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LEO CHERNE 
vedęs Madison salėje susirinkimą

SENATOR KARL E. MUNDT

SĖKMINGA DIDELIU PASTANGŲ PRADŽIA
— ZYGIS Į JUNGTINES TAUTAS

“Čia ne galas, čia pradžia. 
Mes kovojom 25 metus, mes 
kovosim dar 25 metus ir dar 
25, bet Lietuva bus laisva“,
- prel. J. Balkono žodžiai 
užbaigiant žygį, pasakyti 
nuo JT rūmą slenkščio.

“Mes maldaujam, mes prju. 
šom, mes reikalaujam 
laisvės Pabaltijo kraštams“
- A.Mažeikos /jr./ žodžiai, 
pradedant mitingą Madison 
Square Garden.

“Čia tik pradžia“, ir“ mes 
reikalaujam“-lydėjo 11,000 
žygio dalyvią per 5 valan
das. Madison Square Garden 
įnešus Amerikos, Pabaltijo 
kraštą ir daugelio organiza
ciją vėliavas, prel.J.Balko
nas paskaito jaodinančią 
invokaciją. Tolimesnei pro
gramai vesti A.Mažeika pa
kviečia Leo Cherne, Executi- praneša, kad vienas iš pagri- 
tive Director, Research Ins
titute of America. Tai žmo
gus, apdovanotas Prancūzi
jos ir Vakarą Vokietijos vy- 
riausybiąuž nuopelnus tiems 
kraštams, dirbęs su prez. 
J.Kennedy, daug padėjęs 
vengrams po nepavykusios 
revoliucijos, dirbęs Vietna- 
me.Savo ilgokoj kalboj Leo 
Cherne prisipažįsta, kad jo 
tėvai emigrantai, motina ki
lusi iš Lietuvos. Jis pri
klausąs tai žydą grupei, ku
rie su pasididžiavimu save 
vadina “Litvak“. Pabaltijo

FREEDOM
FOR

LITHUANIA
SUNDAY. NEWS, NOVEMBER 14, 1965 “

Lithuanian flags are in abundance during freedom rally at Madison Square Garden yesterday.

ltu, tačiau iki pabaigos susi 
rinkimo vis dėlto nesuspėjo 
atvykti ir nepasirodė.

tas iš sen. J. Javitt, N.Y.ii 
New Jersey gubernatoriaus. 
Toliau kviečia pabaigai suši

tovią ir visi pasipila į New 
ko gatves eitynėms į JT.

l Prieš 4 metus iš Lietuvos pasitraunęs 
inž. J. Miklovas rodo JTC namus, kur 
turi būti iškelta T.ietuvos laisvės byla.

VYRIAUSIOJO LIETUVOS IŠLAISVINIMO KOMITETO

ti sateliitimiams kraštams. 
Tai brutalus kolonializmas, 
vienintelis Europoj. Ne canif 
ristinėj Rusijoj nenaudota 
spygliuotu vielą užtvaros 
atskirti okupuotiems kraš
tams, kaip dabar kad yra so 
vietinės Rusijos užimtuose 
kraštuose. Prisimena Hitle
rio ir Molotovo susitarimą 
tuos kraštus pasidalinti; Chur 
chiiio pareiškimą Pabaltijo 
okupacijos nepripažinimo rei
kalu. Ragina ištverti, nes ir 
ši okupacija praeis,kaip pra
ėjo ir 125 metus tvėrusi ca- 
ristinė okupacija.

Toliau programos vedėjas 
L.Cherne paskaito New York 
miesto burmistro R.Wagner 
proklamaciją, skelbiančią šią 
dieną “Baltijos tautą laisvo 
apsisprendimo dienal‘Čia pat~

Pagrindiniu kalbėtoju pri
statomas senatorius Kari E. 
Mundt, So.Dokota, /Foreign 
Relations Committee/.Sen. 
Mundt yra politinią mokslą 
daktaras, socialogas, profe
sorius ir paskaitininkas,ži
nomas kiekvienoj Amerikos

kaupimo minute “Those who 
gave their lives in Viet Nam 
and Amber Coast“ - kurie žu v o
vo Vietname ir prie gintarinio 
kranto.

Sekantis kalbėtojas prista 
tomas kongresmanas John J. 
Rooney /Foreign Operations

ndinią kalbėtoją, Charles A. 
Horsky,Presidential Advisor, 
National Capitol Affairs, šį 
rytą iš Washinton atskridęs ir 
dėl rūko negalėjęs nusileiisti 
New York, turėjęs nutūpti 
Philadelphijoj ir iš ten trau
kiniu atvyktą tik po šio susi
rinkimo. Tai patyręs, prez. 
L:B: Johnson prieš jam atvyk
stant į Madison Square Gar
den skambinęs telefonu ir pra- 
šęs pranešti,kad jis asmeniš- 
kai sekąs šį susirinkimą.Tuo 
metu L.Cherne buvo perduota 
žinia, kad C.Horsky iš Phila-

Eitynės, kaip ir visas žygis 
buvo labai gerai organizuotas 
NewYor miesto tėvai per visą 
13 bloką kelią sustabdė judė Yorke, Henry Hudson vieš 

... • • būtyje, 353 West 57 Street.jimą ir su vėliavomis ir gau- Sei£o’posėdžiai viešl tr 
siais plakatais 11,000 be var publika pageidaujama.
go pasiekė Dag Hammarskjold • Amerikos Balsas šeš- 

-------  . -------,-------- ----------------- Plazą prie JT. Čia galingą tadienį ir sekmadienį pra- 
valstybėj,Kanadoj ir Anglijoj^ Committee/.Tai airią imigran- garsiakalbią pagalba, dar bu-- jan|tines Tautas,! pazymė 

,----------------- - metą vo išklausyti visą3 Pabaltijo damas, kad jame dalyvavo
Kongrese, vardais kreipiasi Tautą skundai ir prel.J.Balkū-^0, apie Ii, OOO asmenų, 
į savo bičiulius prel.J.Bal- nas pakvietė visus bendrai 
kūną ir kun. Janką.“Jūsą ko- Baltijos kraštą išlaisvinimo 
va yra už taiką pasaulyje.Aš maldai. “Pasisukite veidu į 

aną JT pastatą, atskleiskite 
6 programos puslapį ir karto 
kite paskui mane...“ - kvietė 
prelatas bendrai maldai. A ša- liai dalyvauja du aukštai 
ros užspaudė ne vieną gerk- iškilę lietuviai Jonaitis ir 
, ,, , ..... Butkus. Šiomis dienomislę. Momentas buvo giliai jau-Jonaįtis buvo nugalėtas 
dinantis. Po maldos, 3 vėlia-Butkaus, kuijdar kyla. 
vos pajudėjo pagrindinią JT • Rusas Bondarenko rusų 
rūmą durą pusėn,simboliniam spaudoje karčiai pas i juoke 
trr:—------i“ 11Sr,bi • is "istoriko" J.Žiugždos,įėjimui. Durys buvo uzskleis- dėl jo tei imų> kadS99jl9’% 
tos. Rūmai tamsūs vakaro procentų lietuvių balsavę 
prieblandoj. “Nepalikite pla už Lietuvos prijungimą pr- 
katą aiškštėie.Tie bus dar reile J^VįS9°.s” .T . ,x . 
... • - . - - „ • Vilniuje per Nerj iš An- filmą apie M. K. C iurliontį
kalingi, paimkite ę namus -takalnio j. Kalvarijos pusę Esą bus padaryta ir lietu- 
per garsiakalbius kvietė fy-pastatytas naujas tiltas. viška versija.
gio organizatoriai. Pirmasis 
laisvės žygio etapas buvo 

. baigtas. _____
Paraštėje norisi padaryti tai padarė daugelis Amerikos kiti, kurie šį kartą,kaip švent- 

kai kurias pastabas. Pirmiau- vietovią, net ir tolimoji Či- raščio karaliaus svečiai dėl 
šia, reikia nulenkti galvas' kaga. Iš Montrealio jaunimas įvairią priežąsčią negalėjoda- 

? padėkai organizatoriams,kurie! gerai pasirodė, nors gerai or. lyvauti, kitą kartą išgirs tė- 
"tikrai yra pajėgūs ir kiekvieJ ganizuojant , galėjo ir dau- vynės laisvės balsą .

