. Nes anfll patarlės “Zmo- 
nią balsas - :ievo balsas“, 
kuris anksčiau ar vėliau ne
gali būti nei...’irstąs.
INIlONEZIJliS vidaus įvykiai 
praėjusią savaitę taip pat bu 
vo vienas iš žmonijos dėme
sio centrą.Sic įvykiai sudaro 
savotišką komunistą vidaus 
tragedijos veiksi..ą. Indone
zijos prezidentas Sukamo 
paneigė demokratinius prin
cipus ir pasidarė diktato
rius. Vėliau persimetė į ko- 
m'unizmą ir tape Pekino sa
telite. Bet... nebuvo pakan-

kyrą vykdytojas, todėl Te
kinas jį ryžosi nuversti.įvy
ko koi muštą suskilimas 
prieš kon'-r.nistiaę Sukamo 
valdžią. Tekinas nukentėjo, 
bet nenori pralaimėti, todėl 
praliejo terorą. U Indonezi
jos žmonią n asės reikalau
ja santvarkos, kurioje jie 
turėtą balsą. Ir kariuomenė 
ne su Sukamo diktatūra.
Ir vyksta kova.Zmonią spau
dimas veikia ir kariuomenę, 
l'aip susidaro plyšys tarp 
kariuomenės ir Sukamo su 
Subandrio, kurio pasitrau
kimo reikalauja vykstančios 
žmonią demonstracijos.Kuo 
ši kova pasibaigs, dar sun-

LIETUVGJE stebimi kai ŠITIE VYRAI PARUOŠĖ LAPKRIČIO 13 DIENOS ŽYGĮ 
kurte nauji reiškiniai po 
to, kai Kosyginas paskel
bė absoliutinę centraliza
ciją, kuri iš "respublikų" 
atėmė paskutinį šiokio to
kio savarnkiško veikimo 
įsivaizduojamą šešėlį^ ku
rį joms buvo davusi decent
ralizacija. "Pergalėje" pa
sirodė S.Atamuko straips
nis, kuriame pirmą kartą 
atviriau pasisakoma apie 
nepriklausomybės laikus, 
kai "Lietuva turėjo savo 
himną, vėliavą, herbą, Lie
tuva buvo Tautų Sąjungos 
narys, jos diplomatai jai 
atstovavo svarbiausių pa
saulio šalių sostinėse-Be- 
rlyne, Paryžiuje, Londone, 
Romoje, Vašingtone, Mask
voje. . . atstovai savo kal
bose, rašiniuose nepamirš* 
davo kaskart užsiminti a- 
pie būtinumą saugoti kra
što nepriklausomybę, apie 
tai, kad tėvynei visi jos 
vaikai lygūs, vienodai turi 
aukotis jos labui, kad tau
tos galybė-jos vienybėje". 
Tokių pasisakymų anksč
iau ir su žiburiu negalima 
buvo rasti. Tiesa, toliau 
Atamukas "nušneka"pagal 
trafaretą ir pripasakoja 
nesąmonių ir neteisybių, 
bet pasisakyme jaučiamas 
nusivylimas tuo trafaretu, 
kuris juk ži auriai apibal- 
vonytas, kad nieko neturi 
to, ką Atamukas pasakoja 
turėjusi nepriklausoma L- 
ietuva. O gal Kosygino at
viras pasukimas carinė
mis vėžėmis pradės pra
blaivinti ir akliausiai ti
kinčius "vyresniuoju bro
liu" ? Juk ir didžiausio nu
sikaltėlio sąžinėje neišny
ksta tiesos jausmo kibirk-

LITHUANIA’S 
INDEPENDENCE

Komiteto Lietuvos Nepriklausomybei Atstatyti 
kairės: A. Budreckis, Ant. Sniečkus, J. Miklovas, R. Kezys, ir Ant. 
Mažeika. R. Kisieliaus nuotrauka

VISOKIOS KITOS NAUJIENOS IR ŽINIOS

Prancūzijos ir Vokietijos 
užs. reik, minister tai C. 
de Murville /kairėj/ ir V. 
Vokietijos Schrfider susi
tiko Paryžiuie aotarti rei
kalus ir galMaskvos pasi
sakymus .

• Indonezijoje politinė pa-® Rodeaijos nepriklauso-
dėtis nenurimsta. Vyksta mybės kalusimas nesiriša 
žmonių demonstracijos, kugerai. Rodesijos min. pir. 
riose reikalaujama uždą- Smith atsisakė susitarimo 
ryti komunistų partiją. Pr-su Anglijos min.pirm. Wil 
ie Kinijos atstovybės buvo šonu. Anglija tat neskel— 
susirinkę apie 100,000 bia Rodezijos nepriklauso- 
demonstrantų, kurie rei- mybės, nes ir Jungtinės 
kalavo kinus vykti namo į Tautos reikalauja, kad Ro 
Pekiną, dezijos valdžioje būtų ir
• Maskvos valdovai apgai-juodieji žmonės, ne vieni 
lestavo, kad Indonezijos baltieji.
kompartija persekiojama. • Nusišovė New Yorko 
Tai yra Maskvos pataikai Ku Luks Klano vadas D. 
virpąs Pekinui. Burros.
• Švedijos min.pirm. Er-• Lenkijos valdžia taria- 
landeris vyksta į JAV 1O si su katalikų vyskupais.
dienų pasitarimams. Gomulkos patikėtinis kon-
• Prancūzijos užs.r.mi- fesijų reikalams Kliszko 
nisteris de Murville, bai— ilgai tarėsi su Krokuvos 
gęs pasitarimus su Grom-metropolitu, kuriam pa—- 
yka, pasirašė komunikatą, žadėjęs daug ką patenkin- 
kuriame pasisakoma už dėti.
rybųjsu Vietnamu atnaujini® Anglijos užs. r.min.Stu-

MASKEOJE Lietuvos užgro-' 
bimo 25 metų sukaktuvių 
minėjiman iš 1OO su virš
um pakviestų diplomatą, 
atsilankė tiktai 20 ir is 
šių 17 buvo afrikiečių ir 
tai trečiarangių. Neatsi
lankė nei lenkai, nei ru — 
munai, nei bulgarai. Ne
buvo nei Sniečkaus su Pa- 
leckiu, kurie iš anksto nu
matė "šventės" nepasise
kimą. ..

• Pas Tito vyksta ir Ita
lijos min. Aldo Moro.
• JAV susitarė su Kuba 
dėl pabėgėlių: JAV lėktu
vai kas mėnesį pergabens 
iš Kubos į Floridą po 3-4 
tūkst. bėgančių iš Kastro 
"rųjaus" žmonių.

mą Genevoje.
• New Yorko majoru iš
rinktas respublikonas J. 
Lindsay, pažangus res - 
publikonas.

artas vyks į Maskvą tartis 
su Gromyka.
• Lenkijos viršūnės-Go- 
mulka ir Cyrankievič vyk- 
s ta pas Tito.

Ludwig Erhard
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Musų pareigos
Mes, okupuotos valstybės ir pavergtos tautos žmon

ės, turime daug pareigų, „kurių laisvos tautos savo lai
svose valstybėse neturi. Šitą realybę mums visada rei
kia turėti mintyje, kai susiduriame su pareigomis.

Dažnas mūsų tačiau šitą realybę užmiršta manydams 
esąs laisvas žmogus. Vieni iš nusivylimo dėl tėvynės, 
kiti nostalgijos bei jaučiamo vargo, o dar kiti iš pasi
tenkinimo ir gyvenimo gerbūvio pertekliaus užsimirš
ta esą tėvynės šaukiami, ir pareigas užmiršta. Ypač, 
kad pareigų turime kartais daugiau, negu joms esame 
pajėgūs. Ir vis dėlto pareigos lieka pareigomis ir jos 
nėra atlaidžios.

Prieš akis dabar turime dvejas dideles pareigas.
Vienas pareigas turime tuojau atlikti- šį šeštadienį, 

lapkričio 13 dieną. Tai yra jaunesnės kartos iniciaty
va ruošiamas žygis į Jungtines Tautas., kurios ligšio- 
lei yra kurčios Europos pavergtoms tautoms, kai Afrl 
kos tautos rūpinamasi atpalaidoti nuo kolonializmo,-ir 
suteikti joms savarankiškumą. Ne viena jų yra žemo 
kultūrinio lygio ir savarankiškai dar nepajėgios tvarky 
tis. Tuo tarpu kultūringos ir turinčios šemtmetinę sa
varankiško tvarkymsi patirtį tautos, Europos centre , 
laikomos pavergime, okupacijoje ir apie jas jungtinė
se Tautose balsas nekeliamas. Siam, pasipiktinimo ir 
gėdos vertam reiškiniui lapkričio 13 dieną New Yorke 
yra pasiryžta suduoti stiprų smūgį. Demaskuoti tie - 
sosjsei teisybės nutylėjimą ir ignoravimą.

Žygiu į Jungtines Tautas turi būti suduotas labai st
iprus senam imperialistui ir žiauriam kolonialistui ru 
sui didelis smūgis, kurį pajustų ne tiktai jis- rusas , 
bet ir visos Jungtinės Tautos, visi jų nariai ir dalyvi
ai. Todėl žygis turi būti didelis ir rimtas. Jam rei - 
l$ia ir tūlo pasiaukojimo, ne tiktai jautimo pareigos. 
Žygis bus tikrai didelis ir efektingas, jeigu jame daly 
vaus lietuviai, latviai ir estai, o taip gi visi kitų tau
tų žmonės, kurie kovoja už laisvę, žmogaus bei pilie
čio teises, už tautų teises pačioms spręstisavolikimą.

Kovoti už laisvę, už žmogaus ir piliečio teises, už 
demokratinius principus, kurie garantuoja visas huma- 
niškas žmogaus teises, yna kiekvieno kultūringo žmo
gaus pareiga.

Tat aiškiai girdėkime Komitete ' 'etuvos Nepriklau
somybei Atstatyti šauksmą ir dalyv.Vmme žygyje visi 
kas tiktai bent Kokią galimybę turime. s gali, vyki
me į New Yorką ir lapkričio 13 d. dalyv. ūkime masi
nėje manifestacijoje, o kas negali vykti, bent auka pri- 
siaėkime ir paremkime tą didelį sumanymą.

Kita mūsų pareiga, taip pat jau pribrendusi, tai lie
tuviškos enciklopedijos išleidimas anglų kalba.

Lietuvių Enciklopedijos leidėjas, Juozas Kapočius, 
raginamas daugelio tautiečių ir patariamas Popiežiaus 
Pauliaus VI, yra pasiryžęs išleisti 6-ių tomų angliš
ką lietuvių encklopediją. Reikalas nepaprastai svar - 
bus. Ligšiol matome

Ligšiol matome, kad gražiausi, vertingiausi lietuvių 
darbai pasaulinių šaltinių yra nutylimi, tartum Lietu
vos dekolonizavimo klausimas Jungtinėse Tautose.Net 
toki kūrybos genijai, kaip M.K. Čiurlionis, kuris yra 
pasaulinis unikumas, ir tas dažniausia nutylimas, nes 
nėra šaltinio, iš kurio galima būtų apie jį sužinoti. Ai
šku, kad kitoms tautoms reikia gero lietuviško šaltis, 
nio apie lietuvius ir Lietuvą^ iš kurio svetimos encik' 
lopeaijos, svetimomis kalbomis informaciniai leidin
iai galtų pasisemti apie lietuvius žinių.

Be to, svetimoji spauda tokiais atvejais pasinaudoja 
apie lietuvius ir Lietuvą svetimais, ne lietuviškais ir 
tendeųcingais šaltiniais ir todėl dažnai mes piktina - 
mės kitomis kalbomis spauda, kuri iškreipia apie lie
tuvius ir Lietuvą faktus arba juos kreivai tendencingai 
nuspalvina. Tat reikia tikrų, gerų, teisingų šaltinių 
apie lietuvius ir Lietuvą. Iš čia iškyla kaip tiktai rim 
to leidinio klausimas. Angliška lietuvių enciklopedija 
ir bus tas rimtas šaltinis. Ir tai yra musų visų parei 
ga. Susikaupkime ir jai.

Išpildę tautai ir tėvynei pareigą ne tiktai pasitarnau
sime pareigos prasme, bet ir patys jausime dvasinį 
pasitenkinimą. J. Kardelis.

Laiškai
Gerb. "Nepriklausomos 
Lietuvos" Administracijai

Malonu, kad laikraštis 
padidėjo, pagražėjo ir ži 
nių atžvilgiu paįvairėjo. 
Padėka iniciatoriams'. -

Nemalonu ir nesupran 
tarnas faktas, kad laikraš 
čio pristatymas skaityto 
jams,yra linkęs vis labiau 
kelionėje užtrukti.Esu "N. 
L'.'pastovus prenumerato 
rius nuoJ948m.vasaros . 
Gyvenu Boston Bar, B. C. 
Susisiekimo atžvilgiu, tai 
patogi vietovė,nes pro čia 
praeina kontinentalinė C. 
N. geležinkelio linija ir 
trans Canados autostrada. 
Keleivinis traukinys ifš 
Montrealio iki čia važiuo 
Ža nepilnas 3 paras.Auto 
•ūso kelionė kiek ilgiau 

užtrunka.Aš laikraštį "N

Redakcijai
L" No. 36 /96o/ po jo iš 
leidimo gavau už trijų sa 
vaičių ?.Siaip "normaliai" 
laikraštis mane pasiekia 
už 14-15 parų ir vėliau , 
nors dar prieš metus lai 
ko trukdavo tik 7-9 parų 
laiko. Taigi lyg žingsniai 
atgal... ?Girdėjau,kad ir 
kitur B.C. yra panašios 
b ėdos. R e ikalas netvarko 
je ir skubiai, bendromis 
jėgomis yra tvarkytinas.

Reiškiu pagarbą 
A.Kenstavičius.

Boston Bar,B.C. 
1965 m. Spalio mėn.15 d.

N. L. nuoširdžiai dė
koja did.geb. p.Ken- 
stavičiui už pranešimą. 
Deja, viskas pareina nuo 
pašto. Laikraštį ekspedi- 
juojame antrądienio rytą. 
Iškart išsiunčiame visiem

PA LAIDOTAS 
HENRIKAS BLAZAS

1965.11.4 d. palaidotas 
Ųenrikas BlazasXrire 1d/ 
SvJCarolio kapinėse Long 
Island. Diena buvo labai 
graži, saulė švietė, bet vė 
jas suko ir smėlį ir sau
sus lapus. Gulės ten velio
nis beveik sudurtomis gal 
vomis su Antanu Trimaku, 
du Vliko "šulai".

Palydoje dalyvavo apie 
25 asmenis,įskaitant jo šei 
mą ir gimines,mūsųbičiu
liai A. Ošlapas su žmona 
ir aš. Angelų Karalienės 
bažnyčioje buvo žmonių, 
tarp jų Vliko pirmin.Sidzi 
kauskas.Free Europe Co 
Įpmittee atstovas Heall, 
Žaliojo Internacionalo ben 
dradarbiai irbuvęs jų biu 
lėtinio redaktorius Sum 
mer.

Atsisveikinimo šerme 
nyse buvo apie 6o asmenų. 
BuvoKD žmonių būrelis , 
velionės kaceto draugas - 
V .Alksninis.V isas maldas 
koplyčioje atlaikė taip 
pat Henriko kaceto drau
gas kun.J.Pikturna.  Jis bu 
vo ir kapinėse,o bažnyčioj 
visas apeigas atliko klebo 
nas Aleksiūnas. Kun.Pik 
tuma ilgai citavo velionės 
Credo Lietuvių Dienos nr. 
2,1964 m.

Atsisveikinimo vakarą 
vedė inž.A. Novickis. P ir 
masis atsisveikino Liet. 
Genr.Konsulas V.Stašins 
kas, po joSt.Mikolaičikas 
buvęs Lenkijos premjeras 
o dabar garbės pirminiu - 
kas Inter.Peasant Union . 
Po jo tarė žodį dabartinis 
IPU pirmininkas F.Nagy 
buvęs Vengrijos premje
ras. Į šermenis su jais 
dviem buvo atvykę iš INP 
valdybos dar dr.F. Hodžia, 
arof.Popa.Po jų atsisvei 
cino Vlikopirm. V. Sidzi
kauskas Vliko vardu. J. Au 
dėnas LVLS-gos vardu.B. 
Piypronienė SLA vardu, 
J. Šlepetys JAV Bendru© 
menės New Yorko apygar 
dos vardu ir A. Ošlapas 
Sandaros I-sios kuopos 
vardu.

Atsisveikinimo kalbos 
buvotrumpos ir nuoštr - 
džios.

Koplyčioje buvo gana 
daug gėlių.

New York Times nume 
riuose lapkričio 3 d.buvo 
taip pat trumpai paminėta.

Velionis buvo pagerb
tas ir Pavergtų jų Europos 
Tautų Generalinio Komi 
teto posėdy lapkričio 3d.

Tai taip ir vėl likome 
be vieno kovos bičiulio .

J. Audėnas.

kanačos Lietuvių BendRuomenė
KRAŠTO VALDYBOS JAU 
NEMO SEKCIJA

prašo nedelsiant pra
nešti kiekvienoje apylinkė 
je veikiančių jaunimo or
ganizacijų adresus.

Aplinkraštis No. 2,1965 
m.lapkričio 3 d. .Apylin
kių Valdyboms

Krašto Valdybos posėdy 
je,įvykusiame lapkričio 2 
d., nutarti šie reikalai:

1966 metų Lietuvių Diena 
Krašto Valdyba, pasirem 
dama Tarybos pavedimu 
ir Toronto apylinkės pra 
šymu, patenkino Toronto 
apylinkės prašymą ruošti 
1966 metų Lietuvių Dieną 
Toronte,Darbo Dienos sa 
vaitgalyje. Toronto apylin 
kė savo eilę buvo užleidu 
si prieš dvejus metus vy 
kušiam PLB seimui.

Pasaulio Liet. Jaunimo 
metai ir kongresas

PLB Valdyba ir Vyr.Jau 
nimo Metų Komitetas yra 
išdirbę smulkesnę progra 
mą,parodančią,kas turėtų 
būti kiekvieną mėnesį at
likta. Turint tai galvoje, 
krašto valdyba nutarė pa 
ruošti naują 1966 metų Va 
sario 16-os minėjimo pro 
gramos magnetofoninę 
juostelę, jaunimo atliktą .

PLJ Kongreso finansų 
komisija yra išleidusi spe 
cialų lietuvišką ženklelį 
autoųąobiliams-stilizuotą 
vytį .Ženklelis kaštuoja 5o 
centų ir yra platinamas
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vo įgaliotinį kultūros reika 
lams, kuris gali būti valdy 
bos narys arba kooptuotas.

Kultūros komisijoje šiuo 
metu yra sekančios magne 
tofoninės juostos: 
a/1965 m. Vasario 16-sios 
minėjimas su dr.H.Nagio 
kalba, b/naujai pagamintas 
1965 m.kariuomenės šven 
tės minėjimas su dr. P. Lu 
koševičiaus įžanga ir St. 
Kęsgailos kalba ir c/sim 
pozijumas šeimos reikalu 
sudr.J. Pikūno, Ir. Lukoše 
vičienės, Tėvo Placido , 
OFM, kalbomis ir A. Rinku 
no įžapga. Prie to yra mu 
zikos.Sias juostas galime 
persiųsti paštu.
v 1966m.liepos pradžioje 
Čikagoje vyksta trečioji 
Dainų Švente. Vis i Kanados 
lietuvių chorai kviečiami 
toje šventėje dalyvauti, už 
s įregistruojant šiuo adre 
su:p.J.Bobinienė,153o So. 
49-th Court,CicerųIllinois 
USA. Apie užsiregistravi 
mą prašome pranešti ir 
mums.

Krašto Valdyba užgiria 
čiurlioniečių sumanymą iš 
leisti sukaktuvinę mono
grafiją ir siūlo apylinkėms 
bei paskiriems tautie - 
čiams būti jos garbės rė 
mėjais / $ 5o/, rėmėjais 
/$ 25/ arba bent prenume 
ratoriais.

Krašto Taryba yra prie 
muši rezoliuciją, užgirian 
čią lietuvių enciklopedijos 
anglų kalba leidimą.

Visais šiais ir kitais kul 
tūros reikalais prašome 
kreiptis tiesioginiai į kul 
tūros pirmininką St.Kairį, 
1 Grassmere Rd., Toronto 
9.*, Cnt.

Jaunimo Sekcijos reika 
lai

Ir čia pirmiausias prašy 
mas yra. paskirti apylinkės 
įgaliotinį. Pageidaujama , 
kad jie būtų iš jaunimo tar 
po. Prašome pranešti įga 
liotinio adresą ir telefoną. 
Jaunimo Sekcijos pirminin 
keiG.Rinkūnaitei, 146 Clo 
se>Nve.Toronto 3.

Švietimo Komisija pra 
šo atsiliepti visų mokyklų 
vedėjus, nurodant pavardę 
ir adresą.'—

Kr ašto V aldyba ,pas inau 
dodama jai statuto sutei
kiama teise, nutarė koop
tuoti pilnateise valdybos 
nare p. Judzintavičiutę. 
K Krašto Valdyba dėkoja 
St. Catherines apylinkes 
valdybai už tvarkingą at
siskaitymą atsiunčiant pu 
sę Lietuvių Dienos pelno, 
viso $4oo.-.Ačiū.

A.Rinkūnas 
Krašto V-bos pirm.

L. Tamošauskas 
Sekretorius

Krašto Valdybos Jaunimo 
sekcijos.Susidaręs pelnas 
skiriamas Jaunimo Kon
gresui finansuoti.

Kanados šimtmečio pro 
jektai

Besiartinant Kanados 
šimtmečiui,federalinė ko 
misija skiria tam tikras 
sumas tautybių projek - 
tams finansuoti. Krašto 
valdyba pirmoje eilėje tu 
ri projektą išleisti knygą 
ąpie Kanados lietuvius. 
Šiuo tarpu turim sunkumų 
surasti tai knygai redak
torių. Apylinkės ir tautie 
čiai, galį krašto valdybai 
tuo reikalu padėti, prašo 
pi i atsiliepti.
Salia knygų,kai kurios tau 
tybės turi projektų įvykdy 
ti kultūros ar jaunimo na 
mų statybas, kurtiJcultū- 
ros fondus ir pan.Šiems 
projektams dalį pinigų tu 
ri turėti pati tautybė, kita 
dalis galima tikėtis gauti 
iš federalinės valdžios . 
Jei kurioje nors apylinkė 
je yra galimumo kokiam 
nors didesniam kultūri
niam projektui suorgani
zuoti rimtesnę savo lėšų 
sumą, krašto valdyba ban 
dys tarpininkauti federali 
nės pašalpos gavimui.

Tiek knygos,tiek kiti pro 
jektai yra skubūs,daugu
mai jų prašymams paduoti 
terminas yra 1966 m. sau 
šio 1 d.

Kultūros Komisijos rei 
kalai

Pirmiausia visos apylin 
kės prašomos paskirti sa

LVLS-gos Centro Komiteto nariui, 
ilgamečiam VLIK-o Prezidiumo nariui, 
nuolatiniam Tarptautinės Valstiečių są
jungos /IPU/ bendradarbiui ir jos ofici
ozo redaktoriui,

HENRIKUI BLAZUI,

mirus, jo žmonai, šeimai ir artimiesiems 
nuoširdžią užuojautą reiškia

Lietuvos Valstiečių Liaudininkų 
Sąjungos Centro Komitetas.

M irus Toronte
PETRUI YURKŠTUI, 

nuoširdžiausia užuojauta likusiai jo 
ŽMONAI MARIJAI YURKŠTIENEI, 
artimiesiems ir giminėms.

Kartu liūdįs Petras Jakubka.

be išimčių prenumerato - 
riams. Be mūsų paštas 
po streiko dar nefunkcio
nuoja normaliai. Jis dar 
neatsitiesia po sutrikimo. 
Darome pastaugę jį paska 
ti nti, bet tai ne mūsų ga- 
loje. Prašome ir kitus 
prenumeratorius atsiliep
ti laiškais. Surinkę juos 
bandysime veikti į paštų 
viršūnes.

Beje, nors p.Kenstavi- 
čiaus vieta prie pat gele
žinkelio, bet joje tur būt 
paštas ne iškraunamas. Jis 
vežamas į Vąncouverį ir 
iš ten skirstomas. Po šio -Bazaras pas NMP Sesei--'Parap. lankymas: lapkr. 
p. Kenstavičiaus įspėjimb les lapkr. 28 d. Prašoma ~ ...............
bandome Britų Kolumbijos paaukoti fantų, 
paštą išskirti į atskitą po- 
ką. Prašome mus painfor 
muot’i, gal dabar geriau, 
greičiau gaunamas laik
raštis ?

Būsime dėkingi už in
formaciją.

MONTREALIO ŽINIOS

AUŠROS VARTŲ PARAP. ŠV.KAZIMIERO PARAP.
- T. B r. M arka it is, S J vy- Lietuviškos mišios pra-
resnysis išvyko su viltim, Sėdamos šį sekmadienį, 
kad Montrealio lietuvių ko-Parapijiečiai prašomi ak- 
lonija ir AV dar gražiau sutyviai įsijungti į naujas li- 
klestės. turgines apeigas.
- T. J. Venckus žymus mi- - Sutuokti B. Juškevičiutė-
sionierius ir vėžio ligos tyMiller su M.Nūn šeštadie 
rinėtojas jau įsijungė į AV nį 5 val.vak. Vaišės vyko 
darbus. Prince Charles restorane
- Lapkr. 14 Šv.Onos d-jos kur dalyvavo apie 15C as-
susirinkimas. menų. Sveikiname jauna -
- Pakrikštytas G. R. Lavins vedžius ir linkime saulėto 
kų sunus Roberto vardu. _ gyvenimo.

15 d. dės Erables iki 6606 , 
nr. , 11 ir 1O Avė iki 6597, 
lapkr. 16- dės Erables li-

- Aulos bažnyčios dažymui: kusieji, 1O Avė iki 6215 nr. 
l.Einikis ir Kclminskas po lapkr. 17 d. 1O Avė Ikūsie- 
3 dol., Kikenai ir '.'rivir 
as po 20 dol., V.Noreika

ji ir dės Ecore, lapkr.18 d, 
Louis Hebert.
• Kun. J.Bobinas serga 
ir guli General Hospitaly. '

ŠAUNIOS VESTUVĖS 
Inž. Petras Jurgutis ir E- 
lė Renkytė spalio 3C d. su
situokė ir sukūrė lietuvi
šką šeimą. Sutuokė Klebo 
nas dr.F. Jucevičius. Pui
ki puota buvo Bellechasse 
salėj, kur dalyvavo per 
150 asmsnų. Jaunieji po
vestuvinės kelionės išvy
ko į Floridą. Sveikiname " 
ir linkime saulėto gyveni
mo. . .

CANADIAN COMMUNITY

STATUTO PAKEITIMAS 
KLB Šeštosios Krašto 

Tarybos pirmoji sesija, iš 
klausiusi Winds oro apyl. 
pirm.P. Januškos pasiūly 
mus statuto keitimo reika
lu, nutarė:

a/ Kanados Liet.Bend- 
ruom.Tarybos rinkimų tai 
syklių-paragr.22 pakeisti 
sekančiai:Balsavimas vi
soj Kanadoj vyksta vieną 
ir tą pačią dieną. Balsavi 
mo valandas nustato apy
linkės rinkimų komisija, 
bet balsavimui skirtas lai 
kas turi būti ne trumpes
nis, kaip aštuonios valan
dos.

Paragr. 24 perrašomas 
sekančiai:-Apylinkių ir se 
niūnijų balsavimo būsti
nės bei balsavimo laikas 
skelbiamas spaudoje ir ki 
tais būdais ne vėliau kaip 
2 savaitės prieš balsavi 
mo dieną.
KLB vardas ANGLIŠKAI

KLB įsiregistruojant 
valdžios įstaigose,yra pa 
keistas jos pavadinimas 
angliškai iš Canadian-Li 
thuanian Federation į Li 
thuanian Canadian Com 
munity,oKLB Šalpos Fon 
do pavadinimas yra Lithu 
anian C anadian C ommuni 
ty Relief Fund. Skyriai tu 
ri vadintis Branch. Kraš 
to Valdyba-National Ęlfe 
eutive, Krašto Valdybos 
pirmininką^ - National 
President.Šalpos Fondas 
minėtuoju vardu turi te i 
sę išduoti atleidimo nuo 
mokesčio pakvitavimus. 
Neaiškumams išvengti, 
prašome senesniųjų an
gliškųjų pavadinimų nebe 
naudoti.

KANADOS LIET. JAUNI 
MO KONGRESAS

įvykęs Toronte spalio 
mėn. 8-lo dienomis,pra 
ėjo sugražiu pasisekimu. 
Tai buvo pirmas toks įvy 
kis Kanados lietuvių gyve 
nime,kai suvažiavo nema 
ži jaunimo kiekiai iš įvai 
rių apylinkių .K rašto Val
dyba nuoširdžiai dėkoja 
Kongreso Rengimo Komi 
tetui, visiems, kongresą 
sveikinusiems, visiems, 
dalyvavusiems programo 
je, apylinkėms, pasiuntu- 
sioms savo jaunimą į kon 
gresą ir mūsų visam jau 
nimui,kuris taip nuošird
žiai kongresui ruošėsi ir 
jame dalyvavo.

A.Rinkūnas.
Krašto Vald.Pirmin.

L. Tamošauskas, 
Sekretorius

Canadian Vickers Ltd

Machine Shop pasiūlymai

Milling Machine Operators
Turret Lathe Operators
Radial Drill Operators

TIARAI PAKLYDOME
S. m. spalio 6 d."Nepr. 

Liet." 38 Nr.tautietis A. 
Beržinis kimba prie ma
nęs, kodėl aš aprašinėda
mas atvykusios iš Lietu
vos tautietės Marijonos 
ŠVILPIENĖS pergyveni
mus išsireiškiau: 
".. o 1941 mt. bjrželio mėn. 
14d.Marijona SVILPIENĖ 
su sūnumi ir dukra išvyko 
į Sovietų Sąjungos tolimąją 
šiaurę..."

Atsakysiu tautiečiui A. 
Beržiniui žinomu juokingu
posakiu, kad mes visi mo • Mirė: Emilija Maceyicz- 
kame rašyti, bet ne visi Mikonis, o3 m. ir Julius 
skaityti... Tame pačiame Stankevičius, 79 metų am- 
straipsnyje buvau paminė 
jęs, kad tautietė M.S.yra 
palikus i Kaune sūnų ir dūk 
rą ir kad dėl kitų savaime 
suprantamų priežasčių 
tam tikros atvykus iosios 
pasakojimo dalys negali
ma spausdinti, o pats saki 
nys prie kurio kimbama, 
kaip tik buyo visiškai nepa 
keistas M.Š. išsireiškimas, 
kuriuo sąmoningaibuvo no 
rimą neminėti trėmimo į

kaitis, Kalinauskas, Kriščiū 
nas, Vacikas, Gechardas, 
Stasiškienė, J .Kalinauskas, 
'Jackevičius po 1.0 <iol.,Sku 
čas ir Blauzdžiūnas po 5 dol.
• Dr. E.Rimšaitė iš Otta- 
vvos dantų gydyti buvo atvy 
kusi į Montrealį pas Dr. J. 
Maliską.
• Kapitonas V. Paukšta it is
su Ponia šį savaitgalį buvo 
atvykę į Montrealį, kame J11Ue 
dalyvavo pp. Juškevičių du • \. Mikulis gerai žinomas 
kters vestuvėse. n-ontrcaliečiari'S, kaip šunį

augintojas ir mėgėjas juos 
resirnoti pritaikant reežiok

Toolmakers
Ingersoll Operators
Planer Operators
Lathe Operators
Tool Designers
Vertical and Horizontal
Boring Mill Operators

žiaus.

SIBIRĄ.
Taigi, galutinėje išvado 

je,manyčiau,kad jeigu kas 
nors iš mūsų ir suklydo , 
tai tik tautietis A.Berži
nis, kurio bereikalingas 
įsikišimas tikrai yra dau
giau negu nesusipratimas.

J. Skardis.

gėjas medžioti priklauso re 
džiotojįj kluoui. Praėjusį se: 
mauienį- spalio 23 d. klubas 
/Cbatcaugnay Beagle/ buvo 
suruošęs medžioklei tinka
o, ų šuny kontestą, kuriame 
3 pirmąsias vietas laimęio
p. Pikulio šunes. Už pit •*- 
mąją vietą laimėjusiu šuniu 
-“Javry“ gavo pereinamąją 
dovaną- troiėją.

Suinteresuotieji turi būti pilnai prityrę, sugebu naudo

tis brėžiniais ir mokėti patys nusistatyti masinas.

NORMALUS DIRBANČIŲJŲ SOCIALINIS 
APRŪPINIMAS.

Kreipkitės asmeniškai Employment office

4970 Notre Dame East. Montreal, P. Q-

Tautose.Net
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ATSAKYMAS DĖL STRAIPSNIO 
APIE VACLOVĄ BIRŽIŠKA

/Tėviškės Žiburiai, 1965. IV. 22, nr. 16/.
Atsisakius šį atsakymą "Tėviškės Žiburiams" 
spausdinti, jį pasirašiusieji prašo jį atspaus' 
dinti "Nepriklausomoje Lietuvoje".

Kun. prof. St. Yla viešu ketina su kun. prof. St. Yla 
diskutuoti konfesinių daly 
kų.t.y.ar Ve.Biržiška bu 
vo geras Lietuvių Evangeli 
kų Reformatų Bažnyčios 
narys ,tos pat bažnyčios ku 
ratorius ir ar jis buvo pa
sirengęs grįžt katalikybėm 

Tebūnie mums leista tik 
tiek pasakyti, kad iš vieno quang duc's self-immolation
ar kito Ve.Biržiškos posa- žiaurus fanatizmo faktas: žmogus pats save sudegina, pati ju nėra rod^s 
kiąkaip minimo straipsnio c
autorius daro,negalima da
ryt reikšmingų išvadų. Ve. 
Biržiška pasakydavo-"ge - 
ras kunigas, nors išpažin
ties eik" .Galėjo jis pasaky
ti kun. prof. St. Ylai, kad 
žmogus ne gyvulys, negali 
bet kaip mirti. Visa tatai 
galėjo būti pasakyta ne to
kia jau rimta ir reikšmin
ga prasme,kaip straipsnio 
autorius mus informuoja, 
nes prieš tą jo pasakymą 
galima būtų truputėlį dau
giau kitokių pasakymų su 
rašyti.

Kun.prel. Jūrą Ve.Bir
žiška mėgo kaip knygos mė
gėją, archyvinės ir muzie
jinės medžiagos rinkėją ir 
bičiulišką žmogų,kuris afr 
važiavęs Bostonan vaišin
davo ne tik Ve. Biržišką , 
bet ir kitus Lietuvių Enci- turi būti rekonstruojama 
klopedijos redakcijos na- labai atsargiai, apdairiai,

raštu - mugu pažymėtame 
'Tėviškės Žiburių" straips 
nyje "Apie Vaclovą Biržiš- 
ką"-kretpėsiį lietuvių vi 
suomenę ir prašė atsakyti 
į kai kuriuos jo keliamus 
klausimus ir būtent:!, dėl 
Ve. Biržiškos konfesinio 
priklausymo,2.kodėl jo par 
laikai buvo sudeginti ir 3. 
kur dingusios Tėvų Marijo
nų Marijanapolio bibliote
kos skolintos knygos Ve. 
Biržiškai ir Lietuvių Enci 
klopedijai.

Jeigu kun. prof. St. Yla 
visus šiuos klausimus būtų 
pajudinęs dar Vaclovo Bir
žiškos broliams Mykolui ir 
Viktorui gyviems esant, tai 
tikrai būtų sulaukęs iš jų 
jam rūpimais reikalais au
tentiškiausią atsakymą.

Dabar reikalas verčia 
Ve. Biržiškos Laidojimo 
Komiteto prez idlumuibent 
iš dalies šį reikalą nušvies
ti.

Visų pirma įsakmiai tu
rime pabrėžti, kad Laidoji
mo Komiteto prezidiumo 
narių asmeninė pažintis su 
prof. Vaclovu Biržiška bu 
vo sena,artima ir nuoširdi.

Betgi iš anksto pasisako 
me,kad Komiteto nariai ne-

komentarai, pastabos ir pasikal
bėjimai su jumis ir savim............. ..

Vokiška išmintis sako, k^d kalbėjimas esąs aukso nevertas.Tik 
sidabro. Ką gi? Ir sidabras taurus metalas. Taigi, nutariau 
kalbėti., (Tarp musų šnekant, auksas man niekados didelių sim- 

’ s... tai ko lauzti's i. prabangias duris?)-

neturint iš ankšto savo in- Kardelio, to nepataisomo optimisto ( taigi, žmogaus, kuris ti- 
. kad ilgai ir atkakliai stengiantis galima kitam įkal- 

’ z c-alų galez su
tikau ( ir vėl.') užrašyti savo dūsią... kilniam reikalui. Ir, 
kaip matote, pradedu savo pažadų tesėti. Bandysiu kiek galima 
dažniau šioje vietoje pasirodyti ir tikiuosi, kad man^s neiš
tiks Dr.Gumbo likimas: nereikes bendraveidžio...

l............... . , , ✓ . . Z _ .

rius. _ __ ________ 1_
Toliau kun.St. Yla,rašy- tencijų, remiantis jų raš- ]<i, „___ _ ...

tais,autentišką ja ko respon- bįti ligą) nuolat ir nuolat ir nuolat kalbinamas, 'ketino" pagitraukęs iš Lie- riją artimųjų žmonių paša- --------- /7 -L-. . \ k—i., _____
tuvių Enciklopedijos kel tis kojimais,o ne atsitiktiniais 
į Čikagą ir padėti broliui bevardžiaisliudytojais.ku- 
Viktoruymūsų pabraukta/, rials remiasi prof.kun. St . 
Sis straipsnio autoriaus yla ir daro griežtas ir sau 
tvirtinimas dėl pasitrauki- norimas išvadas, 
moiš redakcijos neatitin- Kun.prof.St.Yla iš Ve. ičaneal verta nastabėti, kad labai perai (?) žinau, jog žemai.

SmteXKlS, iR.R latvi,! kraujo nėra pats tinkavusias Jumorui,
dakcijos eliminuotas.Matjt bėgina Skirti toVeSnę Netiktai atliekant neįprastas pareigas spaudos bal iuose i- 
kun.prof.St.Yla po Vc.Bir- Jįa|ulėžiūra. 3 g ? tTi» teks daug1au sustoti prie to "rimtai’’, nors rimtumo rei- 
žiškos pašalinimo iš Lie
tuvių Enciklopedijos vyr. 
redaktoriaus pareigų su 
juo daugiau nekalbėjo, nes 
tada nerašytų, kad Ve. Bir
žiška "ketino" atlikti išpa
žintį pas kan.Kapočių.

Mūsų manymu,žymių, iš
kilių žmonių pasaulėžiūra

pagaulėžiūrą.
Čia galima įžvelgti ir ge

rų prof.kun.St. Ylos inten
cijų, kai jis rašo apie Ve. 
Biržiškos "grįžimą" į ka
talikų bažnyčią .kadangi au
torius, matyt, galvoja, kaip 
šimtą metų atgal galvojo 
žymus Lietuvos bažnyčios 
hierarchas ir lietuvių rašy
tojas vyskupas M. Valan
čius .kuris rašė:"Turite vi
si žinoti,kad be katalikų ti
kėjimo nevienas nebus dan
guje. Todėl kas pameta tą 
tikėjimą,užsirašo lyg negy 
vas į pragarą" /M.Valan 
čius,Maskoliams katalikus 
persekiojant-surinko ir pa
aiškino doc .J. Tumas, 1929 
m., 32 psl./.

Tokie anuo metu vysk. 
M.Valančiaus gąsdinimai 
galima paaiškinti to meto 
aplinkybėmis,bet šiuo lai
ku ir katalikų bažnyčios 
kunigaikščiai pripažįsta 
visišką religijos laisvę, 
tad nėra reikalo mirusį as
menį iš vienos religijos 
tempti kiton.

Betgi Komitetas gali 
kun.prof.St. Ylai ir lietu
viškai visuomene i pasakyt, 
jog Lietuvių Evangelikų 
bažnyčios kunigas prašė 
brolio Viktoro sutikimo 
laidojimo namuose atlai
kyti pamaldas .kurias ir afr

---- - --- - X----- --
kalas nemažiau miglotas ir slidus.

Gal ir užteks įrangos? Šiaip giz yra pavojaus patekti Railos 
orbiton, o galėčiau tik lygiai ilgai, bet, deja, ne taip gra
žiai , Ysnekuc iuot 1.

i (sėkmingai.'), verta pasakyti kelis 
jaunimui ir senimui. Jaunimui: pamiršus smulkmenas,vi — 

ikua Inbal, labai gerai.' Gera buvo^matytį, tiek jau- 
ų, linksmų ( gerai lietuviškai kalbančių.' ) žmonių,ge — 
įsitikiųti, kad jaunieji moka^ne t’ktai kalbėti, bet 
i. Kalbėtojų mums dar ilgam užteks, bet darbininkų... 

Ir jų didelis būrys ateina.

paskatinti, įvertinti.

Jaurjimo kongresui praėjus 
žodžius - - -------—
sa buvg atlikta labai 
nųzgražiu ------ 1
ra buvo 
ir dirbti 
reikia verkiant. : . t ___________
Reikia kultūrininkų^ ir reikia menininku. Ir jų jaunųjų tarpe 
apstu. Juos tik reikia suprasti, paskatinti, įvertinti. 
Be reikalo baiminosi tie, kurie viskuo abejoja. Senimas turi 
tiktai pasitikėti ir... duoti progos ir progų, jauniesiems kų_ 
nors konkrečiai nuveikti. Jie a,tliks. Ir nesipuski- 
m^Čr nebandykime nuolat priminti, kad užnugaryje mes (t.y.