SEIMAS
šaukiamas posėdžių lapkri 
čio 27-28 dienomis NeW

bendradarbiaująs spaudoj,Ko- tų sūnus ’š Brook!; 
ngrese nuo 1938 m., senate 
nuo 1949 m. Pradėjęs nuome- 
seniai New York įvykusio e- 
lektros šviesą užgesinimo, 
kalbėtojas kviečia uždegti 
laisvės žiburius visame pa-- 
saulyje.“Jie skelbia, kad jū 
są kraštai prisijungė,bet mes 
žinom, kad jūs šia atvykot, 
nes mylėjot laisvę“-,- kalbė
jo senatorius. Šios dienos mū- 
syžygį palygina su žyginin - 
kais, nukreiptais prieš Viet 
namo karą, kur naivūs jaunuo
liai kovoja gatvėse, bet bijo 
kovoti apkasuose. Pralaimė
jimas Vietname,atitolins Bal
tą laisvę. Sustabdę komuniz
mo bangą Vietname, galėsim 
stumti atgal ir kitus. Šis jū
są komiteto balsas bus išgirs
tas Kongrese ir Senate, bet 
tai tik pradžia. Kai įteiksite 
rezoliucijas ir užbaigsite šį 
tygį, tęskite toliau. Laisvė 
neateina pigiai, bet jei jos 
sieksim - ateis“. Kaip ir kT^ 
tą kalbėtoją,taip ir sen.K.E. 
Mundt kalba buvo dažnai per 
traukiama plojimą. Baigus s< 
natoriui kalbėti, visi susirin
kusieji atsistoja ir palydi il
gu plojimu.

Programos vedėjas paskaito

kalbėsiu su Amerikos atsto
vu prie JT, ką konkretaus ga 
Įima jūsą reikalu padaryti. 
Mes turime gauti daugiau ra
dio transliaciją jūsą kraš
tams. Lupikiški muitai siun

tiniams jūsą artimiesiems tu 
ri būti panaikinti“.

Užbaigai, Tėv.Raymond J.
Swords, S.J., President, Hol
ly Cross College, maldos for 
moj atpasakojo didingą Lie 
tuvos istoriją, jos dabartinę 
padėtįir apeliuoja į Amerikos 
ir pasaulio sąžinę. Paskaito- 

" ma keletas iš daugelio gautą 
telegramą. Meniniai pasiro
dymai perpynė visą programą: 
dainininkė Irena Stankūnaitė, 
akordionistas K.Daubaras ir Ka 
tautinią šokią grupės iš Bos. 
tono, New York, Philadelphia 
jos ir Waterbury.

A.Sniečkus paskaito rezo
liuciją, kuri šiom <________
miteto narią asmeniškai bus 
įteikta visiems JT atstovams 
A.Mažeika dėkoja visiems, 
kurie , nebodami vargo ir iš

Sekmadl enio transliacijo 
je perdavė Madison salė
je vykusio koncerto solis
tės Irenos Stankūnaitės 
dainą "Ten, kur Nemunas 
banguoja" A.Kačanausko 
muz ika.
© Amerikos sportiniuose 
susibūrimuose dabar veik-

« Dailininkas Romas Vie
sulas nuo lapkričio 5 die - 
nos iki lapkričio 20 turi 
dailės darbų parodą Wynco
te, Pa., 10-15 Greenwood 
Avenue. Darbai šių 1965 
metų.
• Solistė Stempužienė yra 
įdainavusi plokštelę "Dai
nos" vardu, kurioje, Lapi
nskui diriguojant orkestrą, 
Stempužienės įdainuotos 
Lapinsko komponuotos dai
nos.
• Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės pirm. J.Bachu- 
nas sugrįžo iš kelionės po 
Europos kraštus, kur jis 
lanke lietuviškas kolonijas 
ir organizavo jaunimą atei
nančiais metais įvyksimam 
Pasaulio Lietubių Jaunimo 
Kongresui.
• Detroite akt.Arlauskai
tės vedama ir režisuo
jama trupė suvaidiną, V. 
Alanto naują pjesę "Žmo
nos portretas".
• Hamiltono liet, parapi
jos klebonas prel.dr. J. 
Tadarauskas pakviestas
į Vatikano suvažiavimo 
liturgininkų susirinkimą.
• Lietuvos filmininkai Spe. 
cialiai Maskvai pągamino

s ve tarnas, gau

galima autobusais atvykti ir 
išvykti tą pačią dieną, kaip

mo kitoj panašioj manifestą 
cijoj. Reikia tikėtis, kad ir

Vietnamiečiui Vietkongo partizanai į nugarą įšovė gra
natą, kuria Amerikos gydytojai išop'eravo 6 pėdų peiliu 
pasislėpę už smėlio maišų krūvos...

tikrai yra pajėgūs ir kiekvieJ ganizuojant , galėjo ir dau- 
nas atliko savo pareigas be giau būti.

dienom ko priekaištą. Šiuo pirmu savo Nors žygis buvo rengiamas 
darbu jie pasiekė, kad lietu- V*SV 3 Pabaltijo tautybią var. 
vis partizanas pagerbiamas du, bet ne tik rengėjai, betir 
kartu su Amerikos žuvusiu dalyvią masę daugiausiai su
kartu, kad ne tik atsakingi darė lietuviai amerikiečiai.

• valdžios pareigūnai padaro Latvią pastangomis buvo išn 
konkrečią pažadą ir paragini- leistas visą 3 tautą vardu 

gražus ir gerai paruoštas lei
dinėlis.

“Čia tik pradžia“- prisimena 
na šio žygio dalyviai.Niekas 
ją nesulaikys nuo dalyvavi

mą, bet ir valstybės prezi- 
dentas parodo ypatingą dė
mesy .

Dalyvavimas galėjo būti 
skaitlingesnis , ypatingai iš 
Kanados, Taupumo dėliai,

Indonieziečiai demonstruoja prieš komunistus ir reika
lauja pašalinti užs.r.mlnisterį Subandrio, komunistą.

SMITH
DB inin.ptrm. Wilsonasi. 
negalėjo įtikinti jo, kad j 
Rodezijos valdžioje bū- johnsonas 
tų ir juodųj ųatstovai. senhoveris* susirgo.

Ei-

V.P.Zubas,

ATPIGINAMI AUTOM OBF 
LIAI

Pramonės m in. C. Drury 
paskelbė, kad atpigs auto
mobiliai, padidės jų pro
dukcija, bus daugiau dar
bo darbininkams. Tuo me
tu Gen. Motor 1966 metų 
auto atpigino 73 dol., For
das 62 dol. Chrysler 38 - 
126 ir American Motors- 
116-222 dol. už mašiną.

Respublikonas-libe ratas 
Lindsay, laimėjęs New 
Yorko mero rinkimus.
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Nepriklausoma Lietuva
INDEPENDENT LITHUANIA

Už Lietuvos išlaisvinimą! For liberation of Lithuania!
Už ištikimybę Kanadai! For loyalty to Canada!