/ ture' j ome padėti . Argi mes patys 
jau tiesiai ir staiga - be jokios pa.celbos - pradėjome 
veiklas?

senieji )z vis dėlto, 
taip 
savo

St. Paul, Alberta youth travellers say goodbye to a 
group of Hull, Quebec young people who were their 
hosts for a week in July under the Centennial Com
mission's Youth Travel Exchange Program

Kanada, besiruošdama lCO-to metų federacijos sukaktuvėms, savo jauni
mą supažindina su provhcijomis. Atvaizde matome Kvebeko jaunimą be- 
Albertos provincijoje. Tai yra gera priemonė ne tiktai pažinti kitų pro
vincijų žmones, bet ir geriau juos pažinti ir su jais susidraugauti.

Gi Tėvų Marijonų čika- 
giškis lai kraštis "Drau
gas" net neatspausdino, 
kur yra Ve.Biržiškos pa
laikai,kada ir kur jis bus 
laido jamas,kada bus jo pa
laikų pagerbimas .Vėliau, 
po keleriij metų, kai Komi
teto prašomas "Draugas" 
išspausdino žinutę-prane
šimą, dėl paminklo atida
rymo,tai iš žinutės išbrau
kė paminklo atidengimo 
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manymu, vienas pačių, efektingiausių atsišaukimų musų 
paskelbtas Lietuvos Nepriklausomybei atstatyti 

_ - ------- --------- - ------  - \i. 13 d. mąni-
Paremklme juos. Reikia 

kad kurtieji išgirstų mus. Reik i a,parodyti drau-
• • __ ... r n J •_______ — — T .? J   J.. 4 o Vunrf)

ė, kuria raudonieji siekia uzval- 
kad Budapešte, kad Viet-Name kri

Mano 
spaudoje t__  ,
komiteto. ESAM _LAISVI - NETYLĖKIM.' Lapkričio men 
festaclją yra musų- jaunųjų idėja, 
'saukti,,, k“ J »-~4-----
gams ir-priešams ir milijonams abejingųjų, kad vergija buvo 
ir tebėra vienintelė priemonė, kuria raudonieji siekia užval
dyti pasaulį. Kad Lietuvoj, kad Budapešte, kad Viet-Name kri
te kariai yra verti daugiau, n e cu barzdotų vietnikų Pašaipos, 
'laikos? Taip-. Mes trokštam taikos, tik ne vergijos kaina.
tę kariai yra verti daugiau 
rJb ikos? Taip-. Mes trokštam vergi jos kaina.

— Savo protu jis niekuomet netrenkia. Ir dabar, jeigu
JONAS 

AVYZIUŠ ROMANAS

■K MffifJE
7 atkarpa.

ANTRA DALIS

LIEPGIRIUOSE NAUJAS ŠEIMININKAS

I

Kaimas jau budo iš gilaus pavasarėjančios nakties mie
go, jau tingiai rąžėsi, trinksėdamas durimis, girgždindamas 
apledėjusias svirčių alkūnes, ir apsvaigęs dar, nualintas va
karykščio siausmo, apsiblaususiomis akimis mieguistas žvilg
čiojo į gatvę, kuria pravažiavo ankstyvas keleivis.

Ties vienu kiemu jis sustojo; čia jau lūkuriavo Antanas 
Grigas, įsikandęs sprindinį šaltekšnio cigamiką.

— Maniau, pramiegosi. .. Martyno nėra? — nusiste
bėjo.

— Ne.— Arvydas Toleikis pasitraukė prie sėdynės kraš
to, pataisydamas vietos Grigui atsisėsti.

— Kur važiuosime?
— Pats nežinau. Noriu pamatyti, kaip žmonės gyvena. 

Suk, kur patinka.
Grigas paėmė iš Arvydo vadžias.
— Sūnus sakė šokiuose matęs.— Antanui Grigui vis 

neišėjo iš galvos Martynas.— Siunta, kad iš pirmininkų pa
varė.

„Ir jis prieš mane.. .— niūriai pagalvojo Arvydas.— 
Pats pavaduotojas, komunistas.. . Ko benorėti iš kitų?“— 
Prisiminė vakarykštį susitikimą su Liepgirių vyrais prie 
krautuvės, ir krūtinę užgulė dar didesnis sunkumas.

— Nesuprantu Jurėno,— nutraukė tylą Grigas.— Iki 
šiol galvą guldė už Martyną, o per ataskaitinį užgriuvo ant 
jo, kaip perkūnas viduržiemį. Visus pritrenkė, kad jį kur 
kots.

Arvydas kreivai šyptelėjo.

ne Centro komiteto nutarimas, Vilimas tebesėdėtų savo vie
toje.

— Vegi ir Lapinas, tas malūnininkas.— Grigas mostelėjo 
botkočiu į vieną kiemą.— Gal užvažiuosime naminės stik
lelį išmesti ant sušilimo?

— Sunkia?
— Visą kaimą užcholerijo bestija. Nieko negalima pa 

daryti.
— Suk.
Įvažiavo. Nespėjo išlipti iš rogių, kai priešais lyg iš po 

žemių išdygo Lapinas su žibintu rankoje.
— O, kokie brangūs svečiai nuo ankstaus rytol — Su

čiupo arklį už apynasrio ir nesiklausęs puolė rišti prie tvo
ros.— Pats pirmininkas su sekretoriumi teikėsi mus aplan
kyti, pats.

— Kaip gyveni, Lapinai? — paklausė Grigas.
— Gyvenu. Reikia gyventi, kol kojos nešioja, Antanai, 

reikia.— Per kaktą žvilgterėjo į Toleikį ir, susidūręs su jo 
veriančiomis akimis, akimirkai sumišo.— Tai prašom į vidų, 
prašom.

— Girdėjau, gražią dukterį beturįs? — įsiterpė Arvy
das.— Užeikim, Grigai, pažiūrėsim, ar ką?

— Kokią dievas davė, tokią užauginau,— atsakė Lapi
nas, nueidamas paskui vyrus į trobą.— Lepni, sveikata ne 
gali pasigirti, tai motina pamigdo iki pusryčių.

— Tur būt, vakar perslšoko, kad ją kur kots,— pašnibž
dėjo Grigas Arvydui.

Pro vieną langą pažvelgė suvytęs moters veidas. Lapinas 
pamerkė, ir moteris dingo kaip 
putus.

Priefhęnėje Arvydas pastebėjo miltų maišą.
— Salyklas?
— Ne. .. Duonai.
— Pašviesk.
Lapinas pakėlė žibintą; ranka vos pastebimai drebėjo.
— Rupiai mali, Lapinai.— Arvydas pasėmė saują ir pri

sikišęs pauostė.— Priplėkę. Nelabai valgysi tokią duoną.
— O iš kur geresnės paimsi? — Lapinas pritūpė ir pūkš

damas prisidegė nuo žibinto pypkę.— Rinktinius rugius tie 
šiai nuo kuliamosios valstybei išvarė, dalį sėklai, kitą kol 
ūkis atsargai pasiėmė, o už darbadienius beliko sudygu- 
sios pagrėbstos.

Arvydas klausiamai pažvelgė į Grigą.
— Teisybę sako,— patvirtino tas.— Taip buvo Jurėno 

nurodyta.
— Aš ir nekaltinu Martyno. Bijok Dievol Geras buvo

pirmininkas.— Lapinas prišokęs atidarė duris.— Ir Jurė
nas, tur būt, žino, ką daro. Žino. . .

— O kur dabar tos rugių atsargos?
— Maišome> su vasariniais ir gyvuliams malame,— lyg 

gėdydamasis sumurmėjo Grigas. Nepaklusniais pirštais per
laužė pusiau cigaretę, užtaisė cigamiką.

Vyrai nuėjo į trobą. Apie stalą stripinėjo Lapinienė, dė
liojo lėkštes. Pamačiusi svečius, smuko virtuvėn. Kambaryje 
pakvipo kiaušiniene.

— Sėskit, prašom,— Lapinas stūmė už stalo Arvydą.— 
Ir tu, Antanai, ir tu. Būk kaip namiškis, prašom.

— Dėkui, Motiejau, atsisėsime.— Grigas pasislinko ar
čiau Arvydo, kuris nesivaržydamas išsiplėtė galustalėje.— 
Trejus metus valgiau prie to stalo. Ėdrus buvau bernas, ar 
ne teisybė, Motiejau?

— Neprisimenu. . .— Lapinas užspringo dūmais.— Seni 
laikai. .. Kur ten viską.. .— Sumostagavo rankomis, tarsi 
gindamasis bičių, ir suriko ant žmonos, kad greičiau neštų 
valgį.

Arvydas tylėdamas akimis kratė kambarį. Atėjo Lapinie
nė su kiaušiniene. Ant stalo atsirado lėkštės, pripiaustytos 
sūrio, dešra, rauginti agurkai, b galop šeimininkė pastatė 
puslitrį „Stoličnos“ ir pati išgaravo kažkur.

Lapinas pripylė stiklelius.
— Išgerkim, prašom,— paragino, keldamas savąjį.— Pir 

mininke, sekretoriau! Nesididžiuokite.
Arvydas atsilaužė duonos.
— Duonutė kaip saulutė,— tarė, spausdamas pašaipiu 

ir plėkų neneša. Matyt, iš
kito aruodo? . . — Kol Motiejus susigriebė, Arvydas siurb
telėjo iš stiklelio ir raukydamasis pastūmė į šalį.— Šitą 
gerti neįdomu. Atncštum savo gamybos. . . pusspiričio.

— Turėjau iš vokiečių laikų užsikorusios. Skalsino Die
vas, tai neseniai pabaigiau. O dabar — po visam. Jau ir dū
dos supuvo Akmenėje.

Arvydas reikšmingai užmynė Grigui ant kojos.
— Nesigink, Alotiejau,— atsiliepė tas.— Be varpininko 

neskamba varpai.
— Žmonių liežuviai juos tampo, Antanai, žmonių liežu

viai.— Lapinas sunkiai atsiduso.— Per tai ir milicija mane 
kryžiavojo. Bet ar ką rado? Nekaltas aš, Antanai, kaip Die
vą myliu, nekaltas.

Arvydas atsistojo.
— Jeigu taip dievažijiesi, tikiu, kad anas maišas nebeis 

į raugą,— pasakė, plikydamas Lapina visažinančiu žvilgs- 
Nukelta 4 pšl.

fosforinė šmėkla, vėjui pa- žvilgsniu Lapiną.— Ir smulki,

PAGERBTAS 
PIJUS BUKŠNAITIS

Spaudos veteranas ir senas 
SLA veikėjas Pijus Bukšnai- 
tis spalio 9 d. sulaukė savo 
amžiaus 85 gimtadienio. Ta 
proga jo marčios, Ann Bukš- 
naitienės namuose, įvyko su
kaktuvininko pagerbimas. At
silankė jo giminės, artimieji 
ir draugai. Sveikinimo žodį 
tarė aktorius V. Žukauskas ir 
"Tėvynės” redaktorius Ant. 
Sodai tis.

Kalbėjusieji linkėjo sukak
tuvininkui geriausios kloties 
sulaukus gražaus amžiaus, o 
kartu priminė P. Bukšnaičio 
literatūrinius, muzikos ir vi
suomeninius darbus.
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LIETUVOS KOMPOZITO

RIAI
spalio 13-25 dienomis Vil
niuje turėjo susirinkimą, 
vadinamą kompozitorių 
plenumu. Ta proga buvo 
muzikos savaitė, kurios 
metu įvyko eilė koncertų, 
kurių metu išpildyti nauji 
kuriniai. A.Kalinauskas 
oficialiu tonu Ja rM" laik
raštyje rašo, kad "nebu
vo tokio oratoraius,kuris 
tylomis būtų praėjęs pro 
E.Balsio "Dramatines fre
skas" smuikui, fortepijo - 
nui ir orkestrui, J. Juze» 
liūno simfoniją "Žmogaus 
lyra" ir V. Jurgučio voka- 
linį-instrumentinį ciklą 
"Kareivio laiškai".

Juliaus Juzeliūno simfo
niją atskirai aptaria muzi
kologas A. A mb ražas. Tai 
simfonija parašyta pagal 
Mieželaičig premijuotąjį 
eilėraštį "Žmogus".Sim
foniją pildo simfoninis or
kestras ir choras. Kriti
kai šią simfoniją labai au
kštai vertina.

• Erforte buvo Lietuvos 
grafikų paroda, kur buvo 
išstatyta apie 200 kūri
nių.

25-JI PREMIJA
Konkursinėje Mosman dailės 

parodoj*;, kuri įvyksta kiekvie
nais imtais, dail. H. Šalkauskas 
laimėjo pirmą' premiją (50 gn.) 
už akvarelinį kūrinį. Tai yra dvi
dešimt penktoji premija, kurias 
dail. Šalkauskas laimėjo Austra
lijoje. Be laureato šioje parodo
je dar dalyvavo dailininkai Eva 
Kubbos ir Vaclovas Ratas .

ROBIN HOOP PREMIJA
IEVAI KUBBOS

Rugsėjo pradžioje įvyko dešim
toji metinė Robin Hood konkursi
nė meno paroda Sydnejuje, ku
rioje už aliejinę tapybą aukščiau
sioji premija teko australui dai
lininkui Guy Warren (£200) ir 
už akvarelinį darbą lietuvei dai 
lininkei Eva Kubbos (£100). Ten 
ka džiaugtis, kad mūsų dailinin
kai savo užimtose pozicijose stip
riai laikosi ir tai šen tai ten skina 
naujus laurus.

Žymieji Australijos lietuvių dailininkai Australijos 
lietuvių savaitraščio "Mūsų Pastogė" baliuje. Iš kai
rės: Ieva Kubbos, Henrikas Šalkauskas, V.Kybartie
nė ir Leonas Urbonas.

"LAIŠKŲ LIETUVIAMS" 
KONKURSAS

Didžiai vertindami pas
kelbtuosius Jaunimo Me - 
tus, "Laiškai Lietuviam^' 
jungiasi į talką juos pras
mingai paminėti. Tuo tiks
lu žurnalo redakciją skel
bia rasini o konkursą tema 
"Jaunimo gyvoji atsakomy. 
bė dabarty" /atsakomybė 
apibūdinama gyvąja, kad 
jos aptarimų išryškėtų jos 
pagrindas ir praktika-. 1/ 
jos pagrindas, ją išvystant 
iš plačios jauno žmogaus 
būties bei jo bendravimo 
su kitais šeimoj, draugų ra
tely, tautoj, išeivijoj, žmo
nijoj- ir krikščioniškoje 
bendruomenėje; ir 2/ jos 
praktiką, ją svarstant kon
krečiose gyvenimo situa
cijose.

Rašinys /straipsnis,be
letristinis vaizdelis ir kt/ 
turi būti ne ilgesnis kaip 
3000 žodžių, pasirašytas 
slapyvardžiu ir išsiųstas 
kartu su atskirame voke
lyje įdėta tikrąja autoriaus 
pavarde bei adresu "Laiš
kų Lietuviams" redakcijai, 
2345 W. 56 Street, Chicago 
Ill., 60636, U. S. A. Konkur
so terminas-1366 m. vasa - 
rio 1 d./pąšto antspaudo da
ta/. Atsiųsti rašiniai tam
pa žurnalo nuosavybe ir ga
li būti jame spausdinami. 
Skiriamos trys premijos- 
1-70 dol., 11-40 dol. ir 
III- 30 dol.

Ta pačia tema skelbia -» 
mas rašinio konkursas jau 
nimui, ne vyresniam kaip 
20 metų amžiaus /rašiniai 
turi būti pažymėti "Jauni
mo konkursui"./. Skiria
mos dvi premijos: 1-30 
dol. ir II- 20 dol.

"Laiškų Lietuviams" 
redakcija.

VILNIUJE HIRĖ RAŠYTO 
JAS JONAS SIMKUS, 
kurį JAV lietuvių spauda 
įvertino kaip ištikimą o- 
kupacijos tarną, ištikimai 
tarnavusį okupantui. Tas 
tiesa, kad JoŠimkus ištiki
mai tarnavo, tačiau jo as
muo buvo daugiau sudėtin 
gas, ne ta ištikimoji tarn 
ybą. Prie progos apie jį 
plačiau teks,, pdsįsakyti.

Trys lietuviai dailininkai’ susitikę Č. Janušo parodoje Clevelande. Iš kairės svečias iš Argentinoj 
dali. Jonas Rimša, kurio kūrinių paroda atidaroma Clevelande ateinantį mėnesį, dail. C. Janušas iš New 
Yorko atvežęs parodyti savo darbus clevelandlečiams ir Clevelande gyvenąs dail. Antanas Valkšnoras 
plačiai žinomas amerikiečių tarpe. V. Pliodžinsko nuotrauka

LIETUVOS OPEROS 
SOLISTAS

Petras Oleka nuo pat 
jos įkūrimo,vėliau operos 
režisierius, spalio 29 d . 
atšventė 7o metų amžiaus 
sukaktį. Po karo jis dau— 
g iaus ia dirbo V iln iau s kon- 
servatorijpj, kaip dainavi
mo ir vaidybos dėstyto
jas. Prirengė eilę naujų 
solistų operai /jų tarpe 
J. Stasiūnas, I. Ylienė, V . 
C esąs/. Pastaruoju laiku 
kaip sukakties proga tašo 
"jubiliatas aktyviai daly
vauja konservatorijos vi
suomeniniame gyvenime 
ir čia dažnai būna pavyz
džiu jauniesiems".

Spalio 26 dieną 6o metų 
amžiaus sukaktį atšventė 
dramos aktorius /nuo 19 29 
metų/Stasys Petraitis . 
Ta proga oficialiai įver
tintas nusipelniusio artis
to titulu .P. Oleka tokiu ti
tulu jau seniai įvertintas.

/E/

MIRĖ P. BUGAILIŠKIS
Jis buvo teisininkas, pa

žiūromis tvirtas demokra
tas, tokiu pasilikęs ir o - 
kupacijų metu.

Bugailiškis pasižymėjo 
kultūrinėje veikloje. Jis 
buvo vienas iš nedaugelio 
kultūrininkų, kuris rūpi
nosi Lietuvos senienų rin
kimu plačioje kraštotyros 
dirvoje. Jo jniciatyva bu- 
vo įsteigtas Šiaulių mies
te kraštotyros muziejus, 
kuriame yra surinkta dau
gelis eksponatų.

s PO “00

I nygy pasaulyje pasirodė 
nenaprasto turinio ir turbūt 
nepaprastos svarbos vadovas 
po Londono gerąsias vietas. 
Si pirn-ulinė tos rūšies, 56 
puslapiu knygelė kelty mene 
siy bėgyje pasidarė Londono 
“Bestseller“, radusi 78,000 
kopi jy rinką ir laukianti 25,

OOP kopiją užsakyti y i.špildy 
n. o.

Autoriaus Pouth įsitikini 
r u, geriausia ir naudingiau 
šia Londono geroji vieta 
/švaros, patogumo, kainos 
ir priežiūros prasme/yra nąu 
jaustoje Vietorijos stotyje, 
pirm,are perone. Blogiausia 
Londono gyventojo ir turisto 
padėtis yra Knights tilto po 
žeminio traukinio stotyje 
Hide Pari- apylinkėje, kur 
nėra jokią patogumą.
Pa t arna v i n :o pr as m e, d i dž i a u 
sias dėmesys skiriamas !-uo 
kingham'o Bumuose, kuriuo
se raudona, aukso ir juoda 
livreta pasirėdęs tarnauto 
jas kiek*ieną svečią palydi 
iki laoai kuklią įrengimą ir 
net ten to vieno nepalieka.
“The good led guLle-v. here 

to go in London“ autoriai 
neužmiršo ir turistinią įdo 
mybią. Sakoma, kad knygai 
pasirodžius, kai kurios ge
rosios vietos buvo privers 
tos savo duris uždaryti 
tiems,kurie ėjo žingeidumo, 
o ne rimto reikalo vedami.

Autorius Pouth, savo <iar 
bu pasižymėjo pasaulyje 
kaip šios srities specials 
tas. Jo balsus pasiekė r e r. 
Yorky, kuriam užsakytas 
sekantis panašus vadovas.

Miely skaitytoją žingeidi! 
iras dėl moterišką vietą va 
ūovo autentiškumo bus pa 
tenkintas pastaba,kad Poutii 
darbui Londone talkininku 
vo ko-autorius Brigid Se
gtuve.

rimtai susidomėję skai
tytojai gali įsigyti šią kny 
gą iš ’Volfe Publishing Ltd, 
<iž 3 šilingus ir 6 pensus.

VARŠUVOS KULTŪRINIAI 
BE NDRADARBIA UT O JAI 

su Sovietiją bendradar
biavimą daugiaus ia koncen
truoja į Lietuvą. Vilniuje 
irgi tam sudaromos ko pa
lankiausios sąlygos.Spa
lio 26 d. Vilniaus radijas 
beveik ištisą dieną užleido 
kalbėti apie Lenkiją, pa
tiems lenkams. Lenkai pa
sakojo apie savo miestus 
ir rašytojus.Kitoj progra
mos daly-apie Lenkijos— 
-Lietuvos "draugystės ta
kus" praeity ir dabar, "ke
lyje į komunizmą".

Manoma, kad lenkų pa— 
brėžtinis dėmesys turi ry
šio su jų dėmesiu Lietuvo
je dar likusiems lenkams 
ar lenkais save tebelaikan
čiais, o taip pat ir Vilniui 
bei Vilniaus kraštui, į kurį 
atvirai pretenzijų reikšti 
jiems dabar nepatogu. O 
lietuviai smalsūs ko dau
giau patirtįkaip gyvenama 
Lenkijoj, nors ir su komu
nistine valdžia, bet beveik 
be rusų. Ypač domina Len
kijoj esanti žymiai dides
nė galimybė pažvelgti to
liau į Vakarų pasaulį./E/

LIETUVA REPLĖSE 
Paryžiuje leidžiamas 

prancūzų protestantų m ė 
nesinis laikraštis savo šių 
metų rugp.-rugsėjo laido 
je įdėjo du puslapius uži
mt ntį straipsnį "Lietuva 
replėse'/J.G.H.Hofmano/. 
Labai ryškiai nušviesta vi
sų religijų, o ypač plačiai 
katalikų padėtis Lietuvoje. 
Sukaupti patys ryškiausi 
duomenys bei faktai,pateik
ti kondensuotai ir vaiz
džiai.

Laikraščio vardas- 
TAI’T QU'IL FAIT JOUR 
Adresas44,rue de Cherche 
-Midi.Paris 6-me,France,

GUMBASVEDA DR.
LAIŠKAS REDAKCIJAI

Redakcijos dažnai gau
na keisčiausių laiškų. nuosiaoiai graži ir žmonų

Štai viena moteris redak- mėgiama virta-Neringa ?- 
cijai rašo: "Esu keturių vai- klausia Vilniaus dešimtme 
kų motina. Mano vyras bū- tinės mokytgas mokinį, 
tinai nori dar penkto vaiko. - Neringa yra Vilniuje, Le- 
Aš skaičiau viename laik— ’ ' ‘ “
raštyje, kad kiekvienas pa 
šaulyje gimstantis vaikas 
yra kinietis. Aš kiniečio 
ne noriu,-tat ar aš galiu 
rizikuoti, kad gims ne ki
nietis ?"
KAS YRA NESVARUMO 

STOVIS ?
- Kas paaiškins, kas yra 
nesvarumo stovis, kokiam 
esti astronautai?- klausė 
visą klasę mokytojas.
- Aš galiu paaiskiti, - atsi
liepė vienas mokinys.
- Na, tai paaiškink.
- Paaiškinsiu gyvu pavyz
džiu. Kai aš girdžiu, kad 
mano tėvelis tarnyboje ne 
ką reiškiąs, tai kaimynai 
ir sako, kad jis nesvaru
mo stovyje esąs. ..
NEW YORKO AEROUOS

TE
- Pati pavojingiausioj i Jū
sų kelionės dalis jau pasi
baigė, - pasako keleiviams 
lėktuvo palydovė-stiuarde- 
sė.-C dabar jūsų laukia 
New Yorko automobiliai. .
NAUDINGAS PRIMINIMAS
Kenijos sostinėje Nairobi 
golfui žaisti laukas yra vi
sai prie liūtų voljero. Ant 
voljero iškelta lentelė su 
įspėjimu: "Jeigu sviedinys 
žaidžiant atsidurs apie 3 
metrai nuo liūto, pataria
ma šiuo sviediniu daugiau 
nežaisti". ..

DRAUDIMAS NUC JUOKO
Tūlas Ohio kino savinin

kas savo kino žiūrovus ap- 
draudė 1O, OOC dol., jeigu 
kas iš jų mirtų. .. nuo juo
ko. ..

GEOGRAFIJOS PAMOKOJ
- Spaliuk, sakyk, kur yra 
nuostabiai graži ir žmonių 

niuo prospekte. Aš ten ne
buvaubet am no tėtukas 
ten dažnai lankosi ir sako, 
kad tai nuostabiai puiki po
ilsio vieta./"Neringa"-re- 
storanas Vilniuje/.

KAS YRA DUETAS?
- Kas yra duetas, -klausia 
muzikos pan okoje mokyto
jas dešimtabletės mokinį.
- C, tai yra didelė kombi
nacija: kai mane tėvai auk
lėja, tai mama sako, kad 
reikia tikėti Dievu, o tė
vukas sako, kad tai yra pa 
sakos, ir taip jie tą duetą 
varo, kad man sunku jį su
prasti. . .
TELEFONAS LIETUVOJE
- Kaip gi su Vilnium?-klau
sia kaunietis telefonų cent
rinę ?
- Jamsta gi jo neužsakei.
- Šiandien ne, bet aš lau
kiu dar vakar užsakyto. . .
, PASTABOS
- Viskas gerai, tiktai vai
nikas kreivai, -abejojo pi
lietis.
- Kai pats vainiką užside
di, kitaip ir būti negali, - 
paaiškino jam bičiulis.

- Kur šuo, ten ir jo uodega 
filosofavo studentas.
- Atseit, uodegos nepasis
kolinsi,- padarė išvadą.- • -
- Taip elgdamasis, tu esi 
begėdis, -priekaištavo .
- Begėdis? Kad aš tada 
nebuvau, kai gėdą dalino, 
ir gėdos neturiu, -atsikim 
to. - • -
Sava našta nesunki: juk pil
vą pats neši, kai nutunki..

RUSAS PASLAPTIES NE
LAIKĖ

Amerikos reporteris klausia ru
sų trenerio — kaip jie paruošia 
tiek daug gerų bėgikų.

“Visai paprastą;.” — atsako ru- savęs ėmė kalbėtis ir tą reikalą 
sas. “Mes startą paduodame tik- tuoj išsprendė 
romis kulipkomis”.

AR SKOTAI NEŠYKŠTUS ?
Trys škotai karštai meldėsi baž

nyčioje ir kada pamatė, kad rink
liava nebetoli, pašnabždomis tarp

vienas apalpo, 
o kiti du jį išnešė.

matai,
iKfilTVK IR PLRTINK 

riEPRiKL^usomfl UETUvą

- Tėvai ji varo į muzikos pamokas, tai jis, 
rauda.,.

- Man jo gaila, bet gi kvailutis, kad nenori mokytis 
muzikos. Muzika išlavina žmogų ir padaro
jį daug vertingesnį.

KAIMAS KRYŽKELĖJE Atkelta iš 3 psl.

niu.— O kurią turi pasidaręs, tą išgerk sau į sveikatą su 
žmonele. Bet jei išgirsiu, kad pardavei nors lašelį, be jokių 
kalbų išlėksi iš malūno.— Pasiėmė kepurę ir nuėjo prie 
durų.- Ir žiūrėk,- - pridūrė neatsigręždamas,— nekepk duo
nos iš kolūkio rugių.

Grigas išėjo paskui Arvydą, palikęs Lapiną plačiai at
verta burna, tarsi užkimšta žodžiais.

— Net pypkė iškrito. . .— prunkštelėjo Grigas.— Užei
kim dabar pas Rimšas. Tai Lapino kumečiai,— pridūrė pa
tyliukais.—- Ji audėja, vyras auksinis amatininkas. Žodžiu, 
privati artelė namuose, kad juos kur kots. . .

Įėjo. Arvydas vos neužlipo ant pusnuogio vaiko, šliau
žiojančio palei slenkstį. Pro virtuvės duris išlindo bent ke
turios susivėlusios galvutės. Nors pro langus žvelgė diena, 
bet virš staklių, kuriose sėdėjo Rimšienė, tebedegė lempa.

Rimša, susirietęs ant kėdutės' kampe, kalė batams pus
padį. Pamatęs įeinančius, skubiai atsistojo ir ėmė grabalio
tis apie juosmenį, norėdamas atsirišti prijuostę.

— Darbuokis, darbuokis, tėvai,— tarė Arvydas, pasi
sveikinęs.— Mes tavo batų neatimsime.

— Ką gali žinoti,— pagriebė Rimšienė.— Vienas nuren
gė, o kitas gal ir nuaus.

— Ajėtus, Mortai Nekauk, tarp vilkų nepatekus,— su
draudė Grigas.— Juk nė vieno darbadienio neturi.

— Dėl jūsų darbadienių seniai su visais vaikais būtu
me išstipę. Pasistojo staklėse, užpūtė lempą, ir vėl su
trinksėjo muštuvai.

— Tavęs. . . — buvo bepradedąs Arvydas, bet Rimšienė 
jam pasirodė tokia ori, neprieinama, o audinys toks nuosta
bus, kad iš karto pajuto moteriai pagarbą.— Jūsų,— pasi
taisė truputį sumišęs,— niekas neverčia dirbti kolūkyje. Prie 
tokios šeimos namie užtenka darbo.

— Lukai? O kaip tu? Ilgai svetimus daržus laistysi, sa
viems džiūstant? — įsiterpė Grigas.— Nesiruoši ateiti į Gau
dučio brigadą? Statybininkų reikia.

Rimša tebesigrabaliojo apie juosmenį.
— Nežinau.. .— numykė, įsispitrėdamas į žmoną, tarsi 

į šventąjį paveikslą.— Pažiūrėsiu. ..
Arvydas prisitraukė žvilgsniu batus.
— Sako, tėvai, pats ir prie padarynės primanąs. Ar moki 

pavalkus pataisyti?

— Ką paduosi, jis viską padarys,— atsiliepė Grigas.— 
Anais metais Diemenčiui plėškes pasiuvo. Turi rankas, bet 
ir galva ne veršio pūslė.

Lukas pagaliau atrišo prijuostę, kuri nuslydo ant aslos, 
atidengdama lopais' lopeliais išmargintas kelnes.

— Noriu surinkti kokį trejetą vyrų padarynei tvarky
ti. Galėtum jiems vadovauti, Rimša. Užkaltum kokią šim
tinę darbadienių į mėnesį.

— Nekalbėk, tamsta, niekų,— atsigręžė staklėse Mor
ta.— Pažadais sotus nebūsi. Gana jau du iš mūsų kiemo už 
dyką dirba. Trečio neprisiviliosi.— Piktai trinktelėjo muštu
vais ir sviedė priedų per petį: — Geriau pasakyk, ar teisybę 
žmonės šneka, kad nori karves atimti?

— Taigi kad. . .— sujudo Rimša.— Iš vienos karvės 
mums nepragyventi. . . su tokia vaikų krūva.— Nudelbė akis 
žemyn, nekantriai virpėjo kaip epušės lapas. Ir mindė koja 
koją, tik mindė.

— Šeimai — viena karvė. Taip seniai visų nutarta,— 
kietai pasakė Arvydas.— Jeigu padarysime jums išimtį, ki
ti pyks.— Užsikirto, pajutęs troboje nesmagią tylą. Suglumu
siomis akimis apibėgo kambarį; ir gerklę tarsi karštomis rep
lėmis suveržė: į jį iš visų kampų spoksojo murzini vaikai; jų 
nieko neišmanančiuose veidukuose buvo kažkas graudaus.— 
Bet galėsime jus kitaip paremti,— tyliai pridūrė.— Jeigu 
neužteks savo, duosime pieno iš kolūkio savikaina. Rudenį 
atsi skaitysime.

Morta iššaukiamai nusijuokė.
— Nežinojau, kad šitokių geradėjų esama,— atšovė, 

švysteldama šaudyklę pro žiotį.— Jis atims karvę, o mes 
bėgsime pas jį pieno ir dar už savo gera rankas bučiuosime.

— Taigi kad. . .— sušnibždėjo Lukas.— Tada sviesto ne- 
beparduosi. . .

— Trupiniais, Rimša, skylių neužkamšysi. Kol kolūkis 
ant kojų nestovės, ir tu keliais vaikščiosi,— tarė Arvydas.— 
O antrą karvę parduok. Ji tavęs neišgelbės. Turi savaitę lai
ko, gali pasiieškoti brangesnio pirkėjo. Nerasi — save kal
tink. Kolūkiui teks prievarta už ją tau pinigus sumokėti. . .

— Laisvo supirkimo kainomis,— pastebėjo Grigas.— O 
gali gauti brangiau. Parduok nelaukęs. Kaip būsimam gimi
nei patariu. Išloši.

— Tamsta lošk. Mes apsieisime be loterijos,— atkirto 
Morta, sumegzdama nutrūkusią giją.

Arvydas priėjo prie staklių.
Morta pasilenkė nukąsti siūlų galelius. Raudonų plaukų 

sruoga — ugnis lyžtelėjo audinį, tarsi apšviesdama jį, ir te
kančios saulės spinduliuose įvairiaspalvis raštas sumirgėjo 
dar nuostabesnėmis spalvomis.

— Menas. . .— Arvydas susižavėjęs pačiupinėjo audi
nį.— Nuostabias rankas turite, Rimšiene, nuostabias.— Pa
sitraukė atžagarias, grožėdamasis audiniu, ir pagalvojo, kad 
šios moters siela turėtų būti panaši į tą raštą,— tokia pat 
įvairi, turtinga ir gražesnė, negu iš paviršiaus pasirodė.

— Ar tik patento neuždėsi, kad patiko,— bloškė atsi
lošdama, ir vėl kaip niekur nieko sutrinksėjo staklėse.

Arvydui širdį nusmelkė, lyg kas būtų ją pirštais palie
tęs. Jis kriptelėjo Grigui galva, kad metas išeiti.

— Tai kaip, Rimša? — paklausė švelniai, padėjęs del
ną ant durų rankenos.— Nebijok, nebus kaip iki šiol. Dar
badienis visus tavo vargus nusvers. Pagalvosi?

Lukas neramiai sužiuro į žmoną. O kai toji nieko neat
sakė, atsiduso, lyg primintos dumplės, subliūško. . .

Vyrai, niauriai tylėdami, išėjo į kiemą.
Prie šulinio Birutė košė pieną.
— Rimšų,— tyliai painformavo Grigas.— Melžėja. Sten

giasi. Labas rytas, Birute!
— Ar daug primelžei? — Arvydas draugiškai paspaudė 

jai ranką.
— Tai jūs vis dėlto atvažiavote.. .— Ji užmetė už pe

ties ant krūtinės nuslydusią kasą ir smalsiai pažvelgė į Ar
vydą.— Aš turiu parašiusi pareiškimą. Gal paimsite?

— Kokį pareiškimą?
— Noriu išeiti iš melžėjų.— Švystelėjo už peties antrą 

kasą ir buvo beeinanti į trobą pareiškimo, bet Grigas paga
vo už rankos.

— Ko išrietei ne tą galą? Ar saulė naktį perkaitino, 
kad tave kur kots.

— Einam, parodysiu, kur kaitina.
Nubėgo priešakyje, piktai mostaguodama rankomis. Vy

rai vos suskubo iš paskos. ,
Įėjo į tvartą. Karvės, sukišusios galvas į ėdžias, knai

siojo šiaudus. Pamačiusios žmones, sužiuro alkanomis aki
mis, ėmė mykti.

— Burokų pietums nė po krepšį neišeina, o klausiate, 
ar daug primelžei.— Birutė perbraukė, pirštais nusmailusiai 
d vylei per šonus.— Grobai kaip tvora. Iš kur tokiai gali būti 
tešmuo?

— Normos, kas to nežino. . .-— atsiduso Grigas.— Rieš
kučiomis viso lauko neapsėsi. Nukelta 6 ps].

CHRISTINE KEELER

Dėl kurios nuvirto Anglijos karo 
ministeris ir dėl kurios iš Lon
dono turėjo bėgti Maskvon SSSR 
karinis atstovas Ivanov, ištekėjo 
už inžinieriaus J. Levermote ir 
pasižadėjo būti gera žmona ir 
šeimhinkė.
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ATSAKYMAS DĖL S URĄ IP 
SNIO APIE VAC.BIRŽIŠKĄ 

/Atkelta iš 3 psl./.

NMP Seserų paramai Sv.Kazimiero svetainėje suruštame parengime ponios, pasiruošu
sios tarnybai. Iš kairės: Paulauskaitė, Šmitienė, Visockienė, Lukošienė, Petrulienė, 
Bohemier, Bernotienė, Kerbelienė ir Smetonienė. Dešinėje atvaizdo pusėje/nuo fron
to gilyn/: Ponia Lukošienė, toliau greta jos jos motina, neseniai atvykusi iš Lietuvos, 
už jos Ponta Pavilanienė, M. Lukošius ir kiti, kuriuos sunku atpažinti.

B. VRUBLEVICIUS.

3-se frontuose
Rusų—Italų—Vietnamo

Į PRANCŪZIJĄ

12.

cūzai atsilyginti jam pada 
rė karo teismą ir nuteisė 
pakarti.

UŽ KĄ?

Laukas visas tapo lavo 
nais nuklotas. Paėmėm į 
nelaisvę keliasdešimt, jų 
tarpe vieną japoną ekskari 
ninką Yorinomiya/išver- 
tus lietuviškai butų-paklus 
nusis/.Jis buvo sužeistas 
į dešinę ranką ir nespėjo 
pasidaryti sau chara-kirt 
-persipiauti vidurtų-"gar 
blngaf' nusižudytįkaip rei 
kalaująs japonų fanatišku 
mas .Todėl maldavo mus, 
kad jam kardu nukirstame 
galvą. O dizertyrą "pulki 
ninką" Schroeder’į vis dėl 
to pagavome gyvą. Jis bu 
vo didžiausias kaltininkas 
šiose medžioklėse. Pran-

Belaisvius nuvarėme į 
Cholon stovyklą. Na ir tu 
rėjome nemažai vargo per 
sikeldami per upę, kurioje 
buvo krokodilų giminės va 
dinamų aligatorių. Vienas 
vargšas legionierius veng 
ras išvirto iš laivelio ir 
tapo jų auka.Tik pamatė
me raudoną dėmę ant van 
dens...

Visi nuvargę, apiplyšę 
alkanĮištroškę,be batų zy 
giavome keikdamiesi ir 
klausdami už ką ?Kada mū 
su tėvynė Lietuva taip to 
Ii.. .ir šiuo metu yra min 
džiojama negarbingai bar 
barų-raudonųjų okupantų. 
Susigrupavome 13 lietu
vių,žygiuodami uždainavo 
me tyliai liūdnai dainos 
posmus pro ašaras.Kaip 
teko dainuoti 1943 m. pa va 
sarį Kaune, kai vokiečiai 
mus "Freiwillige"/"sava 
norius"/ varė prievarta į 
geležinkelio stotį-į Ry
tus ...

" Oi, močiute, kam augi 
nal, kam kariauti išmoki 
nai ?...

Rytojaus dieną laidojo 
me Saigone žuvusius drau 
gus,tik pulk, palaikus lai 
vu " Sontay" išgabeno į 
Prancūziją./Jožmona ir 
sūnus jau buvo nuskridę 
anksčiau namo lėktuvu,ąe 
žinodami,jog jau nepama 
tys gyvo/... Tuo pačiu lai 
vu ir mes gyvųjų tarpe 
grįžome išbuvę vandeny 
se 32 paras .Kelionė be ga 
lo varginga buvo, nes lai
vas mažas ir baisiai su 
po. Ir vėl jūros liga... 
1948 m.birželiomėn.7 d. 
pasiekėm Marseille uos
tą. Ten sutiko ir priėmė 
Raudonojo Kryžiaus pard 
gūnai...su orkestru.

De Serigny karstą, lėktų 
vu nugabeno į Paryžių , 
kur laukė žmona ir gimi 
nės bei valdžios pareigu 
nai.Laidotuvės įvyko iš
kilmingai karžygiut-hero 
jut.

Iš lietuvių irgi žuvo, liko 
Azijos žemyne priglausti 
svetimos karštos žemės.. 
Už svetimus interesus. 
Daugelis tapo invalidais, 
kiti paleiiuvę į nelaisvę pas 
komunistus kiniečius,buvo 
žiauriai nukankinti. Ir vis 
klausėme už ką?

Mums neleido atostogau 
ti Prancūzijoj, o nugabeno

Į AFRIKĄ.

Paskyrimo vieta buvo

Hi

valandą,atrodo,lyg norėda
mas, kad mažiau žmonių 
atvyktų į Ve. Biržiškos pa
minklo atidengimą.

Toji pati istorija buvo 
dienraščio "Draugo" pa
kartota ir Viktoro Biržiš
kos pajninklo atidengimo 
proga .C ia kun .profit. Yla 
gal malonėtų paaiškinti vi
suomenei, ar ne konfesi
niais sumetimais tatai Ma
rijonų laikraštis darė.

Kun.proLSt.Yla klausia: 
"Kai kam iš tikro buvo 

ne laukta,kad jis buvo su
degintas .Ar jis buvo sude
gintas,kad kitados buvo į- 
sĮrašęs protestantu ?Ar to
kia buvo jo testamentinė 
valia ?Ar pagaliau toks bu
vo gautas lįkusių brolių 
pritarimas ?Ste dalykai bū
tų įdomūs, jei kas galėtų 
atsakyti.