Authorized as second class mail by the Post Office 
Department, Ottawa, and for payment of postage in cash 

LEIDŽIA KANADOS LIETUVIŲ CENTRO TARYBA IR 
SPAUDOS BENDROVĖ „NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“.

Redaktorius Jonas Kardelis.

. •  _______ A___ - - I-____ TRIMITO AIDAS
DO 6-6220

7722 George Street, LaSalle, Montreal 32, Quebec, Canada.
Prenumerata metams:

Kanadoje............................. $5.00
Amerika ir P. Amerika ..$ 5.50
V'sur kitur............................ $6.00

Yearly Subscription Rates:
Canada......................... $ 5.00
America & S. America $ 5.50 
Other Countries . . . .$ 6.00

Adiesų pakeitimas 25 ct. (su prenum. arba sml. pašto ženklais). 
Ilgalaikiai skelbimai, pagal susitarimą, gauna nuolaidų.

Po federaliniy Kanados rinldmy
Kaip dukart du - keturi, Kanados Liberalai skaičia 

vo, kad dabar jie turi laimėti federalinius rinkimus . 
Tokiam skaičiavimui jie turėjo daug duomenų. Visų 
Eirma- Kanados gerbūvis paskutiniais laikais iškilo i-

i nepaprastų ribų. Nedarbo nėra. Kai kuriose Kana-p 
dos vietose trūksta darbo rankų. Darbo žmonių gero
vė, kai tiktai yra darbų, Kanadoje iškyla iki aukšto ly. 
gio. Ir vis dėlto Liberalai nedatempė iki absoli’jtinės 
daugumos.

Štai ką skelbia paskutinės lapkričio 8 dienos rinki 
mų žinios:

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

BROLIJOS VIENETU REGISTRACIJA
Kaip kiekvienais me

tais, ir šiemet vienetų me 
tinė registracija reikia 
atlikti v isu stropumu. T ik 
registruoti ir nario mo
kestį sumokėję skautai ir 
vadovai bus laikomi Skau 
tų Brolijos nariais ir gaus 
atitinkamus pažymėjmus 
-asmens knygeles 1966 m.

Registracijos pirmasis 
egzempliorius su nario 
mokesčiais siunčiamas 
Vyriausiajam Skautinin
kui, antrasis-Rajono va 
deivai. Z inoma, trečiasis 
egz. tūri likti vieneto by 
lose.Nario mokestis lieka 
tas pats ,kaip ir pernai. Re 
gistracija 1965. II. 1. data 
turi būti atlikta iki lapkri 
čio 25 dienos.

Bevykdydami registrą

ciją,vienetų vadovai turė 
tų priminti visiems na
riams, kad dabar geriau 
sias laikas pratęst "Skau 
tų Aido" ir "Mūsų Vyčio ” 
prenumeratas 1966 me
tams .Reikėtų tatai atlikti 
neatidėliojant, dar prieš 
Naujus Metus,kad skautiš 
kos spaudos gavimas ne 
susitrukdytų.

Reiktų pagalvot ir apie 
mūsų tradicinį Kalėdų GE 
RĄJĮ DARBELI. Vienas 
Gražiausių gerojo darbe 
io būdų būtų tada, kai 

skautiškos ir bendrai ki 
tos lietuviškos spaudos 
užsakytume savo sesėms 
-broliams,esantiems Vo 
kietijoje, Italijoje, Pietų 
Amerikoje ir kitur, ypač 
besimokančiam jaunimui

Liberal 
P.C.
N.D.P.
Creditistes
Social Credit 
Ind. P.C.
Ind.

1965
131
97
21

9
5
1
1 ,

1963
129
95
17

1962
100
116

19

195?
49

208
8

Totai 265

24
0
0

30
0
0

0
0
0

265 265 265

Taigi, Liberalams trūksta iki jų pageidautos daugu
mos dar 2-jų vietų, dviejų balsų.

Kokios nepakankamo Liberalų laimėjimo priežastys;
Viena priežasčių- atsiradimas Kvebeke kredittnin- 

kų, kurie iš Liberalų ir bus paėmę tas dvi vietas.
Kliudė Liberalams, žinoma, ir bendra politinė Kve

beko būsena, svyruojanti tarp esamybės ir visokių nu
matymų, pageidavimų ir iš tokylančių painiavų. Bet, 
reikia pasakyti, kad Liberalai, vedami gudraus pirmi
ninko L. Pearsono, sugebėjo su Kvebeku gerai susitar 
ti ir pakirsti separatizmą, kuris prieš metus dar bu- 
stipriai iškėlęs galvą.

Tačiau, kaip pasirodė, balsuotojams viso to neužte
ko. Balsuotojas Kanadoje pasidarė labai reiklus. Rę 
kiančiais pažadais nesuviliojamas. Laukia konkretu-r 
mo ir apčiuopiamo aiškumo. Liberalų pažadai, tiesa 
nebuvo rėkianti. Tačiau, kita vertus, nebuvo ir tokiej, 
kurie ką žymesnio, ko dabar nėra, numatytų. TatLi- 
beralų programa nebuvo tiek dosni, kad stipriai galėt- 
tų paveikti ir tą balsuotoją, kuris gal buvo abejinges
nis ir laukė daugiau, negu buvo žadama.

Atrodo, ir kanadiškai madai- būtinai parlamente tu
rėti absoliūtinę daugumą- gali baigtis laikai. Neten
ka abejoti, kad verta susigalvoti ties kolektyvaus, su- 
tarto bent daugumos valdymo sumanymu. Absoliuti
nė dauguma aiški, kai krašte dominuoja tiktai dvi sro 
vės, o kai dabar Kanadoje atsirado į parlamentą ga
linčių būti išrinktiems jau kelių politinių srovių ats
tovams, daugumos klausimas atsistoja kiton padėtin

Kadangi Liberalai galėjo vykdyti sumanymus ir nė 
vieno karto negavo nepasitikėjimo, tai logiškas daro 
mas jiems priekaištas, kad parlamento jiems nerei
kėjo paleisti ir naujų rinkimų nereikėjo daryti. Tat 
įsivaizdavęs didžiojo gerbūvio kūrėjas finansų minis- 
teris Gordonas, kaip kalbama, daugiausia įtaigojęs 
naujus rinkimus, ir pasitraukė.

Žinoma, kiekviename darbe asmens rolė labai sva* 
rbi, ypač ji svarbi didelės valstybės, kaip Kanada, gy 
venime, bet svarbiausia, kad ir srovių žmonės, išri
nkti į parlamentą, kad pirmoje eilėje rūpintųsi vals - 
tybės ir darbo žmonių reikalais, kad žmogus ga
lėtų gerai gyventi ir būtų patenkintas. Kai eilinis, dar 
bo žmogus, bus patenkintas, ir valstybei bus visi už
daviniai lengviau atliekami.

PAGERBKIME SAVOSIOS KULTŪROS PUOSELĖTO 
JUS, 

besiaukojančius Bendruomenės bei tautos reikalams.

Ši mintis iškyla ryšium su Hamiltono lietuvių šoki© 
sambūrio "Gyvataro" veiklos sukaktuvėmis, kurios 
minimos šį šeštadienį, lapkričio 20 dieną Hamiltono 
Jaunimo namuose.

Proporcingai imant, Hamiltono lietuvių kolonija 
negausi, tiktai arti 2, OOO asmenų. Bet jos veikla 
prašoka žymiai didesnių koįpnojų lietuvių veiklą, 
ciau tai butų atskira tema. Sį kartą tenka sustoti t 
"Gyvafaru'/Hamiltone yra daug daugiau susibūrimų/ , 
kuris tikrai vertas to, kad būtų pabrėžtas jo veiklos 
penkiolikmetis.