Į tai galima aiškiai at
sakyti.

Profesorių Vaclovą Bir
žišką ištiko širdies smū
gis 1955 m. 12.27 d. jam 
viešint pas ponus Devenius 
prie Waterbury, Conn. 
Dr.MJDevenis suteikė pir
mąją pagalbą,bet tuojau 
nugabeno profesorių į ligo
ninę. Nepaisant visų gali
mų medicinos priemonių, 
ligonio išgelbėt nepavyko. 
Mirtis atėjo 1956 m. naktį 
iš sausio 2-os į 3-čiąją 
dienąJ)r.M.Devenis pasi
rūpino laidotuvėmis. Pra
nešęs broliams apie Vac
lovo mirtį,atsiklausė, kur 
velionis turėtų būti palai
dotas: ar prie Waterbury, 
kur mirė,ar Los Angeles , 
kur gyveno vyresnysis bro 
lis Mykolas, ar Čikagoje , 
kur gyveno jaunesnysis 
brolis Viktoras. Klausi
mas tuoj išsisprendė,nes 
artimieji gerai žinojo Ve . 
Biržiškas norą būti palai 
dotam Ciakgoje, Lietuvių 
Tautinėse Kapinėse.
/Pabaiga bus sekančia
me NL numeryje/.

SUSIVIENIJIMAS 
LIETUVIŲ 

A AMERIKOJE
SLA — jau 80 metų tarnauja lietuvių visuomenei 

ir išmokėjo daugiau kaip SEPTYNIUS MI
LIJONUS dolerių savo apdraustiems na
riams.

— didžiausia lietuvių fraternalinė organizaci
ja — duoda gyvybės apdraudą ir ligoje pa
šalpą, kuri yra pigi, nes SUSIVIENIJIMAS 
neieško pelno, o teikia patarnavimus savi
tarpinės pagalbos pagrindu.

— jau turi daugiau, kaip tris su puse milijono 
dolerių kapitalą, tad jo apdrauda tikra ir 
saugi. Kiekvienas lietuvis čia gali gauti 
įvairių klasių reikalingiausias apdraudas 
nuo $100.00 iki $10,000.00.

— jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdrau
dą — Endowment Insurance, kad jaunuolis 
gautų pinigus aukštojo mokslo studijoms 
ir gyvenimo pradžiai.

— duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pi
gią TERM apdraudą: už $1,000.00 apdrau- 
dos tik $3.00 mokesčio metams.

— AKCIDENTALĖ APDRAUDA naudinga 
visokio amžiaus asmenims, rekomenduoja
ma lietuviškų KLUBŲ ir draugijų nariams. 
Už $1,000.00 akcidentalės apdraudos mo
kestis $2.00 į metus.

— kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. 
Kreipkitės į kuopų veikėjus ir jie plačiau 
paaiškins apie Susivienijimo darbus.

Gausit spausdintas informacijas, jeigu parašysit: 
LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
307 West 30 Street, New York, N. Y. 10001

SLA

SLA

SLA

SLA

SLA

SLA

SAULT ST. MARIE, ONTARIO

BALTIC WOODWORK CO

JOES BUTCHERY & GROCER
J. LAURINAITIS

ALUS IR ĮVAIRIAUSI MAISTO PRODUKTAI.
ILGAMETIS PRITYRĘS SAVININKAS ŠVIEŽIŲ IR RŪKYTŲ 

DEŠRŲ GAMYBOJE.
VISKĄ PRISTATO J NAMUS ARBA J PARENGIMŲ VIETAS. 
PRISTATYMAS GREITAS IR SĄŽININGAS J VISAS MIESTO 

DALIS.
1918 FRONTENAC ST. Montreal. LA 4-0209.

Tel. 525-8971

1920 Frontenac St. Montreal, P. Q.

POR I RETAI - VEDYBOS - KR1KST Y’V'S
St KAKTUVPS • MAŽAMEČIAMS 

ĮVAIRIOS PROGOS

7'. Laurinaitis

I1 l’l'llJlll
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Vėlinių dienai, mirusiųjų atminimui prisiminti mato 
me jų amžinojo poilsio vietą, masines kapines.

DAROMOS ĮVAIRIOS DURYS, LANGAI, VIRTUVĖS KABI TAI 
IR KITI ĮVAIRŪS MEDŽIO DIRBIMAI.

K. KIAUŠAS ir j. ŠIAUČH LIS.
Adresas: 547 Lafleur Street, LaSalle.

Montreal, P.Q Tel. DO 6-3884.

Baltica Investment Corp.
Autorizuotas kapitalas S 120.000

J. Skučas, Prez. RA 2-6152 6966 - 44 Avė. Rsmt.
Supefkanie sklypus ir žeirę Montrcalyjc bei apylinkėje.

Už indėlius mokame 8% dis identic .
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A. NORKELIUNAS
K Commisioner of the Superior Court of Montreal
i MONTREAL ENTERPRISES REG’D
| VISŲ RŪSIŲ DRAUDIMAS. ;

g 6695—35-ta Ave., Rosemount (kamp. St. Zotique) 
» Montreal 36, Que. TeL RAymond 7-3120. 5
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ME 7-6727
DE LUXE CLEANERS

Saw. P. RUTKAUSKAS I
117-6 Avenue, Lachine, P.Q I

BELLAZZI-LAMY, INC

Maroke.Mūsų 4 pulką pas 
kyrė Fees mieste .Ten visi 
"indokiniečiai" gavome po 

• 3 mėnesius atostogų. Gal ė 
jome aplankyti ir kitas 
miestus Casablancą .Rabat 
Agadir ir 1.1.Po atostogų- 
tame 4 pulke ir likome pas 
kirstyti po kuopas.Na ir 
vėl iš naujo, lyg "naujokus 
45m„ "vykdavo vargingiap 
mokymai,manevrai kalnuo 
se.O karščiai ir įkyrūs ara 
bai - mahometonai. Daugu 
mas legionierių nukentėaa 
vo nuo arabų /tik iš paša 
lų peiliu į ... nugarą/. Ara 
bai yra labai kerštingi ir 
bailūs,bijodavo kareivio , 
bet progai pasitaikius ar 
Širtą gatvėje tams oje-nu 

urdavo,apvogdavo iki nuo 
go kūno...

Daugiau bus.

SĖKMINGAS ESTŲ CHORO KONCERTAS
Padėkos dienos savait

galyje mūsų mieste viešė 
jo Toronto estų 6o žmonių 
choras, kurio kelionės iš 
laidas apmokėjo mūsų 
miesto poros šimtų didu
mo estų bendruomenė, o 
apie patį koncertą labai pa 
lankiai atsiliepė vietinė 
spauda ir koncerte dalyva 
vusieji.Nors šios kores
pondencijos autoriui dėl 
laiko stokos neteko kon
certe dalyvauti,tačiau kai 
kam iš mūsų tautiečių iš 
kilo mintis,kodėl mūsų ir 
kitų mažesnių kolonijų ne 
galėtų aplankyti ir sureng 
ti koncertų toks Toronto 
lietuvių choras .kuris, tur 
būt, nei kiek neblogesnis 
už viršpaminėtąestų cho
rą.

KITOS NAUJIENOS
Lietuvių Žygiui į Jungti 

nes Tautas New Yorke pa 
remti mūsų mieste jokios 
rinkliavos nebuvo daroma, 
o šiuo reikal u užklaustas 
ap.valdybos pirmininkas- 
atsakė.kad jokių šiuo reika 
lu instrukcįjų iš aukščiau 
negauta ir jokių aukų nie
kas neprašė. Kai kurie mū 
sų tautiečiai žada šiam 
svarbiam reikalui paremt 
aukas siųsti stačiai į New

SIUNTINIAI LIETUVON

LaSALLE AUTO SPECIALIST Reg’d
SAV. G. DESROCHERS

Taisau ir dažau lengvas mašinas 
7717 GEORGE LASALLE, QUE.

(PrMais „Nepriklausomos Lietuvos'* redakciją)
Tat: garažo 366-0500

namų 366-4203

00 6-6941 7682 Champlain Blvd. LaSalle
įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langy rėmai, 
Izoliacija^ Ten - Test, Masonite, statybinis popieris.

Telefonas 768-6679

WINDSOR
DRY CLEANERS A DYERS CO. LTD. 

Valonye visokius drabužius ir kitą Jūsų namų apyvoką.
Savininkai:

A. Keršys, P. Petrulis, P. Kerlulis, A. Greibua.
1205 CHURCH Ave., Verdun, Montreal.

Yorką, o jei adreso neturi 
ma, tai per lietuviškų lai
kraščių redakcijas.

Išvykus tautiečiui Marty 
nui Riaukai mūsų apylin
kės valdybos iždininko pa 
reigas perėmė tautietis Ka 
zimieras Sližys. Valdybos 
kasoje dabar yra apie 
$2ooo. -A py linkės valdybos 
narys Julius Okmanas šiuo 
laiku vykdo rinkliavą šal
poj reikalams.

S.m.lapkričiomėn. 2od . 
vakare ukrainiečių salėje 
ap.valdyba rengia buv. Lie 
tuvos kariuomenės šven
tės minėjimą. Laukiama 
svečių ir iš kaimyninių 
vietovių. Korespondentas.

Kaufman’s Woollens&Textiles
4115 St. Lawrence Blvd. Montreal, P. Q. Tel. VI 2-5319. 

Iš čia pasiusite siuntinius savo artimiesiems 
garantuotai skubiausiai ir 

urmo kainomis 
(30—40% žemiau rinkos kainų) 

IMPORTUOJAME IŠ ANGLIJOS
geriausias angliškas vilnones medžiagas vyriškiems :r 

moteriškiems kostiumams ir suknelėms.
Fuiime didžiulį pasirinkimą viln., kaŠmiro ir šilk, skalelių 

Ateikite ir icitikinsite, kad čia perkant sutaupysite. 
PRIIMAME UŽSAKYMUS

vyriškiems ir ir.oteriškiems kostiumams ir paltams.
Priimami užsakymai Made to Measure vyriškų kostiumų 
iš geriausių angliškų medžiagų. Kaina $50, kelnės $10.

SAVININKAS C H. KAUFMANAS 
Lietuvos pilietis. Buvęs audinių fabriko Litex Kaune 

vedėjas. Laisvai kalba lietuviškai.

GEORGE LAVINSKAS
ALLSTATE INSURANCE 

VISĮJ RŪŠIĮ) DRAUDIMAS.
268 - 2nd Ave., LaSalle. Tel: 366-5309.

...strutis — pats greičiau
sias bėgikas pasaulyje. Jis 
gali Išvystyti greiti Iki 120 
kilometrų per valandą. To
ki greiti Jis neilgai Išlaiko 
— tik 2 kilometrus. Bėgan
čio stručio kojos taip grei
tai Juda, kad stebėto|ui Jos 
susilieja Į vieną miglotą 
dėmę.

...sliekai dirba 24 valan
das per parą. Jie i«mę iš
purena, išmaišo, patręšia. 
Specialistų apskaičiavimai 
(rodė, kad dešimt tūkstančių 
sliekų per valandą „Iždirba“ 
žemės daugiau, negu geras 
arklys per tą pat[ laiką.

...vienas iš pirmųjų ban
dymų mechanizuoti derliaus 
nuėmimą buvo prieš 2000 
metų Romoje. Mašina buvo 
panaši l dvirati vežimėli, 
kur| stūmė Jautis. Vežimėlio 
priekyje buvo pritvirtintos 
metalinės šukos, kurios „šu
kavo" varpas, ir Jos krisda
vo J dėžę.

Vergovės sąlygomis, aiš
ku, ši derliaus nuėmimo 
„mašina" nerado pasekėjų, 
įdomus tas faktas, kad 20 
amžiaus pradžioje Australi
joje galima buvo rasti kom
bainus, kuriuose vietoje 
plaunamojo aparato buvo 
įtaisomas toks pats šukavi
mo aparatas, kaip pas seno
vės romėnus.

...pats brangiausias „dram
blio kaulas“ gaunamas Iš 
begemoto ilties.

...gamtoje yra apie 1 330 
rūšių vandens. Jie skiriasi 
savo kilme (lietaus vanduo, 
dirvos, šviežio arba Ilgai 
gulėjusio sniego Ir kt.) ir 
Juose ištirpstančių medžia
gų kiekiu ir pobūdžiu.

...kai kurių rūšių žuvų 
amžių galima sužinoti iš 
žiedų, esančių Jų žvynuose. 
Sle žiedai atitinka metiniams 
žiedams medžiuose.

...agurkas visada 1—2«C 
šaltesnis už aplinkinį orą.

...pačios mažiausios vals
tybės yra: MONAKO — ku
nigaikštystė, esanti tarp 
Prancūzuos ir Italijos (Jos 
plotas — 1.5 km>, gyvento
jų — 22 000). SAN-MARINO 
— respublika Italijos terito
rijoje (plotas — 61 km>, gy
ventojų — 13 00Q). LICH
TENŠTEINAS — kunigaikš
tystė, esanti tarp Austrijos 
Ir Šveicarijos (plotas 159 
km«, gyventojų — 13 500). 
ANDORA — respublika, 
esanti tarp Austrijos Ir Švei
carijos (plotas — 452 km«, 
gyventojų — 6 000).

...skrendančios musės 
sparnai per sekundą suplas
noja 330 kartų.

...tropikų žuvis — vam
pyras, labai panaši l un
gurį, 5U kuriuo Ją dažnai 
sumaišo, išsivysčiusi Iš ikrų, 
sllekello pavidalu tuojau 
pat [slknisa 1 dumblą iki pat 
galvutės. Taip JI Išbūna 2,5 
metų Ir maitinasi smulkiais 
gyvūnais. Kai galutinai su
auga, žuvis išlenda iš dumb
lo Ir pradeda medžioti kitas 
žuvis, Iš kurių Išsiurbia 
kraują Iki paskutinio laše
lio.
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TO Fį^NTO

TAUPYK IR SKOLINKIS 
TORONTO LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVE„PARAMA’’

Būstinė: LIETUVIU NAMAI
1129 Dundas St. West, Toronto 3, Ont., tel. LE 2-6723 

Ui depozitus „Parama" moka 4 % % vieton 4%% ir už 
Asmenines paskolas „Parama” ima 7% vieton 7J4%-

Už paskolas ir — morgičius — 6%%. 
Paskolos mirties ir invalidumo atveni apdraustos.
Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, 

bet nedaugiau $ 2,000.00.
„Paramos“ nariais gali būti kiekvienas lietuvis, 

gyvenantis Kanadoje.
Kasos valandos: 

dienos metu nuo 10 vai. iki 1 vai. 30 min. kiekvienų dieną, 
i fakyru* sekmadienius;

ieitadieniais nuo 9 vai. iki 1 vai..
o vakare nuo 4 vai. 30 min. iki 8 vai. 30 min. 

tiktai pirmadieniais ir penktadieniais.

Lietuviai advokatai
NEIMAN, BISSET 

A SEGUIN 
Barristers, Solicitors, 

Notary Public.
35 Heyden Street 

(netoli Bloor ir Yonge) 
Toronto 5, Ont.

Tel. Office WA 4-9501 
Res. BE 3-0978

A. E. Me KAGUE, Q. C 
Barrister and Solicto, 

Advokatas ir Notaras.
TeL EM 4-1394, EM 4-1395 
1008 Northern Ontario Bldg 

330 Bay Street.

Leonas Gureckas/Leo eina pardavimo manager 6o prieš 2 metus pradėjęs par- 
Gurekas/Keating Ford Ltd pareigas. Tai retai pasitai davėju šioje kompanijoje jau 
4475 Bannantyne Ave.Verdun kantis atsitikimas, kad vos nuo š.m. pavasario ėjo par-

Dramatikų koncertas

Stasys Baranauskas-Ba- 
ras ir Dana Stankaitytėr 
abudramatikai, ir jų kon
certas,suruoštas Montrea- 
lio stovyklos "Baltijos" 
naudai ir buvo perdėm dra- 
matiškas.nors ir buvo ban 
dyta šiek tiek ir lyrikos.

Baranauską mes jau ne 
vieną kartą girdėjome 
Montrealyje, bet šį kartą, 
po kelių metų pertraukos , 
išgirdome žymiai pakitu
sį.Pakitusį pažangos kryp
timi, ko anksčiau nebuvo, 
nors ir po studijų Italijoje. 
Galima spėti,kad pažangai 
pagrindą davė ilgesnis dar
bas operoje su dirigentais 

ir režisieriais.Opera-gera 
mokykla. Labai svarbu , 
kad galingasis Baranausko 
balsas muzikaliai žymiai 
apvaldytas ir įstatytas į mu 
zikaliai meniškus rėmus 
ir paleistas tikrai meniš
ko dainavimo bėgiais:jis 
ne tiktai rodo jėgą ir pajė
gumą, bet dabar sugeba 
jau naudotis muzikaliomis 
interpretacijos priemonė
mis - dinamiškai niuansuo 
tibeifiliruoti,nuo stipriau
sio fortisisimo iki subti
liausių pianissimų. Pažan
ga rimta. Tačiau žymia 
jam dramatikui vis dėlto 
patartina budėti balso sar
gyboje, saugant jo tyrumą 
sveikumąTaipgi patartina 
suvaldyti gestikuliavimą , 
nes tai ne koncertinė prie
monė.

Stankaitytę Montrealis

NOTARAS
ANTANAS LIUDZIUS.B.L 
Bendrdarbts V.S.Mastis,

L.L.D.
Namų.farmų ar bet kurto 
verslo pirklmo-pardavl - 
mo dokumentų sudarymas 
mortgičiai, sutartys, testą 
mental ir vist kiti teisi - 
niat reikalat.
408 RONCESVALLES AV 

TORONTO.
Margio vaistinės H aukšt. 
Ist.tel.LE 7-1708;

Namų: CR. 9-6166.

davimo managerio asistento 
ir šiuo metu eina managerio 
pareigas. Tokį atsitikimą rei 
kėtę skaityti kaip talentą ir 
p.L.Gureckui palinkėti nę tik 
sutvirtėti šiose pareigose, 
bet neatlydžiai siekti toliau.

Be šią eitą ir einamąją pa 
reigą L.Gureckas per tą trum
pą laiką yra įgijęs proiesinę 
specialybę visoje Fordo Co.* 
Kanadoje, kas praktiškai bū
na nedažnam ir tik po ilgą 

girdėjo pirmą kartą ir jo 
įspūdis įvairesnis, negu 
tas,kurį padarė Baranaus
kas . Stankaitytė -perdėm 
dramatikė.Bandytoji M ika: 
elos arija įrodė,kad tai ne 
jos sritis.Stankaitytėturi 
gražaus tembro, svariai 
skambantį ir lygų, be lū
žių ir perėjimų pajėgų dra
matinį sopraną. Gal kiek 
tobuliau estetikos prasme 
reiktų aptvarkyti laikyse 
ną dainavimo metu ir pa
čiam dai navimui duoti aau 
Siau dinaminio įvairumo , 

augiau paieškoti "plony
bių", kurių dabar solistė 
nepaiso, leisdama visą jė
gą balsui. Be to, solistei, 
jeigu iš sielos neplaukia 
jausmas, reiktų daugiau 
kreipti dėmesio studijoms 
-dainuojamąjį veikalą gi
liau išstudijuoti ir paieš
koti, kokiu jausmu jį kom
pozitorius įsotinąMikaela 
skirtinga,negu Aida ir tas 
reikalauja skirtingos in
terpretacijos, kai solistė 
Jas abi suvienodino. Put
lūs balsiniai duomenys 

reikalauja juo puikesnių in 
terpretacinių duomenų. 
Labai geri Stankaitytės vo
kaliniai duomenys reika
lingi ir labai gerų meniš
kai muzikalių duomenų,ku
rių solistė turėtų ats idėjų 
si paieškoti, nes savaime 
jie neats iras,kaip kad m& 
tome iš Baranausko.

Gal tai nekuklūs rašan
čiojo pageidavimai,bet ka- 
dangiabu solistai yra pir
mos rūšies balsinių duo
menų,tai tikrai nuoširdus 
pageidavimas ,kad jie būtų 
ir puikūs muzikiniai inter
pretatoriai.

J. Kardelis .

ir sėkmingą darbo metą.
L Gureckas gimęs 1929.10. 

24. Lietuvoje su žmona Olga 
augina 2 sūnus ir 2 dukreles, 
gyvena La Salėje ir yra ge
rai pažįstamas Montrealio lie 
tuvią kolonijoj, neabejotinai, 
jo artimi bendravimai su lie 
tuviais padeda šioje profesi 
joje. Dabar jam einant Kea
ting Ford Sales Manager pa 
teigas juo yra gera proga 
kreiptis į jo patarnavimą, no 
rint auto-niašiną pirkti ar keis 
ti į naują arba naudotą.

Pr.P.
TORONTO AKADEMIKU 

d-jos susirinkimas įvyko mu
zikos studijoje.Metinę apys
kaitą padarė S.Butkevičienė.

1966 PASAULIO LIETUVIU 
JAUNIMO METI) PROGRAMA

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Valdybos paskelbtų Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Metų pagrindiniai tikslai yra:

apžvelgti dabartinę lietuvių jaunimo padėt}, {traukti jaunimą Į 
lietuvišką gyvenimą, išryškinti jaunimo pasiektus laimėjimus, už
degti jaunimo dvasią naujiems darbams, kelti tarpusavio bendravi
mo nuotaikas ir sukviesti jaunimą Į Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kon
gresą Chicagoje, JAV, 1966 birželio 30 - liepos 3.

Pasaulio Lietuvių Jaunimo Metų šūkis: Mūsų jėgos, mūsų žinios, 
Laisvai Lietuvai Tėvynei!

Jaunimo Metais norima Išryškinti eilę momentų. Kiekvieną mė
nesi skirtinas dėmesys vienam jaunimo klausimui. Pasaulio Lietu
vių Jaunimo Kongreso Komitetas pasiūlė ir PLB Valdyba patvirtino 
sekančią programą kiekvienam mėnesiui:

Sausis — Keliama Jaunimo Metų prasmė, tikslai, svarba. 
Ruošiamasi Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresui. Keliamos Įvai
rios jaunimo problemos. Jaunimas traukiamas Į aktyvesnĮ lietuviš
ką gyvenimą.

Vasaris — Lietuvos Nepriklausomybės atgavimo minėjimus 
Vasario 16 proga rengia jaunoji Įtarta, skatinama ir talkinama vyres
niųjų. Minėjimus praveda visuose kraštuose jaunimas. Pagrindiniais 
kalbėtojais kviečiami jaunosios Įtartos žmonės.

Kovas -- Jaunimas ir vyresnieji aktyviai Įsijungia Į Jaunimo 
Kongreso lėšų telkimo vajų. Kovo 6 diena -- vajaus diena visame pa
saulyje sutelkti lėšas Kongresui (parodoms, posėdžiams, stipendi
joms kitų kraštų jaunimui atvažiuoti, leidiniams, ir t.t.).

Balandis — Lietuviškos spaudos svarba jaunimui. Skatinama 
laikraščių ir žurnalų prenumerata, knygų skaitymas ir parama spau
dai. Jaunimas traukiamas Į skaitytojų ir bendradarbių eiles. Keliama 
jaunimo spauda.

Gegužis -- Susipratusios lietuviškos jaunos šeimos svarba, 
lietuviškų šeimų kūrimas, gerai pasiruošusios jaunos lietuvės moti
nos reikšmė tautiškumui lietuviškoje šeimoje.

Birželis — Prisimenamos lietuvių partizanų kovos už Lietu
vos laisvę. Tos laisvės kovos tęsimo pareiga jaunimui. Visi lietuviai 
renkasi J Chicagą, JAV, Į Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresą paro
dyti pasauliui savo vienybę ir norą siekti Lietuvai laisvės. Kongresas 
prasideda birželio 30 d.

Liepa -- Jaunimo Kongresas baigiasi III-ja JAV ir Kanados 
- Lietuvių Dainų Švente liepos 3, Po Kongreso vienos savaitės studijų 

stovykla kitų kraštų jaunimui. Vėliau viešėjimas lietuvių šeimose JAV 
ir Kanadoje iš kitur atvykusioms.

Rugpiūtis -- Jaunimo organizacijų stovyklų reikšmė. Jaunų šei
mų bendras atostogavimas.

Rugs ėji s -- Lituanistinių mokyklų svarba. Lituanistinių stu
dijų reikšmė. Lietuvių Bendruomenės ir lietuviųorganizacijų reikalin
gumas.

Spalis — Mokslo, ypatingai aukštojo, reikšme jaunimui. Jo 
siekimas.

Lapkritis — Jaunimo organizacijų reikšmė. Jaunimas skati
namas Į jas stoti.

Gruodis -- Tarpusavio ryšių palaikymas tarp pasaulio lietu
vių Kalėdų proga}

PLB Valdyba

daug paskaitose dalyvauja ne mintąją patriotizmasf' 
įsiregistravusią. Arch.V.Pet- Prelegentas daugiaūsia 
rulis parodė spalvuotą filmą nagrinėjo emigracijos būklę 
apie N.Yorko pasaulinę paro- tautinės egzistencijos pras- 
dą»L.Tamošauskas kalbėjo me, remdamasis neseniai

Draugija sudaro progą Toron- apie Kanados liet, jaunimo žuvusiu poetu A.Mackumšr 
to akademikams susipažinti kongresą . Kapočius J. pada- savo leidžiamos knygod min- 
su mokslo, meno, literatu- rė pranešimą apie reikalą leis timis Išeivija“ mires: sodas“ 
ros klausimais ir mūsą žy- ti enciklopediją anglą kalba. V.Kavolis išnagrinėjęs pe 
miausiais intelektualais.Šiuo Toliau sekė dr.Vytauto Ka- simistiškai ir nihilistiškai 
metu d-je yri virš 30 narįąir volio paskaita tema “Nuže- tremtinių padėĮ^gne^a^^

KAIMAS KRYŽKELĖJE Atkelta iš 4 psl.
— Bet ar jos gauna savo normas? Štai, pažiūrėkit! — 

Birutė išvedė vyrus pro kitas duris prie daržinės, kur buvo 
sukrauti kolūkio pašarai. Pro atsilaupiusias durų lentas žio
jėjo išpeštų šiaudų kiaurymės.. Vienos daržinės durys šiaip 
taip laikėsi ant vyrių, o antros buvo išgriuvusios.— Geriau 
ant pliko lauko sukrautų. Nereikėtų niekam atsakyti.

— Sakiau Martynui sutvarkyti,— Grigas paniuro.— Ir 
žadėjo. . . Et jau žmogus, kad jį kur kots. ..

— Nei šiaudų, nei burokų, nei tų pačių miltų dulkelės 
nepasidėsi,— virė Birutė.— Atsibodo kariauti. Geriau atleis
kite iš melžėjų.

Arvydas padrąsinančiai nusišypsojo.
— Su kuo gi taip kariauji? Su Lapinu? . .
Birutė paraudo.
— Kas nori, tas ima...— sušnibždėjo. Ašaros užplūdo 

akis. Užsidengė delnais veidą: skradžiais žemės prasmegtų 
tą pačią minutę — tokią gėda!

Arvydas suglumęs pažvelgė į sekretorių. Grigas nuleido 
akis.

— Suprantama. . .— Arvydas uždėjo sunkų delną Biru
tei ant galvos.— Nusiramink, viską sutvarkysime. Rytoj bus 
daržinė užkalinėta, gausi raktą.— Išsitraukė bloknotą, pa
skubomis parašė kelis žodžius ir, išplėšęs lapelį, ištiesė 
merginai. — Turi laiko? Surask Gaudutį ir paduok jam. 
Atsiųs meistrus.— Ir nelaukęs, ką ji atsakys, nuėjo prie 
rogių.

Iš Lapino pasuko pro koplyčią tiesiai per laukus. Per
kirto Kepalių brigados viensėdžius, aplenkė buvusį Var
nėnų palivarką ir vėl grįžo į vieškelį. Važiavo be jokio 
plano, užsukdami, kur papuola, ir kiekvienoje vietoje juos 
sutikdavo savaip. Vienur jų laukė niūrūs veidai, iš burnos 
„u kabliu negalėjo žodžio ištraukti, kitur rasdavo tuščią 
trobą, nes visi išsislapstydavo, pamatę įvažiuojant į kiemą, 
o dar kitur, atvirkščiai — sutikdavo išskėstomis rankomis, 
sodindavo prie stalo, bėgdavo ieškoti buteliuko.. . Bet ir po 
šalto abejingumo kauke, ir po meiliais žodžiais, net toje 
tuščioje troboje, kurios viduraslyje mėtėsi išvirtusios klum
pės, paskubomis paliktos už pečiaus užlindusio šeimininko, 
visur visur jautėsi bendras bruožas — baimė ir nepasitikėji
mas. Įtarūs žvilgsniai sekiojo kiekvieną jų žingsnį, slėpėsi 
akys, kuriose Arvydas ieškojo bent lašelio nemelagingo 
nuoširdumo.

Buvo turgadienis. Kuo arčiau kaimo, tuo daugiau susi
telkdavo vežimų. Važiavo su bulvėmis, su svogūnų maišais. 
Kitose rogėse vartėsi apmielijusios kopūstų galvos, ląstose 
tūpčiojo vištos, kamšė žąsys galvas. Vyrai smelkė pigias 

cigaretes ir pliaukšėjo botagais, nepiktai ragindami arklius, 
nes dauguma buvo pasikinkę dar anais laikais savo išaugin
tą arkliuką. Moterys, ant pakaušio atsismaukusios vilnones 
skaras, grįžčiojo atgal, šaukinosi su kaimynėmis, važiuojan
čiomis iš paskos, aptarė rinkos kainas. Sunkiau pasikrovu
sius pralenkė Šileika, apsižergęs šiaudais apkamšytą alaus 
statinę.

Iš visų pusių pasipylė kandžios pastabos.
— Viktorai! Katrai šamarliakininkei parduosi? Ateisime 

išgerti.
— Gal Lapinas savo buteliukų dėžę įdėjo?
— Kur jis ims! Bijo konkurencijos. ..
— Ei brigadininke! Žiūrėk, cvieką išmušė!..
— Pasiimk ir užkišk savo dvėsnai, kur šnypščia! — at

šovė Šileika, uždroždamas botagu karvei, kurią vedėsi prie 
rogių galb prisirišęs Rokas Gojelis.

Dabar visi užgriuvo karvės savininką.
— Naujo pirmininko išsigandai, Rokai?
— Bijo, kad į Dzūkiją atgal neišgrūstų.
— Parduok man, noriu pirkti trečią. ..
Arvydas sugniaužė kumščius.
— Apsuk arklį,— išsunkė pro dantis.
Skubiai abudu vėl sukrito ant sėdynės ir ėmė lenkti ve

žimus vieną po kito. Visi sužiuro į juos. Aptilo. Tik Goje
lis po nosimi kažką burbuliavo dzūkiškai.

Pralenkė Šileiką.
— Užvažiuok skersai kelio,— paliepė Grigui, iššokda

mas iš rogių.— Kur taip skubiniesi, brigadininke? Negražu 
draugus palikti. . .— kreipėsi į Šileiką.

Tas neryžtingai sustabdė arklį ir vėpsojo be žado, tarsi 
prišalęs prie statinės.

— Ar pirmininkui pranešei, kad išvažiuoji?
— Martynas žino. . .
— Ir kur važiuoji, žino? — Arvydas priėjo prie rogių.— 

Atsistok.
Šileika išbalo.
— Atsistok, prašau! — Arvydas nutraukė maišą, kuriuo 

buvo pridengta statinė.— Ar darbo nebėra brigadoje, kad 
alų pardavinėji?

Šileika išsišiepė, lyg per gūbrį gavęs šuva.
— Nė?.. .— pagaliau išstenėjo.-— Sėkla išvalyta.. . atre

montuota. Viskas...
Arvydas apėjo roges, perbraukė pirštais ieną, kuri per 

vidurį buvo suveržta viela, apžiūrėjo pakinktus ir, pastū
męs arklį atliulą, pačiupinėjo pečius po pavalkais.

— Brigadininkas būtų, po galais! Kaip ne gėda? Vadžios 
sumazgiotos kaip žydo poteriai, iena perlūžusį, iš pynės 
šiaudai byra. Ar matei, kad petys sumuštas?

Šileika tylėjo.
— Už arklio sužalojimą valdyba tau nuims kelis darba

dienius. O dabar grįžk namo, sužiūrėk padarynę. Rytoj nuo 
ryto visi prie mėšlo.

Šileika, keikdamas save už tai, kad neišgėrė ant kelio, 
nes dėl tos priežasties buvo netekęs vakarykščio iškalbingu
mo, skubiai apgręžė arklį ir nurūko į kaimą.

— Viešvilė liko be alaus,— kažkas nusijuokė pridurmu!.
Bet niekas jam nepritarė. Visi kuždėjosi, perkilnojo ry

šulėlius, brukdami kai ka ciiliau i šiaudus, ir neramiai žvila- 
čiojo į Arvydą, kuris stovėjo šalikelėje prie, savo rogių, 
nes Grigas jau buvo atidaręs kelią.

-— Kas čia? Krata? — pasigirdo iš vilkstinės piktas bal
sas.— Savo prekės jau nebegalima parduoti.

— Kaip milicininkas koks. Betrūksta švilpuko. ..— pri
tarė kitas.

— Važiuokit, važiuokit.— Toleikis pamojo ranka.— Ar 
visi iš mūsų kolūkio? — paklausė Grigą.

— Beveik...
Pravažiavo vienas po kito, dėbčiodami per kaktą vilkiš

kais žvilgsniais. Kitas pačiupinėjo kepurės snapelį, sveiki
nosi, bet išvaizda buvo tokia, lyg kišenėje atlenktą peilį 
laikytų.

Paskutiniame vežime, aukščiau arklio nugaros pakrauta
me maišų maišeliais, pintinių pintinėlėmis, sėdėjo juodekšnė 
boba, kokių dvidešimt aštuonių — trisdešimties metų.

— Gražų pirmininką mums išrinkai, sekretoriau,— užkal
bino, nusišypsodama Arvydui, lyg senam pažįstamam.

— Strazdienė,— sušnibždėjo Grigas.— Aršiausia speku
liantė, kad ją kur kots!

— Sustok. Pasižiūrėsiu į ją iš arčiau.— Arvydas sugriebė 
arklį už vadžios.— Ar tau vienai priklauso visas šitas koope
ratyvas?

— O kaip tamsta galvoji? Reikia ar nereikia aprūpinti 
miestą?

Arvydas greitu žvilgsniu apčiupinėjo vežimą.
— Ir vištų prisipiovusi.. .— tarsi nustebo, pamatęs iš 

vienos pintinės kyšant kelias poras kojų.— O tiedu krepšiai 
pilni kiaušinių...— Parausė pirštais pelus ir klausiamai pa
žvelgė į Strazdienę, kuri jau pradėjo nerimauti.— Iš kur 
pas tave tiek kiaušinių, jeigu vištas piauni?

— Mano vištelės po du kiaušinius deda.
— O iš apylinkės tarybos pažymėjimą turi?
— Prašom prašom! — Tuoj įgrūdo ranką už ančio, bet 

Arvydas jau atsitraukė nuo vežimo ir nuėjo prie rogių.
— Paskutinį kartą važiuoji, Strazdien,— bloškė per pe

tį.— Daugiau tavo vištelės po du kiaušinius nebedės!
Daugiau bus.

BALTIJOS KRAŠTŲ TREMTINIAI

Lietuva ir kitos Pabaltės tautos, po smurto 
okupacijos, pergyvena tragiškas dienas.

Rusų komunistai, paveldėję iš carų tą pačią 
rusinimo politiką užgrobtuose kraštuose, nai
kina Pabaltės kraštus, ištrėmimais, žudymais, 
ir sunaikinimu visiškos tautinės kultūros.

Didesnė dalis pabaltiečių yra ištremti į toli
mas Rusijos žemes, į Sibiro stepes.

Yra duomenų, kad pabaltiečiai randasi dau
giausia tokiose vietose: Pavolgio dalyje apie 
50,000: Pečora - Vorkuta — 24,000; Gor
kio ir Kirovo sritis — 20.000; Urale — 
50’000; Naujoji Žemė — 15.000; Obi - Ko
rimo dalyje — 35.000; Norilske — 25,000; 
Taimure — 100,000; Jakutske — 12.000; 
“Dalstroi" — 200,000; “Osobstroi" — 50. 
000; Kazachijoj ir Kirkizijoj — 100,000; 
Boranauio ir Tomsko rajonuose — 150,000; 
kitose Sibiro srityse — 200,000;

Bendrai ištremtųjų skaičius iš Pabaltės 
kraštų pasiekia apie 20% visų gyventojų.

Lietuva ir kitos Pabaltės tautos yra nutau
tinamos.

Ištremtųjų vieton, komunistai atveža ruskj 
maskolį, kurie dar labiau niekina šventą, lie
tuvišką kraštą.

WHAT ARE THE "DANGEROUS YEARS"

Pavojingiausia vedybinis laikotar- 
Eis, rodąs kiek porų išsiskiria po 

iek vedybinio sugyvenimo metų.
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HAMIALTOM
TAUPYK IR SKOLINKIS

KOPERATYVINIAME BANKELYJE
• ..TALKA“

Išduodamos asmeninės paskolos iki 5,000 dol., 
morgičiy paskolos iki 60% turto vertės .

Už šėrus mokama 41/2% dividendo iš pelno, už 
depozitus 4%> ir veikia nemokamas gyvybės ir paskoly 

, draudimas.
Pilnas čekiy patarnavimas.

Darbo dienos:
Pirmadieniais - penktadieniais 9 vai. — 1 vai. po piety,
Antradieniais ir penktadieniais 5 vai. — 8 vai. vakaro. I

1 21 MAIN St. E. Room 207. Tel. JA 8-0511. J
a <r toeoac o»oo »oo cooeec c

ŽYGIS Į JUNGTINES 
TAUTAS

Lapkričio 3 d. žygiui į 
J. Tautas paremti Hamil 
tono Komitetas pasiuntė 
$ 5oo.-

Gausios aukos parodo 
mūsų vieningą žygiui pri 
tarimą.Betne vien tik au 
koše yra žygio pasiseki 
mas .Tam reikalinga žmo 
nių masė.

Dalyvaukim ruošiamoj 
ekskursijoj arba vykime 
savomis mašinomis.Yra 
gauti įėjimo bilietai į Ma 
dison Square Gardens . 
Pasiimti iš A.Pilipavi
čiaus tel. 385-9841 ir P . 
Savicko tel.389-5581. 
Kelionė autobusu-$ 2o.- 
Moksleiviams nuolaida. 
Ipvykstama penktadienio 
vakare.
Grįžtama sekmadienį pa 
gal daugumos page idavi 
mą.

"RAMOVĖS" SKYR.V-BA 
ruošįalapkričio 21 d.47 

metų Lietuvos Kariuome 
nėš atkūrilnd Sukakties mi 
nėjimą.

11 vai.-iškilmingas pa 
maldas bažnyčioje atlai— 
kys kun.Bagdonas O.F .M. 
ten pat pašventins sky
riaus vėliavą. Veteranai 
pagerbs žuvusius už Lie 
tuvos laisvę, padėdami 
vainiką prie Lietuvos kan 
kiniams kryžiaus-pamink 
lo.

12.3o vai. -Jaunimo Cen 
tre įvyks mhėjimo aktas. 
Pagrindinę kalbą pasakys 
Lietuvos GeneralinigKon 
sulas Kanadai dr. J. Zmui 
džinas programos meninę 
dalį išpildys sol.V. Veri 
kaltis ir jo diriguojami 
parapijos ir jaunučių cho 
rai, tautinių šokių grupė 
" Gyvataras", ponios G. 
Breichmanienės vadovau 
jama,pašoks tautinių šo
kių ir mūsų jaunos meni 
nės pajėgos pasirodys su 
muzikos dalykėliais.

Tautiečiai maloniai 
kviečiami savo gausiu at 
silankymu pagerbti vete 
ranų ruošiamą minėjimą. 
Organizacijos prašomos 
dalyvauti su vėliavomis.

Valdyba.

BANKELIS "TALKA"

užbaigė rugsėjo mėnesį 
pasiekdamas 934,4o8.92 
dol. balansą. Narių Šerai 
sudarė 666,488. 08 dol. ir 
depositai 169,o45.77 dol. 
Išduotpd paskolos asmeni 
nės 371, 247. 2o. dol. ir ne 
kilnojamo turto-pirmųjų 
morgičių 418, 289. 83 dol. 
Iš viso nariams išskolinta 
789,537,o3 dol.Kasoj-ban 
ke buvo grynais pinigais 
59, 878.13 dol. Grynas pel 
nasuž devynius mėnesius 
29,34o.91 dol.

Per rugsėjo mėnesį į 
bankelį įstojo 12 naujų na
rių, tad narių yra 895.De 
positorių 23o ir skolininkų 
27 9.Kredito Komitetas per 
šį mėnesį apsvarstė ir lei 
do išduoti naujų paskolų 15 
narių 34, o2o. oo dol. su
mai.

Spalio 8 d. bankelio vai 
dybos posėdyje nutarta iš 
duodant pirmiesiems mor 
gičiams pinigus padidinti 
iki 66 2/3 % turto vertės . 
Iki šiol nariams buvo iš
duodama tos paskolos tik 
6o% turto vertės. Padidi
nus šį procentą galima bus 
gauti didesnę sumą pinigų 
ant to paties turto, tačiau 
neperžengiant nustatytos 
15, oo. oo dol. sumos.

Spalio 21dJCandoje tarp
tautinės kredito kooperaty 
vų dienos proga buvo iškil 
mės atidarant CUNA na
mams nupirktą naują vie 
tovę Durlingtone,o vakare 
banketas Fisher Hotel.Tal 
ką tos dienos iškilmėse 
atstovavo banketo vedėjas 
E. Lengnikas.