Visų pirma, "Gyvataras" nepaprastai skaitlingas. 
Tur būt jis apima visą Hamiltono 1 ietuviškąjį jauni - 
mą. Tokio gražaus jaunimo sambūrio nė viena ko low 
nija neturi. Tai puikus pavyzdys kitoms kolonijoms. 
Pavyzdys- kaip apjungti daugiausia jaunimo į lietuviš 
ką sambūrį. Antra, "Gyvataras" per 15 metų išaugo 
ir meniškai. Jaunimo Kongrese jis tikrai laimėjo pir 
menybės laurus. Meniškos pirmenybės. Jo vadovė p. 
Breichmanienė verta visos Bendruomenės pagarbos , 
nes ji "Gyvatarą" ne tiktai organizavo, bet dr davė 
jam galimai tobulesnę formą ir turinį.

Visumoje, Hamiltonp lietuvių darbas šioje jaunimo, 
kuriuo sielojamasi, srityje yra pavyzdys, kaip gali 
ma ir kaip reikia dirbti.

Pagarba vadovams ir visiems "Gyvataro" dalyviam, 
kurie savo darbu puošia Lietuvių Bendruomenę, ne 
tiktai Hamiltono lietuvių koloniją. J .Kardelis.

Kanaduti Lietuvių Fondai
VAJUS

Šiomis dienomis JAV 
Lietuvių Fondas pasiekė 
$ 21O.OOO. Kanados Liet . 
F onde turėtų būti $ 21. ooo. 
/santikis lo:l/,bet dar tiek 
neturime. Kodėl ?

Pasirodo,kad kai kurie 
Kanados lietuviai remia 
net tūkstantinėmis JAV 
Liet. Fondą. Žinoma, šių 
abiejų Fondų tikslas yra 
tas pats,nes Lietuvių Ben 
druomenė apima visą pa 
šaulį ir ^lietuvybei valsty 
bių sienbs neegzistuoja , 
bet racionalumo sumeti 
mu,lietuviška veikla turė 
tų bazuotis pagal gyvena 
mus kraštus. 1963 m./Pa 
šaulio Seimo metu/, Ame 
rikos Liet. Fondo pirm . 
dr A .Razma buvo užklaus 
tas, ar jų Fondas priima 
įnašus iš Kaųądos lietuvių 
Jis atsakė: Žinoma pri - 
ima, bet geriau būtų, kad 
Kanados lietuviai remtų 
Kanados Liet.Fondą".

* ' P. Lelis 
Re ik. Ved.

FONDO
Į Fondą įstojo šie nariai 

su įnašais:
116. In ž. J. Kul ikauskas 

/Toronto/ $ loo.-
117. J. Girevičius

/St.Gather./$ 3oo. - 
Padidino savo įnašus:

St .C athe r. Apyl. V-ba 
iki $ 3oo.-

Aukojo:
K.Galdikas /St.Cather. / 

$ 25.-
P. M alukas/St. C athe r. / 

$ 2.-
Visiems aukotojams 

Fondas nuoširdžiai dėkoja
Taip pat dėkojame St. 

Catherines Apyl. Pirm, ir 
Fondo įgaliotiniui J.Alon 
deriuiuz sklandų Bendruo 
menės ir Fondo reikalų 
suderinimą ir aukų Fondui 
telkimą.Maža St.Catheri 
nes apylinkė jau yra davu 
si Fondui per $ 7oo.-Su 
šiais įnašais pradėtas pil 
dyti devynipliktas tukstan 
tis, ir nebedaug trūksta už 
baigti šiems metams už 
planuotą sumą*.

LAPKRIČIO 23-JI
Aukso raidėmis,! Lietu 

vos istorijos lapus įrašyta 
tūkstantis devyni šimtai aš 
tuonioliktųjų metų lapkri
čio dvidešimt trečiosios 
datąkaip naujai atsikurian 
čios Nepriklausomos Lietu 
vos kariuomenės atkūrimo 
data.

Datąkurios dėkatūkstan 
čiai Lietuvos sūnų, didžios 
tėvynės meilės vedini^ sa 
vo nepalaužiama narsa, sa 
voheroiškais žygiais ir pa 
siaukojimu prieš gausias 
priešų bangas,prieš jų kės 
lūs,savo gimtąją žemę gar 
bingai apgynė ir jai lais
vės dienas brangia kraujo 
auka iškovojo.

Lapkričio dvidešimt tre 
čioji tai mūsų didžio ryžto 
ir pareigos už tautos lais 
vę pasiaukojimo diena. Die 
na,kuri primena mums gar 
bingą Lietuvos kario vardą 
kuris ilgų amžių sąvartoje 
buvo ir yra vienas iš švie 
siaustų pavyzdžių Laisvės 
kovotojų eilėse.

Ji mums primena anuos 
šauniuosius kariuomenės 
pulkus, anuos neužmiršta 
mus karo žygius, ir didžiuo

ąs. laisvę

• - L
L .K. < . 5A7AH0R1Ų

Mr.NTaeauq SKYRlUa,.—U.

SAULIAMS Ui

Paminklinė bareljefinė lenta Aušros „Vartų bažnyčioje,
Montrealyje. J.^iaučiulio darbas.J.SĮaučiulio darbas.

Mielam Bičiuliui, Kolegai ir Bendradarbiui.
HENRIKUI BLAZUL

mirus, jo šeimą nuoširdžiai užjaučia

E.ir J. Kardeliai.

VASARIO 16-SIOS GIMNAZIJOS REIKALU 
Remiantis PLB Valdy

bos 1965 rugsėjo 3o d.raš 
tišku įgaliojimu, sudaryto 
ji speciali Vasario 16-sios 
gimnazijai patikrinti komi 
sija,susidedanti iš inž. V . 
Adamkavičiaus/JAV LB/, 
dr .P .Karvelio /Vokietijos 
LJ3 / ir dr. P.Radvilos- 
/Sveicarijos LB/, susirin 
kusi 1965 spalio 7 d. Huet 
tenfelde.Vak.Vokietijoje , 
pavestą patikrinimą atliko 
ir baigė savo darbą 1965 
spalio 25 d.

Komisijai vykdant pa
vestą uždavinį reikalingas 
žinias ir dokumentaciją 
teikė Vokietijos LB Kraš 
to Valdyba, gimnazijos va 
dovybė ir tarnautojai. Pa 
pildomai dokumentacijai 
surinkti Komis įjos nariai 
buvo nuvykę į Hembsba- 
chomiesto savivaldybę ir 
susipažino su gimnazijos 
turto nuosavybės dokumen 
tais.Komisijos prašymu, 
buvo sukviesta ir posė
džiauta su girąnazijos mo 
kytojų taryba,Švietimo Ko 
misija,Vokietijos LBtary 
bos nariais bei Komisijos 
prašymu paskirai pakvies 
tais padėčiai vertinti nusi 
manančiais asmenimis.

Komisija išsiaiškino 
Vok LB-ne i priklaus anč io 
turto padėtį .patikrino nau 
jų rūmų statybą įr atskai 
tornybę, ištyrė, kokiomis 
skolomis LB turtas šiuo 
metu apsunkintas, susipa 
žino su gimnazijos moks 
lo lygiu ir auklėjimo pade 
timi. Turėtų pasitarimų 
metuKomisija galėjo išsi 
aiškinti su Katalikų Sielo 
vados direktorium irEvan 
gelikųSenjoru Vokietijoje 
jųjų vaidmenį Vasario 16- 
sios gimnazijos tvarkyme. 
Visuose kituose posėdžiu© 
se apterta priemonės moks 
lui ir auklėjimui pagerinti 
Sudarytas planas,kas ture 
tų būt dar padaryta, kad 
Vasario 16-sios gimnazija 
atliktų savo užsibrėžtus 
uždavinius ir galėtų jauni 
mui užtikrinti reikiamą iš 
simokslinimą, auklėjimą 
ir sveikatingumą.

Išsamų pranešimą apie 
padėtį su pasiūlymais ir 
išvadomis Komisija įteikė 
P LB Valdybai.

Inž. V. A damka v ič ius 
Dr. P. Karvelis 
Dr. P. Radvila

nuo jos pulkų ne vieną kar 
tą drebėjo storos Maskvos 
sienos, ne vieną kartą len 
kėši žiaurieji los kniaziai 
kad ne kartą klupo Aukso 
Ordų didieji chanai, kad ne 
kartą po jų kojomis savo 
ginklus klojo karingieji D. 
Naugarduko,Smolensko  ,Ki 
jevo ir Krokuvos kunigaik 
čiai.Jimums primena,kad 
ji ne kartą skrodė tamsiuo 
sius Rusijos miškus ir plst 
čiosios Ukrainos stepes , 
kad nekartą, o daugelį kar 
tų savo žirgais girdė Volgos 
Dauguvos, Dniepro ir Vys 
los vandenyse ir žygių dul 
kės plovė Juodųjų jurų ban 
gose. Ji mums primena, 
kad nuo jos smūgių suklu
po galingieji Europos rite 
rių vokiškieji,kryžiuočių 
ir kalavijuočių ordinaįkad 
jie savo žygius vainikavo 
neužm tinstamais Saulės , 
Durbės,Žalgirio,Oršos ,Se 
lasp ii io,Širvintų,Daugpilio 
ir kitais laimėjimais, ir 
įdegė negęstančią laisvės 
kovotojų ugnį.kurigaivalin 
f;ai suliepsnojo 1795,1831 , 
863 metų gaisrais,naujais 

už laisvę kritusiais herojų 
vardais,iš kurių kraujo la 
šų kilo naujieji aštuoniolik 
tųjų metų kūrė jų-savanorių 
pulkai, kurie savo kraujo 
aukapasipuošėnaujais "Pi 
lėnų" didvyrių vardais.

Ji mums primena 1941 ir 
1945-53 metų heroizmą ir 
iš amžių nerašytą tiesą, 
kad laisvės kovoje ji karto 
jas i su laiko tekine, kad ir 
vėl ateis nauja Lapkričio 
dvidešimt trečioji, kad pa 
teisinus tėvų apgintą garbę 
jų vardą, ir savo gimtosios 
žemės laisvę.

J.Siaučiulis

Delhi, D. L.K. Gedimino 
š .kuopa lapkričio mėn. 27d 
šventina savo naujai įsigy 
tą vėliavą.

Los Angeles, neseniai 
įs tste igus i šaulių kuopa pa 
sivadino didvyriškai žuvu 
šio vieno iš Lietuvos par 
tizanų vadų, prieš dabartį

nę bolševikų okupaciją, Juo 
z o Daumanto vardu.

Kuopa su šimto dolerių 
įnašu įstojo į Lietuvių F on

WisconcinoD.L.K.Kęs 
tučioš.kuopai spalio mėn. 
23 d. suėjo dešimt metų 
nuo įsteigimo.

Utenos šaulių Rinktinės 4-tos Anykščių šaulių kuopos 
orkestras. Vidury sėdi kuopos vadas J.Rimkus. Nuo
trauka daryta peieš 35 metus.

Canadian Vickers Ltd
Machine Shop pasiūlymai

Huettenfeld,1965. Io. 25 d.

pH

DALINIŲ VEIKLA
Montrealio L.K.Mindau 

go šaulių kuopa savo dvide 
šimties dolerių auka prisi 
dėjo prie į Jungtines T>u 
tas ruošiamo Laisvės Z y 
gio.

Kuopai kitais metais, su 
eina dešimtmetis. Jau da 
bar planuojama, kaip visa 
tai iškilmingiau ir gražiau 
atžymėti.
ŠVEDUS REIKTŲ ĮSPĖTI 

Švedijos-TSRS draugija 
Stockholme suruošė Pa
baltijo tarybinių "respub
likų" filmų savaitę. Ka
žin, ar pabaltiečiai nepi- 
kietavo ?

SLA PILDOMOSIOS 
TARYBOS NOMINACIJOS 

įvyksta gruodžio mėn.

Dabartinė S LA Pildomo 
ji Taryba,vykdydama SLA 
Seimo nutarimą,paskelbė, 
kad būsimos Pildomosios 
Tarybos narių nominaci
jos būtų įvykdytos per ate i 
nantį gruodžio mėnesįSLA 
kuopos, pagal SLA centro 
nurodymus taip gruodžio 
1 ir gruodžio 31 dienos su 
šaukia kuopos narių susi 
rinkimą ir visuotiniu bal 
savimu nominuoja kiekvie 
noms pareigoms Pildomo

Milling Machine Operators
Turret Lathe Operators
Radial Drill Operators
Toolmakers
Ingersoll Operators
Planer Operators 
Lathe Operators 
Tool Designers 
Vertical and Horizontal

■■
H

Čia matome "vie nuo lį" Ras putiną ir kunigaikštį Jusu- 
povą su žmona, dėl kurios Jusupovas New Yorko teis
me buvo iškėlęs CBS televizijos stočiai bylą už žmo
nos įžeidimą ir reikalavo pusantro milijono dolerių 
atlyginimo. Byl, tačiau pralaimėjo. Filme buvę papo- toTl-a^boletaudMataš'' 
dyta, kad Jusupovas žmoną panaudojęs prlvyllott j sa- stS nariai kvieMamfaMv 
vo namus Rasputinui, kur jis ir buvo nužudytas. Pra- . . Q,aValkviečiami akty 
laimėjęs bylą, jis lombarde išstatė pardavimui žmį—• 
no s kotje, kurį caras Nikalojus II jai padovanojo vedy- 
dSųU’ je tUri 29 brllijantus ir kaštuoja 25OP°° da SLA konstituciff.

7° na.IHus,RasPatinai’ kur jis ir buvo nužudytas .Pra- vi&. dalyyautl šiose nom-{ 
nacijose ir pasinaudoti sa 
vo teise, kurią jiems duo

Boring Mill Operators
Suinteresuotieji turi būti pilnai prityrę, sugebą naudo

tis brėžiniais ir mokėti patys nusistatyti mašinas.

NORMALUS DIRBANČIŲJŲ SOCIALINIS 
APRŪPINIMAS.

Kreipkitės asmeniškai Employment office
4970 Notre Dame East. Montreal, P. Q.
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Duryse, pagaliau, pasirodo susikuprinusi žmogysta. Ant Kalba pradeda megstis savaime. Jis klausinėja apie mū- 
galvos nublukusi, kažkada buvusi ruda, ir visaip išsikraipiusi sų kryžiaus kelius, apie pažįstamus ir draugus, kurie laikomi 
skrybėlė. Juodas, gerokai apšiuręs paltas. Iš po jo kyšo su- Stutthofo stovykloje, teiraujasi apie padėtį Lietuvoje. Deja, 
skudurėjusiais galais kelnės. O jau pusbačiai, pusbačiai, nit po metų kalinimo ir mes mažai tebežinome. Nejučiomis per
kas jų pusbačiais nebepavadintų: vienos suraizgytos, sura9 eina prie savo Kalvarijos kelių. Iš lėto, ramiai, lyg ne apie 
šiotos liekanos. save pasakotų, bet apie kažkurį kitą, kurs visų tų nelaimių

— Marš, marš! — ragina viršila. Bet žmogus neskubš buvo užkluptas.
Lipa laiptais žemyn iš lėto, žiūrėdamas, kur kpją deda. Ir ži 
noma, viršila neiškenčia jam nespyręs. Žmogus visas krūpte 
Ii ir paleidžia iš po pažasties menką ryšulėlį. Lenkiasi pakelti 
ir suteikia viršilai progą dar kartą spirti. Sukniubo žmogus 
bet pakilo, išsitiesė ir žengė mūsų rikiuotės link.