Primename visiems na 
riamSjkad spalio mėn.yra

HAMILTONO
LIET. NAMŲ 
bendrovės padėtis sti

prėja visomis kryptimis. 
Šie metai šią mūsų ekono 
minę organizaciją pastatė 
ant tvirto finansinio pama 
to, ką pamatysime iš že
miau duodamų LN žinių.

Spalio 14 d. su advokato 
pagalba pavyko sumažinti 
už Delta kiną mokesčius 
miestui. Speciali miesto 
k-ja/Court of Revision/ , 
išklausiusi mūsų argumen 
tus.Delta kino įkainavimu 
/ assesment / sumažino 
$ 6ooo.-Tuo būdu,prade
dant ateinančiais metais , 
miestui nuosavybės mokes 
čių reikės išmokėti apie 
$ 45o.-mažiau.Liet.Namų 
b-vę atstovavo St. Bakšys 
ir adv. J.T.Kostyk.

Šie mokesčiai buvo ban 
dyta sumažinti per 2-jus E raė juslius metus be advo 
ato pagalbos,bet nepavy 

ko.
Sutaisyta Delta pastato 

krosnis.
Delta pastatui iš Main 

gatvės 35 langams sudėti 
aliumininiai rėmai , kas 
kainavo netoli $ 5oo.-

LN sklypas per spalio 
mėn. davė iš automobilių 
statymo $ 3ol. 65.

Nuolapkričiol d. už sta 
tomas LN sklype mašinas 
mokestis pakeltas $4.- 
mėnesiuiarba$l. 5o savai 
tei / buvo $3. - ir $1.-/. 
Lapkr. 1 d. iš 12 klijentų 
gauta $48.-ir nevienas 
nesiskundė kainos pakeli 
mu. Pagal naujas kainas 
lapkr.mėnuo turėtų duoti 
tarp $4oo. - ir $5oo.-gry 
pajamų. LN sklypo reika 
lūs tvarko be atlyginimo 
St. Bakšys.

Po gerų LN žinių reikia 
ir gražios užbaigos, o ja , 
manau, bus pranešimas , 
kad lapkr.26d. ,penktadie 
nį, LN v-ba ruošia labai 
nuotaikingą " Krintančių 
lapų balių" gražiausioje 
Town Casino salėje, 157 
Main Str .E .Mūsų gimnazi 
jų ir akademinį jaunimą 
kviečiame ypač skaitlin
gai dalyvauti, nes įėjimas 
nemokamas . Buvusiame 
geg.8d.šioje salėje balių 
je dalyvavo apie 7o lietu 
viško jaunimo ir vis i buvo 
labai patenkinti.

Suaugusiems įėjimas 
$2.-Pakvietimai platina
mi iš anksto, tad maloniai 
prašome visus tautiečius 
juos jau dabar įsigyti.

Sk.St.

patogiausias perkelti pini 
gus iš bankų į bankelio sąs 
kaitą be nuostolio sau, nes 
bankai šį mėnesį prirašo 
nuošimčius .Pinigai' dabar 
labai reikalingi vis augan 
čiam paskalų pareikalavi 
mui patenkinti,nes nebeuž 
tenkant sąvų pinigų net te 
ko42, ooo. oo dol. pasisko 
linti iš Ont. Credit Union 
Leagos.Todėl nariai,turin 
tieji laisvo pinigo, prašo 
mi perkelti savo santau
pas į bankelį tuo padidi
nant galimybes geriau pa- 
tarnautikitiems nariams. 
Visų‘narių pastangomis 
jau artėjame prie milijo 
no dolerių balanso.

St. D.

ATGAIVINAMI BŪRELIAI 
Šalpos Fondopirm.Z.Pu 

lianauskas ėmėsi iniclaty 
vos atgaivinti būrelių veik 
lą kviesdamas būreliams 
vadovus,kad jie sutiktų su 
organizuoti naujus būre 
liūs. Vieną būrelį pakvies 
tas sutiko organizuoti St. 
Dalius.Naujai suorganizuo 
to būrelio dalį rėmėjų su 
daro senojo būrelio, vesto 
J.Mikšio nariai ir taip pat 
naujai paprašyti rėmėjai. 
Dabar šį būrelįkuris savo 
įnašus pradėjo mokėti nuo 
rugsėjo 1 d.po Idol.mėn. 
sudaro alfabetine eilę šie 
nariai: J.ARŠTIKAITĖ,ST. 
DALIUI, A. JANKŪNAS ,

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS

Kariuomenės Šventės minėjimas
ĮVYKSTA LAPKRIČIO MĖNESIO 20 DIENĄ 6 VALANDĄ^ VAKARO 
SLOVAKŲ SALĖJE,WELLAND -PAGE GATVIŲ SANKRYŽOJE, ST. 
CATHARINES, ONTARIO, CANADA.

OFICIALIOJI DALIS: Vėliavų įnešimas, Ųž Lietuvos Laisvę kovose 
žuvusiųjų pagerbimas ir gerbiamo svečio, teisininko Juliaus Smetonos 
paskaita.
MENINĖ DALIS: Ją išpildys du solistai iš Toronto, Rimas Strimaitis- 
tenoras ir Algis Simanavičius- bosas. Solistams akompanuoja muzikė 
D. Skrinskaitė.
ŠOKIAI IR VAIŠĖS. Grojant "Niagara on the lake" 5 asmenų orkestrui 
bus šokiai. Veiks valgių ir gėrimų bufetai, loterija, nuo 5- 17 dolerių 
vertės fantai.
Minėjimą ruošia ir mielus tautiečius-tes jame dalyvauti gausiai kviečia

NIAGAROS PUSIASALIO 
RAMOVENAI.

Lapkričio 23—ji yra lie 
tuvių tautinė šventė.Tai 
Lietuvos Kariuomenės at 
kūrimą nepriklausomybės 
kovų prisiminimo ir Lais 
vės kovų aukų pagerbimo 
šventė.Šios šventės pras 
mėbuvo ir visuomet pas i 
liks:stiprinti mūsų tautos 
pasiryžimą aukotis lais
vės reikalui,pagerbt lais 
vės kovose kritusius, at
naujinti bei sustiprinti tau 
tos pastangas vieningai 
dirbti Lietuvos laisvei ir 
gerovei.

Pagarba yra asmens 
prakilnumo pripažinimas. 
Reikšdami pagarbą mųsų 
tautos kovotojams, mes 
pripažįstame jų dvasios 
bei darbų prakilnumą ir 
jų heroiškas aukas, su
krautas ant Tėvynės auku 
ro. Žiūrėdami į Europos 
praeitį, pastebėsime, kad 
mūsų tauta yra viena iš 
mažiausių tautų, kuri il
giausiai gyveno nepriklau 
somą gyvenimą. Kai kitos 
panašaus didumo tautos 
savo nepriklausomybės 
laikotarpį skaito tik de
šimtine čia is, me s gi skai 

<įJANUŠKEVICIŲS,ST.KA 
CINSKAS, J.KRIŠTOLAI
TIS, Dr. V.KVEDARAS.j 
ALF. KYBARTAS, V L. KY 
BARTAS, E. LENGNIKAS, 
E. LENGNIKIENĖ, Dr. L. 
ŲEVINSKAS, JONAS MIK 
SYS, A. MINGELA, V. NAR 
KEVICIUS, A. PILIPAVI
ČIUS .SAVICKAS,  A .STA 
SEVICIUS, J.SVILAS, Prel, 
Dr.J.TADARAUSKASjDr. 
O.yALAITIENĖ, J. VĄLE 
VIC IUS.LVĄRNAS ,M. Z UR 
LIEN Ė, K. Z UKAUSKAS.

Rėmėjų būrelio įnašai 
už š.m. rugsėjo-gruodžio 
mėnesius yra iš 26 rėmė 
jų surinkti bendra suma 
Ižųdol.irspalio 12 d. įneš 
ta Šalpos Fondo Komitetui 
persiųsti Vasario 16 Gim 
nazijai Vokietijoje. Didės 
nė suma yra įnešta todėl, 
kad E. Lengnikas irE.Leng 
nikienė apmokėjo už vi
sus 1965 metus po 12 dol.

Apie tolimesnius būre
lio narių įmokėjimus bus 
painformuota per spaudą, 
kadangi būrelio nariams 
jokie pakvitavimai nėra iš 
duodam i.Būrelio vadovas 
St.Dalius dėkoja visiems 
rėmėjams sutikusiems 
pastovia auka remti šį 
svarbų visiems lietu
viams mokslo židinį ir 
kartu įsipareigoja laiku ir 
pastoviai surinkti iš būre
lio narių-rėmėjų Įnašus.
"GYVATARAS" RUOŠIASI

Skubiai artėjant 15-kos 
metų sukakties koncertui, 
šokėjai ruošiasi pilnu tem 
pu .Repeticijos suintensy- 
ventos.Nuo didžiausio iki 
mažiausio,laukiant progos 
mas iniam pas įrodymui ,dė 
mesys nukreiptas šokiam.

Kiek teko patirti, net ir 
tie .kurie jau daug metų ne 
bėra aktyvūs šokėjai, šį 
kartą ruošiasi vėl prisi 
minti pirmuosius "Gyvata 
ro" žingsnius Hamiltone 
ir pas įrodyti scenoje. Dau 
guma iš jų, bendradarbiau 
jant "Gyvataro" grupėje, 
jauyrasukurę lietuviškas 
šeimas, tačiau jų praleis

Šiemet lietuviškoji Kennebunkport gimanzlja, vedama Tėvų Pranciškonų,mokslo metus
pradėjo su gražiu moksleivių būriu.

LAPKRIČIO DVIDEŠIMT TREČIĄJĄ MININT 
čiuojam šimtmečiais. Bū 
dama apsupta didelių ir 
galingų kaimynų lietuvių 
tauta išlaikė nepriklauso 
mybę ne ginklu,karių skai 
čiaus ar teritorijos pers 
vara, bet neįprastu savo 
vadų sumanumu ir ryžtin 
gumu, heroiška kovotojų 
drąsa ir nuolatiniu visos 
tautos pasiaukojimu lais 
vei. Iš tiesų, kuri kita to 
kia maža tauta valdė to
kius beribius žemės plo 
tus ?Kuris anų metų kara 
liūs ar kunigaikštis prily 
go Mindaugui, Margiui, 
Kęstučiui ar Vytautui Di 
džiajam ?Kuritaip negau 
s i,prastai apginkluota ka 
riuomenė atsispyrė to
kiems dideliems prie
šams kaip lenkai ir bol 
šeyikai?

Z iūrėdami į dvasios ko 
vas, pasididžiuodami ga 
lime klausti, kurie kitų 
tautų atstovai prilygo 
vyskupui Valančiui, kra 
žiškiams.knygnešiui Jur 
giuiBieliniui.artai nepa 
zįstamai Sibiro tremti
nei, kurios maldaknygė 
je atsispindi toji pati did

tas laikas šokių sūkuryj-e , 
yra ir dabar arti prie šir 
dies .Ir atroso, jie žada ne 
apsileist net reprezentaci 
niam vienetui-pažiūrės im.

Be šokių Jaunimui dar 
gula ant pečių dideli dar
bai; salės paruošimas, bu 
fetas ir t. t.Džiugu,kad 
jau yra būrys talkininkų , 
kurie suprasdami reikalų 
atėjo į talką.Deja, to neuz 
teks, nes visi šokėjai iki 
vieno,dalyvaus programos 
išpildyme. Tad visokiausi 
darbai turės būti užpildyti 
pagalbos būdu. Reikia tikė 
tis, kad iki šiol vis rasda 
vosi kultūriniam darbui 
talkininkų- atsiras ir da
bar. Norintieji pagelbėti, 
skambina LI 4-47o8 po 4 
vai. p.p.

Dar vienas šokėjų tiks 
las:įamžinti jų 15-kos me' 
tų darbą vienam leidinyje , 
pareikalauja nemažai rū- 
pesčių.Tačiau jaunimas ir 
šį kartą ryžtasi parodyti, 
kad nei darbo, nei rizikos 
nebijo.Pasitikėdami savo 
darbu ir geraisiais hamil 
toniečiais ,tikisi tikslą pa 
siekti.Taibus malonus do 
kumentas ne tik šokan
čiam jaunimu i, bet ir kiek 
vienam lietuviui, ypač Ha 
miltone.Jukgarsusis "Gy 
vataras" čia užgimęs ir 
su kolonijos pagalba išau 
gęs iki vieno iš geriausių 
ir didžiausių meninių vie 
netų išeivijoj.Kiekvienas 
turztų jaustis nors maža 
dalelyte šio vieneto.

Per 15 metų "Gyvata
ras" yra aplankęs daugelį 
lietuyių kolonijų arti ir 
toli.Sia proga, jis kviečia 
visus pas save. Išvykose 
"Gyvatarą" atstovauja tik 
paskiros grupės,gi šį kar 
tą pamatys ime,koks jis iš 
tikrųjų yra.Tad š.m.lap 
krič io 2o d. aplankykime 
Hamiltoną , pamatysime 
jau užbaigtą "Jaunimo Cen 
tra"kurir įvyks "Gyvata 
ro'jubiliejinis koncertas- 
šokių vakaras su bufetu, 
loterija ir didelio sąstato 
Benni Ferri orkestru.y.R 

vyriška dvasia,kurią ran 
dame pirmųjų krikščio 
nių amžiuose ? Ne, nėra 
tusti, arprietenzingi.bet 
labaiteisingi Vinco Ku - 
dirkos žodžiai, kuriais 
jis Lietuvą vadina didvy 
rių žeme.

Tas lemiamas ginklų 
ir dvasios kovas,tas he 
roiškas aukas ir tuos mū 
sų tautos didvyrius.žuvu 
sius už Lietuvos Nepri 
klausomybę,mes norime 
šiandien pagerbti. Tebu 
nie amžina garbė vi - 
s iems mūsų Tautos sū
nums, pasiaukojusiems 
už Tėvynės laisvę.

Gerbdami mirusius, 
mes negalime užmiršti 
dar tebegyvenančių ne
priklausomybės kovų da 
lyvių:garbingų karo in
validų,narsių savanorių 
ir drąsių šaulių bei par 
tizanų,kurie ikišios die 
nos įvairiais budais ko 
yojauž Tėvynės laisvę. 
Šią iškilmingą dieną mes 
jiems reiškiame pagar 
bą ir dėkingumą. K-as.

OTTAWA, Ont
OTTAWOS LIETUVIŠKA
SIS GYVENIMAS

Šių metų pabaigoje Otta 
wos u-to patalpose, tikima 
s i bus suruošta dailininkės 
Anastazijos Tamošaitienės 
tapybos ir audinių paroda. 
Taibūtųpirmasis meniniu 
kės pasirodymas Ottawos 
visuomenei.
• Kitos lietuviškos namai 
dos ir metinis apylinkės 
narių susirinkimas įvyks 
lapkričiomėn. 14 diena Ar 
kivyskupijos Rūmų salėje 
įprastu laiku.
• Lapkričio 1 d. atsiskyrė 
nuo šio pasaulio Ona Mil- 
kavaitytė -Ivonaitienė, kili 
mo nuo Pilviškių, 75 met. 
Nuliūdime paliko vyrą ir 
dukters šeimą:p.Makarevi 
čius. Palaidota " lapkričio 
3 dieną Pinecrest kapinėse. 
Į amžinąją poilsio vietą pa
lydėti susirinko būrelis 
vietos lietuvių.
Liūdinčiam vyrui ir gimi 
nėms visų mūsų nuoširdi 
užuojauta.

A. Paškevičius

SUDBURY.
L. B. VALDYBA 
lapkričio 2od. .šeštadie 

nį,13o F rood Rd., ukrainie 
čių salėj ruošia kariuome 
nės šventės minėjimą.

Programoje:meninė da
lis,šokiai. Veiks turtingas 
bufetas,gros gera muzika . 
Pradžia: 6.3o val.vakare .

Visus vietos ir apylin
kės lietuvius kviečiame 
kuo skaitlingiau dalyvauti 
ir pasikviesti svečių.

V-ba.

o Jurgis Šleinius apsive 
dė. Kol kas jo žmoha dar 
liko Ottavoj.bet greitu lai 
ku atvyks, ir jie abu įsi
jungs į lietuvių bendruome 
ninį gyvenimą.

P. p.Šleiniams daug lai
mės šeimyniniame gyveni 
me. J.Kr.

SKYRIŲ VEDA SKTN. L. EIMANTAS 
1496 Mardell Place, London, Ont., Canada

JAUNOJI SKAUTĖ 
AKADEMIKE
Londono " Simano Dau 

kanto" vietininkijos akty 
vioji vyresnioji skautė v. 
sl.Vida Gegytė šiomis die 
nomis baigė Western On 
tario Universitetą ir gavo 
B.A. akademinį laipsnį. 
Tai jauniausioji akademi 
kė Londono apylinkėje.

Jos pagrindinė mokslo 
šaka-istorija.Jiyra tokia 
rūpestinga ir darbšti, kad 
universitetą pajėgė baigti 
trumpiausiu laiku - per 
dviejus mokslo metus ir 
dvi vasaras .Kadangi ji ke 
tina būti mokytoja, tai tuo 
met tame pačiame univer 
sitete studijas tęs dar vie 
nūs metus gauti ir gimna 
z i jos /highschool/ moky 
tojos vardą ir teises.

Didžiuojasi Londono 
lietuvių skautai, kad uolio 
ji ir darbščioji jų sesė Vi 
da yra ne tik vietininkijos 
bet ir visos Lųndono kolo 
nijos pažiba.Š.m.spalių 
3o dieną per kat. moterų 
susirinktąją parapijos sa 
Įėję Vidą Gegytę skautės 
-skautaibei kitos organi 
zacijos nuoširdžiai svei 
kino, įteikdami raudonų 
rožių pokšte. Sujaudinta 
jaunoji akademike tik tiek 
tepasakė: "Dirbsiu Tėvy 
nei Lietuvai".

Malonu, kad jaunimas 
siekia mokslo ir savo jė 
ga§ skiria Lietuvai.

Šia proga džiugu pažy 
mėti, kad Londono skau 
tai greitu laiku turės dar 
vieną akademiką.Vieti
ninkijos vadovas s.Miras 
Chainauskas šį rudenį va 
karais pradėjo klausyti 
paskutinio ir įik vieno stu 
dijų dalyko. Žinant ir jo 
darbštumą, laukiama, kad 
jis universitetą baigs ate i 
nantį pavasarį.

Saulėtos ateities mūsų 
akademikams. L. E-tas.

LANKYS SKAUTUS 
VOKIETIJOJE
Kaip žinoma, spalio4 

dieną Europon išvyko P.L. 
Bendruomenės atstovas p, 
Vladas Adamkavičius. Vy 
riausias Skautininkas pa
prašė aplankyti jo ir lietu 
vių skautus Vokietijoje . 
"Aušros"tunte /Vasario- 
16 Gimnazijoje/ jis įgalio 
tas patikrinti piniginį sto 
vį ir su tuntų vaaijomis 
nustatyti veiklos planus 
bei pakviesti naujus tunti 
ninkę-tuntininką dviejų 
metų kadencijai.
ŽUVO SKAUTŲ RĖMĖJAS

S.m. spalio 3 dieną New 
Yorke susisiekimo kata
strofoje žuvo žurnalistas 
-fotografas Vytautas Va
laitis.

Jis yra buvęs techniškuo 
ju redaktorių Brolijos al
bume "Laužai liepsnoja" . 
Sis meinškas skautų leidi 
nys labai vertinamas, o ta 
tai yra žuvus io V. Valaič io 
kruopštus darbas, neįmant 
už Jai jokio honararo.

Žuvusio šeimai Brolijos 
Vadijapareiškė gilią užuo 
jautą.
JŪRŲ BUDŽIŲ ĮŽODIS

Čikagos šeši jūrų budžių 
kandidatai spalio 6 dienos 
naktį ant "Perkūno" jach
tos denio davė iškilmingą 
įžodį. Jachtos stiebe paki 
lodidysis vimpilas, o Klai 
pėdos švyturį simbolizuo
janti liepsnelė spiūksėjo 
stikliniame inde .Vis i jach 
tos įgulos nariai susikaupė 
minutei pagerbdami į Nep
tūno karalystę nukeliavu
sius brolius, jų tarpe ir 
paskutinių dienų Michiga 
no ežero auką-jūrų skautą 
H. Pamataitį.

Iškilmėse dalyvavo ir 
Vyriausias Skautininkas , 
taip pat davęs jūrų būdžio 
įžodį.

B. Vadi jos Inf.

Montrealio ir New Yorko skautai Montrealio lietuvių 
Bendruomenės stovykloje "Baltija", kurios tvarkymui 
aną šeštadienį Montrealy, A.V. salėje buvo koncertas.

TORONTO AKADEMIKAI.. . veikimo metodai skirsis,bet 
/Atkelta iš 6 psl./. 
vados, kad mūsų bendruome 
nė yra impotentiška ir nepa
kankamai veikli.

Diskusijose dalyvavo dr. 
V. Any sas, adv.G.Balčiūnas, 
Sakalauskas,K arka, Kolytis, 
Senkuvienė,Gailiūnaitė, inž. 
L.Balsys, Pr.Alšėnas.