Veidas perlysęs, susiraukšlėjęs. Žilas šepetys dengia smak Mečiai užėmė birželio 14 dieną, o sekančią birželio 15 dieną 
rą ir skruostus. Viena nosis ir žandikauliai kyšo virš sučiaup boiševikai okupavo Lietuvą, Latviją ir Estiją. Visi ryšiai su 
tų lūpų. Praeidamas pažvelgė į mus savo mėlynomis akimi: Lietuva nutrūko. Kol Reynaud vyriausybė dar tęsė pasiprie- 
ir antakiai pakilo iš nustebimo. Kelis atpažino. Buv/o net stap ginimą vokiečiams, mano diplomatinis statusas buvo pripažįs- 
telėjęs, bet tuoj pajudėjo ir atsistojo rikiuotės pačiame gale tamas jr Prancūzijos užsienio reikalų ministerijos gavau 
Nustebome ir mes. Niekas nesitikėjo tokioje vietoje ir tokio-raštą būti pasiruošus su visa atstovybe keltis į šiaurės Afri- 
mis aplinkybėmis sutikti Petrą Klimą, Lietuvos diplomatu ką, kur ir Prancūzijos vyriausybė ketino keltis ir iš ten tęsti 
pažibą, atstovą Prancūzijoje, istoriką, knygų ir rašto myle-kar^ prieš Vokietiją.
toją, vieną iš nuoširdžiausių ir maloniausių žmonių, kuris, _ Tačiau a- įr ketinimai keitėsi greitj _ tęsia Pet. 
rodos, muses negalėjo nuskriausti. Tačiau, jį patį žiauriai nu-pas Klim lėtaį kramt damas kąsnį. _ Maršalas Petain pa
simaudė. Kodėl ir uz ką? Tai turėsime progos patirti, kai hk-Reitė Reynaud. Nusistatė su Vokietija padaryti paliaubas, pa- 
sime vieni be sargybinių. liekant jos okupacijoje Paryžių, visą pramoninę rytų ir šiau

rės Prancūziją su visais Šiaurės jūros ir Atlanto krantais. 
Prancūzijos vyriausybei buvo paliktos pietų ir pietvakarių 

Areštantų vagonas tuščias. Suvarė į didoką skyrių. Vie-žemės ūkio sritys, taip vadinamoji Vichy Prancūzija. Pata- 
tos susėsti užteko visiems, o savo draugą Vilniaus architektą rimas svetimųjų valstybių diplomatams keltis į Afriką buvo 
Aleksandrą Daniūną net paguldome. Jį tempte atitempėme. Vichy vyriausybės atšauktas. Naujasis premjeras Lavalis mė- 
Dabar jis guli popieriniu veidu, užsimerkęs. Sunkiai, sunkiai gino gelbėti Prancūziją, bendradarbiaudamas su Trečiuoju

3.
— 1940 metų ankstyvą vasarą vokiečių armijos artinosi 

prie Paryžiaus, — pasakoja Petras Klimas. Pasitraukiau iš 
Paryžiaus į Bordo ir ten laukiau, kas bus toliau. Paryžių vo-

6000 METŲ SENU
MO SKULPTŪROS
Ar seniai žmonių gyve

nama Japonijos salose, 
tiksliai nežinoma. Teigia
ma, jog ankstyviausi žmo
gaus pėdsakai Japonijoje 
yra 10 tūkst. metų senumo, 
tradicinė japonų dailė, 
pasižyminti originaliomis 
ir įvairiomis formomis, 
palyginti, nesena. Jai pra
džią davė budizmas, at- 
jjęs j Japoniją VI m. e. a. 
tačiau gausios gilios seno
bės liekanos rodo, jog 
jau tolimi japonų protė
viai turėjo išlavėjusį me
ninį skonį.

Priešistorinei japonų dai
lei daugiausia atstovauja 
nedidelės molinės statu
lėlės. Seniausioms iš jų 
yra apie 6000 metų. Sta
tulėlės priklauso pusiau 
sėslioms gentims, gyvenu
sioms vidurinėje Honsiu

kvėpuoja. Lyg norėtų atsikosėti, bet vietoje kosulio krūtinėj e Reichu.
gargaliavimas. Tarp savęs kalbamės pašnabždomis. Žinia, _ Iš Bordo persikėliau į Vichy. Kito pasirinkimo netu- 
kaip prie mirštančio. Padėti jam negalime. Nebent kartas nuorgjau, nes juk buvau skirtas prie Prancūzijos vyriausybės, 
karto perdžiūvusias lūpas vandeniu suvilgome. Kol Prancūzija, nors ir visiškai apkarpyta, egzistavo, turėjau

Valgyti turime. ApsirūpinOme kelionei dar iš Stutthofo ten būti. O Vichy buvo gili provincija su visu provincinio gy- 
stovyklos. Ir rūkyti turime, bet nerūkome. Oras aklinai už-venįmo nuobodumu ir neveikia. Visame kame jautėsi pralai- 
darytame narve ir taip darosi tvankus. mėjimo atmosfera ir laimėjusiųjų vokiečių padiktuotieji su-

Be mirštančio pats vargingiausias atrodo Petras Klimas, varžymai. Mano diplomatinis statusas pradėjo mažėti. Vaka- 
Jis kažkaip visas sumažėjęs ir sėdi nejudėdamas. Lyg bijotų, rų sąjungininkų diplomatai išvyko į savo kraštus. Diplomati- 
kad pro suplonėjusią odą kaulai neišlįstų. Jame kažkoks ra-njs susižinojimas vis sunkėjo. Ypač jis pasunkėjo, kai 1941 
mumas ir rezignacija, lyg žmogaus, kuris taikosi su savo liki- metais iškilo vokiečių rusų karas ir tų pat metų gale Ameri-

šokantis dainininkas. Pusės 
metro skulptūra puolė nežino
mo genties vado kapą

salos dalyje. Šios gentys 
vertėsi medžiokle ir žūk
le. Būdingiausios jų skulp
tūros yra tuščiavidurės 
keistos statulėlės, kurių 
paskirties mokslininkai 
tiksliai dar nenustatė, 
nors manoma, kad jos su
sijusios su kultu.

HENRIKAS BLAZAS
RAŠO IŠ SAVO IR

PETRO KLIMO ODISĖJOS
Tautos atgimimo ir valstybės atkūrimo laikotarpis davė 

nemažai įžymiu ir pranašių lietuvių, kuriais būtų galėjusi 
(Įidžiuotis ir bet kuri kita tauta. Vienas įžymiausiųjų buvo 
Petras Klimas (g. 1891.11.23), laikraštininkas-publi- 
cistas, politikas — Nepriklausomybės Akto redaktorius ir 
signataras —•, istorikas, diplomatas, ilgus metus Lietuvos 
atstovas Paryžiuje, ėjęs tas pareigas iki pat savo arešto. 
Nedaug šiuo metu rastumėm gyvų lietuvių, kurių įnašas į 
Lietuvos valstybės atkūrimo darbą galėtų prilygti Petro 
Klimo įnašui.

Žemiau dedamo straipsnio autoriui buvo lemta asmeniš
kai susitikti žiauraus kalinimo sąlygomis su P. K-mu. Jis 
tad aprašo P. K-mo, sakytumėm, pirmąją odisėją — per 
kalėjimus vežamo imtinio kelionę Paryžius-Belgija-Vokie- 
įija-Lenkija-Kaimas, trukusią apie metus.

Antrąją odisėją: Kaunas-Celiabinsk-Vorkuta-Kaunas, tru
kusią „asmens kulto" laikais aštuonetą metų (191,6-1951,), 
gal kada aprašys kiti liudytojai.

1.
Vėsokas buvo 1944 metų kovo mėnesio ankstyvas rytas. 

Saulė jau patekėjusi, bet ji kažkur už Isrutės kalėjimo stogo. 
Kiemas siauras ir ilgas, iš abiejų pusių suspaustas kalėjimo 
pastatais. Viename gale aukšta tvora, kitame uždari vartai, 
pro kuriuos mus turi varyti į geležinkelio stotį. Esame tik ke
turiolika gyvų ir penkioliktas pusgyvis. Laikpme jį parėmę 
iš abiejų pusių. Pats jau nebepastovi. Sunkios koncentracijos 
stovyklos sąlygos ir džiova jį perbloškė.

Laikas jau būtų pajudėti, bet vokiečių žandarai dar kaž
ko delsia, laksto po kiemą ir keikiasi. Jų viršila stovi prie 
priedurio laiptų ir dėdamas kirtį ant paskutinių skiemens, 
šaukia.

— Klimas! Klimas!

mu, koks jis yra. Tačiau akys šviesios ir dabar tarp savųjų 
net pralinksmėjusios.

— Jau devyni mėnesiai, kai keliauju iš vieno kalėjimo 
į kitą, — sako Klimas. — Prieš karą į Prancūziją per vieną 
nepilną parą rtuvažiuodavau, o dabar iš Prancūzijos į Lietu
vą net per devynis mėnesius vokiečiai neįstengia nuvežti.

— Ar esi kalinys? — klausiame.
— Ne, nesu, — atsako. — Tai yra, formaliai nesu, — 

paaiškina. — Esu vokiečių policijos žinioje, kuri etapu turi 
pristatyti mane į mano kilmės vietą — Lietuvą. Tačiau... ir jus 
ir mane muša toji pati lazda. Kai jus muša, lazdą nusitveria 
už vieno galo. Kai mane muša, tą pačią lazdą laiko už antro 
galio. Skirtumo lyg ir nėra.

— Nori valgyti? — pasiūlome.
— Labai noriu, — prisipažįsta. Viską ką turėjau lagami

nėlyje ir patį lagaminą jau seniai iškeičiau į maisto trupinius 
dar pačioje pradžioje Prancūzijos kalėjimuose. Už duonos ke
paliuką atidaviau laikrodį, už puskepaliuką — aukso žiedą, 
o kai visko netekau, liko vienas badas.

Atraišiojame savo lagaminus ar kuprines, krauname Pet
rui Klimui į abu delnu. — kas lašinių brizą, kas duonos ar 
sūrio' gabalą, o jis tik stebisi, iš kur mes visą tai turime. Ir 
valgo. Valgo iš lėto, praretėjusiais dantimis stengdamasis ge
riau sukramtyti, kiekvieną trupinį surankiodamas, lyg pasi
taupydamas, retkarčiais primerkdamas akis, pasigardžiuoda
mas, bet neskubėdamas, kaip tatai būtų natūralu peralkusiam 
žmogui.

Bet Petras Klimas ir perbadėjęs pasilikęs Petru Klimu. 
Jo nepaskubinsi nei lazda, nei išbadėjimu. Jis natūraliai san
tūrus ir majestotiškai lėtas. Nesiskubina nei pasisotinti, nei 
kam įtikti, nei kam pataikauti, nei skubėti daryti išvadas. Pet
rui Klimui viskam reikalingas laikas.

Jo neskubiname, neapiberiame klausimais. Tik žiūrime į 
jį, lyg iš dangaus į mūsų tarpą nukritusį. Stengiamės, kad 
jam būtų patogu, kad jam būtų, mūsų tarpe šilta. Jam, žy
miai už mus visus amžiumi ir patirtim vyresniam. Jam, nusi
pelniusiam Lietuvos veteranui.

kos karas su Japonija ir visomis ašies valstybėmis. Beliko tik 
tiek, kiek teko susižinoti per Dr. Šaulį Šveicarijoje ir St. Lo
zoraitį Romoje.

Petras Klimas nutyla, apžvelgia mus visus ir sako:
— Pasaulinio karo metu nelengva būti mažos okupuotos 

valstybės atstovu kitoje nugalėtoje valstybėje, irgi beveik 
okupuotoje, pakliuvusioje į to pat priešo nevalią. Gaudai kiek-
vieną žinią, kiekvieną gandą esi gatavas priimti už tikrą pi
nigą, jeigu jis skelbia okupanto nepasisekimą. Taip 1942 me- 
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Vėlesnės epochos Japo
nijos genčių kultūros lie- 
Nukelta po pa veiks-

Lietuvos Pasiuntinybės Paryžiuje personalas 1931 metais su O. V. Milašiumi. Iš 
kairės (pirmoj eilėj): p-lė T. J. Desfaux, S. Veitaitė, O. V. Milašius, min. P. Klimas, 
K- Dobkevičius. M. Blažonytė, J. Urbšys. Antroje eilėje: M. Šimavičius, prof. J. Bal
trus.aitis, Br. Blavesčiunas, pasiuntinybės sargas ir kurjeris.

JONAS
AVYŽIUS romanas

8 atkarpa.

antra dalis

LIEPGIRIUOSE NAUJAS SEIMININKAS

II
Gaigalas žvalgėsi į kaim'o pusę, ar negrįžta iš krautuvės 

Strazdų Vincė, kurį buvo pasiuntęs puslitrio, nes iš vaka
rykščios buvo tokia biauri nuotaika, kad nežinojo, kur lįsti. 
Todėl šlaistėsi iš kampo į kampą, taip plūsdamasis pasku
tiniais žodžiais, jog net žmona, pasiėmusi vaiką, išėjo į kai
myninį vienkiemį, o Stribokas užsitraukė kailinius ant galvos 
ir užknarkė, apsimetęs miegančiu.

Pro mažyčius apmusijusius langelius nedrąsiai žvelgė 
vidurdienio saulė. Šykštūs spinduliai krito ant purvinos as
los, kurioje be sukrypusio keturkampio stalo, poros suolų 
ir plačios kaimiškos lovos nieko daugiau nesimatė. Tiesa, 
užkrosnyje, vadinamoje virtuvėje, atskirtoje nuo gryčios šil
domąja siena ir keturkampe pailga anga, uždengta dryžuotu 
marškoniu, buvo lentynos indams pasidėti, ant krosnies sto
vėjo pora puodų, o kampe ant sutrintų šiaudų drybsojo Stri
bokas, nes čia turėjo įsitaisęs sau miegamąjį, kur laikinai 
prisiglaudė ir Strazdų Vincė. Bet iš tos pusės pirkelė buvo 
akla, ir tik su tamsa apsipratusi akis galėjo išskirti daiktų 
apybraižas.

— Kleme, žalvine, kelkis! — šūkavo Gaigalas, daužyda
mas kumščiu į virtuvės durų staktą.— Girdi, velnio vaike? 
Padėsi gyvulius pakreikti: baigia prigerti.— Nesulaukęs at
sakymo, pakėlė marškonį, norėjo įeiti užkrosnin, bet iš ten 
trenkė tokiu šleikščių prarūgusių pamazgų kvapu, kad bloga 

pasidarė. — Gyvi supusite, rupūže, toje pragaro duobė
je. ..— sumurmėjo, užsiimdamas nosį, ir krūtinę nusmelkė 
skausmas. Akyse atsistojo švarūs šviesūs mokyklos bendra
bučio kambariai, kur prabėgo gražiausias jo gyvenimo pus
metis, prisiminė Lapiną, naują, tik pernai išdygusį buvusio 
kolūkio pirmininko Bariūno namą Viešvilėje, ir beviltiškas 
pyktis užsmaugė gerklę.