Dangun as kalbėjusių nesu
tiko su prelegento pažiuro- 
mis. Taipgi buvo paaiškin
ta, kad jo pavartotos sąvo
kos apie bendruomenę ne
vartotinos, nes to nėra gy
venime, tai išgalvotos ati
trūkusių nuo gyvenimo pa
žiūros. Natūralu, kad senL 
mo ir jaunimo pažiūros ar

tai dar nereiškia, kad jie ne 
tikę. Lietuvių kovos frontui 
reikalingi visi ir seni ir jau
ni.

Jei dalis JAV lietuvių vei
kia ne pagal jo metodus, tai 
dar nereiškia, kad “bendruo
menė impotentiška“. Lietu
vių tautos bendruomenė va
karų pasaulyje yra stipri ir 
vykdo didelius darbus lie
tuvių tautos ateičiai. Ir jau
ninas ir senimas eina daž
nai ranka rankon. Kaip ir 
pats prelegentas V .Kavolis 
paminėjo lenkų rašytojo Vi- 
lasz nuomonę: “lietuvių 
tendruomene aš žaviuosi“.

LLr-Jr as.

895.De
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Švento Kazimiero parapijos

DIDYSIS BAZARAS
SREAL PENKTADIENIS, lapkričio mėnesio 12 dieną 

nuo 6 valandos iki 1O valandos vakaro 

ŠEŠTADIENIS, lapkričio mėnesio 13 dieną 

nuo 4 valandos iki lO valandos vakaro
"BALTIJOS STOVYKLOJ 

miško valymo darbai jau 
vykdomi kontraktoriaus La 
voie. Sulygta po$3o.už 
kiekvieną išvalytą lo. ooo 
kv.pėdų plotą arba $ 13o . 
už kiekvieną akrą .Pirmiau 
šia bus valoma vieta nau 
jiems pastatams ir palapi 
nėms .Reikėtų išvalyt nors 
5-6 akrus iš turimų 25 ak 
rų ploto. Valymo apimtis 
priklausys kiek bus susi
laukta paramos tam dar
bui. Palyginti nedidelės iš 
laidos visai pakeistų "Bal 
tijos" stovyklavietės veidą 
ir sumažintų musių ir uodų 
veisimos! galimybes.

Stovyklos miško valymui 
aukojo polo dol.S.Pocaus 
kas, K. Leipus, H.Nagys , 
M .Krauza, 5 dol. D .Jurkus, 
-viso 45 dol.

Aukas siųsti išrašant če 
kius "Baltijos" stovyklos- 
vardu ir pasiunčiant 1465 
De Seve St. .Montreal 2o 
arba įteikiant asmeniškai 

‘bet kuriam stovyklos ko 
’miieto nariui.

ŽYGIUI Į JUNGTINES 
TAUTAS

iš Montrealio ruošiasi 
važiuti daug mašinų, bet 
daugelis norėtų važiuo
ti autobusu bendroje ek
skursijoje. Kol kas auto 
busų vykti norinčių užsi
rašė dar nepakankamai.

Autobusu gali vykti bet 
kas. Ypač pageidaujama, 
kad drauge vyktų estai ir 
latviai. Kas ką žino ir ži 
no, kad nori vykti, prašo 
mi pakalbintirrir nedelsia 
mai užsirašyti pas Antaną 
Gražį telefonu: 739-9328, 
iki trečiadienio vakaro. 
ŽYGIUI Į JTO AUKAVO: 
po 1O dol.Katal. mot. d-ja, 
Pr.Baltuonis ir H.Nagys, 
po 5 dol. V.Kačergius,N. 
Vapsva, I. Gorys, A.Dre- 
vinskien ė, I. Gražytė, S. 
Meksliunas, po 3 dol. P. 
Meksliunas, po 2 dol. J. M a 
laiška, J.Blauzdžiūnas, J. 
Gabrusevičius, J.Naruše 
vičius, V.Gaurys, po 1 dol 
J. Lietuvninkas, L.Selenis, 
V.^oskus, A.Norkeliūnas, 111 Dr'-ios^Vaidvba orojek-
J. Žitkus, V. Bukauskas, A ° J 3?siXu sunkvezfmi

MS’ /’B?- pSi
lota, K.Marttnėnas; jjva- JataMoblJ™
sijiauskas, E.Andrijauskai-^*01^ 
tė, M.Bendžius,A.Danaitis™8. finSe band™7ou?š 
S. Piečaitienė, L.Stankevi- Z1got®;^^ai P"J
čius, E.Kerbelienė, A. Va- į11*1 18‘ edavė^kiu rezul 
zalinskas, V.Balčiūnaitė, vasarą nedave jokių rezui
K. Butkienė, P.Mickus, A.'tatų- - '
Ališauskas, P.Kizerskis, 
A.Keblys. Už ženklelius 
surinkta 4.75.
Čia ne visos dar aukos, 
nes jos renkamos kelio
se vietose ir sunku vis
ką suvesti į krūvą.

SEKMADIENIS, lapkričio mėnesio 14 dieną 

nuo 12 valandos iki 9 valandos vakaro

LOTERIJOS traukimas 8 valandą vakaro.

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS PIRKINIU: t
rūbų vaikams ir suaugusiems, papuošalų, žaislų ir 

maisto produktų.

VEIKS BUFETAS. ĮVAIRŪS ŽAIDIMAI.

KLB TORONTO LIETUVIŲ TARYBOS RINKIMAI 
Šiuo skelbiama kandida 

tų į Toronto Apylinkės Ta 
rybą sąrašas:

Amžius

DR.J. S E M 0 G A S

5441 BANNANTYNE, Verdun.
Pirmadienį ir
. . ,. 1 . 2--4 ; 7--9 p.m.ketvirtadieny
antradienį ir „ , , ... 2-4 p.m.penktadienį

trečiadienį 7—9 p.m.
šeštadienį 11—1 p.m.

PO 7-3175; namy 6-9582.

DANTŲ GYDYTOJAS
Dr. J. MALISKA 

1396 St. Catherine St W. 
Saite 419, tel. UN 6-8235

Namų tel.: MU 1-2051

"LITO"' BALANSAS 
praeito mėnesio gale- 

$ 1. 5oo,816. Indėliuose- 
$ 921,464., ein.sąskaitose 
$519, 245.,šių metų pelnas 
$39,lo9.Paskolų $1,347,464.

Per praeitą mėnesį keli 
stambūs "LITO" indėlinin 
kai nusipirko nuosavybes . 
Jų išimtos sumos prilygo 
naujoms santaupoms.To
dėl "Lito" balansas nepadi 
dėjo. Didesnio prieauglio 
laukiama lapkričio mene 
syje, kadangi kitiems ban 
kams prirašius palūkanas 
už pusę metų, daugelis sa 
vo santaupas ta proga per 
kelia i "Litą". Pr.R.
• E.Alinauskienė sirgo 
buvo operuota jai koja.

Daugiau Montrealio 
žinių 2-me puslapy.

D J K VYTAUTO KLUBO
P E I K A L A I 

Sausiomėn.l5d., 7 vai. 
vakaro Vytauto klubo nau 
jose patalpose, 2161 St. Ca 
therine E .naujo klubo pas 
tato atidarymo proga bus 
didelis balius su gražia 
programa,puikiu orkestru 
vaišėmis ir išgėrimais . 
Daugiau informacijų bus 
vėliau. Visi prašomi re 
zervuotis tai dienai ir su 
silaikyti nuo visokių, pa
rengimų rezervuojantis 
šiam dideliam MontreaHo 
lietuvių įvykiui.

Klubo naujuose pastatuo 
se nuo š.m. gruodžio 1 d. 
utis galima gauti išsinuo - 
nuioti apšildoma vieta auto
mašinoms žiemos sezonui pa 
dėti /storage/.Kaina prieina 
ma ir kreiptis tel. 522-23c'3, 
arba į L TctrulįKluoo patai

LIETUVOS KARIUOMENĖS 
ATKŪRIMO ŠVENTĖS
MINĖJ IMAS MONTR E A L YJ E 

įvyks lapkričio 20 d. 7 vai. 
p.p. ./šeštadienį/ Aušros

Vartę parapijos salėje. Minė 
jimą ruošiu J .K. Kūrėjysava 
noriy skyrius, L.kariai “Ra- 
movėnai ir L.K. Mindaugo 
Sauliy Kuopa.

Minėjimas ruošiamas su 
plačia ir įciou ia programa, 
paskaita,menine dalimi,vai 
šėmis, šokiais, loterija ir 
oufetu.

Kiekvienas atsilankęs, tu 
rėš progos išgirsti gražią 
ir turiningą tai uienai skir 
tą paskaitą, pasiklausyti 
sol. E.Kardelienės malo
naus ualso, bei mūšy mie

lo muziko ^.Smilgevičiaus 
meistriško akompanavimo ir 
J.Jukonienės, Br.Bagdžiū 
no deklamaeijy.

Visi Montrealio lietuviai 
maloniai kviečiami į minė 
jin ą atsilankyti ir is anks
to įsigyti įėjimo bilietus, 
kurie yra platintojy jau pla 
tinami.

Likęs minėjimo pelnas 
bus skiriamas žurnalui “I a 
rys“ paremti.

Lapkričio 21 u. sel-.iradie 
nį, 11 vai. Aušros Varly 
bažnyčioje bus iškilmingos 
pamaldos, į kurias maloniai 
kviečiamos lietuviškos or
ganizacijos dalyvauti su 
vėliavomis.
Rengimo komisija: K.Šit- 
kauskas, A.Kalvaitis ir 
St. Barauskas.

Eil.
nr. Pavardė,vardas.
I. Abromaitis, Eugenijus 

, 2. Anskytė, Vida
3. Augaitytė, Dana
4. Ažubalis, Stasys
5. Bačėnas, Vincas
6. Bumbulis, Antanas

g 7. gutėnas, Petras 
.Jį 8. Cižikienė, Eugenija 
r 9. Grigaitis,Kęstutis

lo. Jokūbaitis, Stasys
II. Kamenka, Jonas
12. Kantvydas, Albinas
13. Karasiejus, Juozas
14. Keršienė, Danutė
15. Kregždė, Kostas
16. Kudaba, Justas
17. Kuolas, Augustinas
18. Lelis, Petras
19. Liutkus, Klemensas
20. Poškus, Kęstutis
21. Saplys, Bronius
22. Sekonienė, Teklė 
23.Sibutis-Cibulskis, Vale 64 m. 
24.Stabačinskas, Vladas 42 m. 
25.Staškevičiutė, Valentini 26
26. Simanavičius, Algis
27. Šulcas, Jonas
28. Tumosas, Jonas
29. Urbonas, V tncas
30. Vaštokas, Stasys
31. yerikaitis, Vaclovas
32. Zolpis, Bronius

4o m.
23
22
23
52
44
42
4o

jr. 24
46
62
55
27
43
74
56
55
61
5o
26
43

m.
m. 
m.
m.
m. 
m.
m. 
m.
m. 
m.
m.
m.
m. 
m.
m. 
m.
m. 
m. 
m.
m.

52 m.

37
49
5o
5o
27
4o
48

m.
m.

m.
m.
m.
m.
m.

Profesija 

šveicuotojas 
mokytoja 
mokytoja 
studentas 
buhalteris 
darbininkas 
darbininkas 
šeimininkė 
tarnautojas 
nekiln. turto pard, 
L.k.k.savanoris 
dipl. miškininkas 
spaustuvininkas 
tarnautoja 
kulturtechnikas 
nekiln.turto pard. 
tarnautojas 
inžinierius 
ekonomistas 
studentas 
tarnautojas 
agronome 
miškininkas 
darbininkas 
tarnautoja 
tarnautojas 
darbininkas 
dipl. miškininkas 
darbininkas 
tarnautojas 
mokytojas, muzik 
mechanikas

ir

DR. A. O. JAUGELIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA 

1410 Guy St., 1 a. 11 kamb. 
WE 2-6662; namų 737-9681

ADVOKATAS
STASYS DAUKŠA,. LL,D.

4 Notre Dame Št. E.
Suite 205

Suite 902 ir 903
Tek: 861-8478 ir 861-847^

DR. V. GIR1UN1ENĖ
DANTŲ GYDYTOJA 
3938 Rotemount Blvd.

RA 7-5552; namų RA 1-0656

ADVOKATAS
JOSEPH P.MILLER

B.A., B.C.L.
Suite 205

168 Notre Dame St.E.
UN 6-2063 ir UN 6-2064.

DR. IRWIN COPNICK
Dantų Gydytojas 

4966 Decane Blvd.
Suite 7

Montreal, Que. Tel. 489-3191

NotarasJ. BERNOTAS 'B.A., B.C.L.
Sun Life Building 

Suite 2001
Tel.: UN 6-4364.

Sekmadienį buvęs Lasai 
pinės Draugijos susirinki 
iras nors nebuvo gausus, 
bet jame buvo gauta įna- 
šy J-jy morgičiy paskolai 
apie 10,000 dol. Viso jau 
yra įnešta į šį fondą apie 
100,000 dol., bet dar laukia 
ma daugiau iki trūkstamos 
sumos statybai užbaigti.

Klubo Valdyba.
ŠEŠTADIENINIU MOKYK

LŲ BALIUS
turėjo neblogą pasisekimą. 
Įdomi buvo dailininkų R. Bu 
kausko, V.Remeikos ir A. 
Vazalinsko darbų paroda.

. Koncertinėje dalyje pasiro
dė D. ir L.Blauzdžiūnai - 
tės keturiom rankom pas
kambinusios fortepijonu, 
p. Lukauskaitė, fortepijo
nu palydima p. Zukauskie 
nės,pašoko baleto, solis
tė A. Paškevičienė, pa
lydima U. Clutterbuck , 
padainavo kelius dalykus 
ir buvo iššaukta biso, R. 
Kirčius lengva technika pa
skambino solo fortepijonu. 
Visi koncertą itai turėjo gr 
žų pasisekimą ir visi buvo 
vo apdovanoti, o A.Paške
vičienė gavo puikų rožių 
bukietą.

Inž. V.Rimša, mokyklų 
k-to pirm, atsisveikino 
su pareigomis ir pristatė 
naujo k-to pirm. p.Sele- 
nį’, kuris prašė visų tėvų 
paramos. Inž.Rimša pa
dėkojo koncerto jDildytojam 
ir visuomenei uz atsilanky 
ma.

HOMEHOUSE- 
HOW 
GODOS 

ANO .
PERSONŲ. 
prūpehh

pfosowt ii 
UA81UTY > B

wrai

Rinkimai vyksta 1965 m. 
lapkričio 28 d.

Renkama 25 nariai,taigi 
ir balsuojama tik už 25 
kandidatus . Balsavimai 
vyksta nuo 9 val.3o min . 
iki 12 vai.3omin. prie Pri 
sikėlimobažnyčio§;nuo lo 
vai. iki 1 vai. p. p. Šv. Jono 
parapijos salėje ir nuo l 
vai.iki 5 vai. 3o min. Lietu 
vių Namuose, 1129 Dundas 
St.W.

Toronto Apylinkės Rin
kiminė Komisija

KLB TORONTO APYLIN
KES TARYBOS

rinkimai dėl susidėjusių 
aplinkybių iš lapkričio 21 
d.nukeliamiį lapkričio 28 
dieną. Apyl. V-ba.
• P.Benotienė atvyko iš 
Lietuvos, Sibire iŠKentė- 
jusi 20 metų.
9 Iš Lietuvos atvyko Ona 
Šukienė pas dukrą p. Zub- 
rickienę į St.Catharines.
♦ A.Telyčėnas su drau
gu nuskendo Orillia ežere.

LIETUVIŠKAS PUSVALANDIS GIRDIMAS KAS 
ŠEŠTADIENI PER CFMB STOTĮ, 

BANGA 1410, 5.30 VAL. VAKARO,
Programos vedėjas L. Stankevičius.

Telef.: 669-8834

»T T^T* Ą C“ Adresas: 1465 De Seve Street 
1^/1 Į Montreal 20, Que., tel. 766-5827

ALLIANCE
REALTIES INC. 
Montreal Real Estate 

Board Nariai.
D. Baltrukoni* . . RE 7-0844 
P. Rudinska* . . HU 1-2957 
J. Skučas .........RA 2-6152
Sklypai, rezidenciniai namai, 

apartmentai, investacijos, 
morgyčiy parūpinima*.

Dabar galite turėti 3 ap- 
draudas kartu-ir sutaupysite

Moderni, patogi jungtinė apdraudė 
ROYAL/LONDON & LANCASHIRE

Bendrovių grupėje kainuoja 1O% pigiau.

Ta pati apdrauda apima: namą, latvabran
genybes, katlius-ir daugiau sutaupoma.

Bet kuris laikas tinka peržiūrėjimui Jūsų 
apdraudos. Tad kodėl nepasitarti su mu - 
mis DABAR arba prieš išsibaigiant apdrau- 
dai.

ADAMONIS INSURANCE AGENCY
INC.

TEL: 722-2472
3907 Rosemont Blvd. . Montreal, Que. 

GAISRAS - AUTOMOBILIAI - ATSAKOMYBĖ
- GYVYBĖ

TIKSLUS IR GREITAS PATARNAVIMAS.

Ultra Modern
Construction

SAV. VLADAS IVANAUSKAS

• Statyba vyksta LaS'allėje prie Dollard ir Newman 
Blva.

• Statomi modernūs dupleksai, dydis 28x40 pėdų, 
5 H kambarių.

• Pilnas centralinis apšildymas.
• Kaina: $21,750, įmokėjimas visaip prieinamas.
• Namai tinkami ir investavimui.

TELEFONAI: 366-6855 ir 767-7596.

PARDAVIMAS ■ PIRKIMAS

LAIKRODININKAS
ANTANAS ŽUKAS 

1856 WELLINGTON ST. 
TeL WE 2-0644.

TAISAU IR PARDUODU 
ŽEMOMIS KAINOMIS 

LAIKRODŽIUS IR JUVELYRUS-

Sav.

rezidenciniai namai, 
apartmentai, investacijos, 
m'vrgičiy parOpinimas.

>■ IMMEUBLES

“VEZINA
REALTIES

4.5% už indėlius 
4.0% už ein. s-tas 
Mėnesinis palūkanų skaičiavimas. 
Nemokamas gyvybės draudimas Iki $2.000.
7.6% už asmen. paskolas 
6.5% už nekiln. turto pask.
Visos paskolos atviros.
Pigus paskolų draudimas Iki $10,000.

KASOS VALANDOS:1465 De Seve St., sekmadieniais 
nuo 1O.3O iki 12.30 v., darbo dienomis-nuo 1O iki 3 
v., išskiriant pirmadienius ir šeštadienius;vakarais 
trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 valandų,. 
3907 Rosemount Blvd., tel. 722-2472: diena-penkta- 
dieniais nuo 1 iki 6 vai. ir vakarais-pirmadieniais,  
trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vai. .

ANTANAS GRAŽYS
Tolhurst Oil Ltd. Texaco atstovas. 
Aliejus ir įrengimai apšildymui. 
Nemokamas krosnių valymas ir 
aptarnavimas. Tel 739-9328.

J. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS.

SIUVU, PARDUODU.
Taisau ir Remodeliuoju.
Vasaros laike saugojimas.

(storidžiai).
6396 Bannantyne, Verdun.

PO 7-6183.

I.C.ELECTRIC R’d.
Elektros kontraktorius

IGNAS GURČINAS
889 — 56 Avr -me

Lachine. Tel. 631-0882.

PINE LAND CORP.
agentas ROMAS VERBYLA

Investavimui žemė St. Hubert, 
netoli St. Helen salos 

(1967 m- pas. parodos vieta).
Telef. 254-4287 ir VI 4-9254.

Adresas: 5360 Beaubien, 
Apt. 4. Rosemount.

Ar žinoma^kad
“NEPRIKLAUSOMOS“
JETUVOS“ SPAUSTUVĖ

spausdina bilietus, pa
kvietimus, vizitines,įvaj 
rius blankus, receptams 
lapelius, vedybinius pa 
kvietimus, mirties atve
ju užuojautos laiškus,pa 
dėkos korteles, visokius 
“statmentus“,. vokus su 
adresais, laikraščius , 
žurnalus ir knygas. 
DlPją atlieka pigiau, ne 
gu kitos spaustuvės.. 
Kviečiame įsitikinti.

Spausdintus galime priimti 
paštu ir paštu paslysti.

Adresas: George Street, 
LaSalle, P.O.. Canada.

Broke

6571 - 10th Ave.

Montreal 36, P
Andrius Ziziun as. 725-9788

Montreal Real Estate Board Nariai

KEATING FORD

Sale* Limited

4415 Bannantyne Avė.
FALCON FAIRLANE

galaxie Thunderbird

MUSTANG — TRUCKS

Used car*
I year guarantee 

Kreipkite* j
LEO GURECKAS

Sales Manager's Asisteftt
Keating Ford Sale* Ltd.

Jūsų lietuvis atstovas
769-8831

Keating Ford Sale* Ltd. 
Tel. namų DO 6 • 2548 
Jataigo* 769-8529
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