Atsisėdo ant slenksčio ir, apkabinęs kelius, įsispoksojo 
į pastogę, apaugusią lediniais varvekliais, nuo kurių krito 
sunkūs lašai.

Pirmą kartą gyvenime taip nekantriai laukia pavasario. 
Vakar kažkas pamelavo matęs varnėną, tai ir dabar jam 
tebesivaideno mielas gerojo pavasario pranašo švilpavimas, 
šaukiąs į pažadėtąją žemę. Kad tik greičiau nuvarytų sniegą, 
pradžiūtų laukai. . . Ek, išskristų kaip paukštis! Nei užsimir
šęs į Liepgirių pusę nepažiūrėtų! Ir ko jam čia dairytis? 
Ką gero palieka? Supuvusią gryčpalaikę Strazdų Vincė nu
pirks. Ir sodelį, ir tuos du beržus, kuriuos vaikystėje pasi
dalino su broliu, paims priedų... Nieko, visiškai nieko nėra, 
ko reikėtų gailėtis.. . Nors raminosi, bet širdį vis dėlto 
maudė, nes negalėjo ramiai pagalvoti apie tuos, kurie, prisi
plėšę svetimo gero, pasiliks gyventi jaukiai įrengtose gūžto
se ir kvailins jį, svaidydami pajuokomis, lyg išguitą benamį 
šunį. Todėl sielos gelmėse brendo kerštingas troškimas, ir 
jeigu būtų tebetikėjęs Dievą, būtų meldęsis kiekvieną va
karą, prašydamas dangaus atsiųsti tiems žmonėms nelaimę. 
O kadangi žinojo, kad maldų niekas neišklausys, tai pasku
tiniu metu apimdavo vis didesnė pagunda, išvažiuojant į 
Pajuostės durpyną, užstatyti ant Liepgirių gudruolių raudo
ną gaidį.

— Paleisiu ubagais. Tegu, gyvatės, pradės kaip aš nuo 
šakaliuko,— sušvokštė pro dantis. Nusvilino įsiutusiu žvilgs
niu kaimą, tarsi bandydamas įsivaizduoti, kaip jis atrodys 
baisiąją keršto valandą, ir narnate parkibilkščiuojant Strazdų 
Vincę.

Slinko tas vėžlio žingsniais, mat, visos kišenės buvo 
prikamšytos butelių. Todėl Gaigalas nebeiškentęs nusiskubi
no priešais.

— Kur buvai paklydęs, prakeiktas klišiau? Man visi šu
lai perdžiūvo, o jis bambalinėja kaip išromytas. Ar penkias
dešimt šešių laipsnių gavai?

— Baigta su laipsniais Liepgiriuose.— Vincė paslaptingai 
sukikeno ir neskubėdamas ištraukė iš viršutinių švarko ki

šenių du butelius alaus.— Nori degtinės, važiuok į Viešvilę.
— Pameluok dar, savo snukio nebepažinsi. Vakar paliko 

tris nepraimtas dėžes. Duok greičiau, niekų nemalęs, rupūže.
Vincė ištraukė iš kelnių kišenės paskutinį butelį.
— Pauostyk: grynas alutis,— kyštelėjo kakliuką Klemui 

po panose.— Toleikis uždraudė. Užvažiavo į krautuvę, iš
gainiojo geriančius, o Vilei įsakė pakabinti skelbimą, kad 
degtinė pardavinėjama tik sekmadieniais. Tai tokie reikalai, 
broluži,— baigė, pataikaujamai šypsodamasis pavandeniju
siomis akimis.— Gyvensime nuo šiol kaip Suomijoje — links
mybės pagal normą.

— Po velniais! — Gaigalas trenkė butelį į žemę.— Tas 
pasiutėlis galėjo taip padaryti, bet kur buvo vyrai, kad neap- 
skaldė jam antausių, gyvate.

— Vyrai nusigriovė pas Lapiną, bet ir ten neišpliko dan
tų. Supyko ant Motiejaus, būtų langus išmalę, bet neatsirado 
pravadyriaus.— Vincė patenkintas papliaukšėjo liežuviu.

Gaigalo akyse pasiutusiai ėmė šokinėti pikto džiaugsmo 
velniukai.

— Ką tu sakai?! Ir Lapinui karvutė užtruko?
— Bijo bepardavinėti. Toleikis pagrasino supūdyti ka

lėjime.
— Čia tai naujiena! — Gaigalas nebesitvėrė savo kaily

je.— Lapinas išsigando! Pats vagių karalius įlindo į žabus, 
žaltys!

— Sako, vogtų miltų maišą radę pas jį,— pasakojo Vincė 
toliau kaimo naujienas.— Ale ne vienam Lapinui kailis dre
ba. Būtum matęs, kaip Toleikis užpuolė turgininkus! Mano 
boba iš baimės pusę kiaušinių išmėtė į sniegą, o Šileika par
lėkė su tuščia bačka, palikęs cvieką Toleikio rankose...

Gaigalas jau nebesiklausė Vincės. Kvatojosi lyg paklai
kęs, o širdis tirpo, apimta tokio saldaus keršto jausmo, kad 
už šią akimirką nebūtų pagailėjęs atiduoti pusę savo gyve
nimo.

— Raitykitės druskoje, gyvatės! — duso, grūmodamas 
kumščiais kaimui.— Sukrausite viską, ką prisivogėte, Tolei- 
kiui po kojomis! Kapeikomis neatsipirksite, taukaskūriai, teks 
išsivilkti iki baltinių, glindos. . .

— Kažin ir tūkstančiais ar atsipirks,— sukrezeno Vincė, 
baisiai patenkintas, kad jo naujienos pralinksmino bičiulį.

— Tegu! — su neapykanta sviedė Gaigalas.— Kuo aukš
tesnė kaina, tuo greičiau ponai terbą užsikabins.— Dantimis 
nutrenkė metalinį kamštį, užsivertęs nurijo kelis gurkšnius
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kanų daugiausia randama 
vakarinėje salyno dalyje. 
Čia gyvenusios gentys bu
vo sėslios ir vertėsi žem
dirbyste, nes švelnus kli
matas tiko auginti ryžiams. 
Nuo II a. pr. m. e. iki 
III m. e. a. susikūrė ga
na tvirti genčių junginiai. 
Genčių vadams buvo sta
tomi antkapiai. Aplink ka
pų eilėmis būdavo susta
tomos molinės statulėlės, 
maždaug metro aukščio, 
stropiai apdailintos ir iš
degtos. Skulptūros įdo
mios ne tik savo forma. 
Dažnai iš jų galima spręs
ti apie senovės japonų 
kasdieninį gyvenimų, ap
rangų, papuošalus, gink
lus. Antkapinės statulėlės 
išnyko VII a., kai budizmo 
religija išstūmė senuosius 
papročius.

šiai statulėlei 6000 metų
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ČIKAGOS LIETUVIŲ OPE 
RA PRIES EILĘ KLAUSI-“

MŲ
Retas ir tinkamai neįver

tintas reiškinys, kad išei - 
viai sukurtų operą. Atrodo 
tai vienintelis reiškinys.

Bet, suprantama, kad o- 
peros darbas nėra lengvas. 
Be to, iškyĮą ir specialių 
klausimų. Štai tūli agen
tai pasiūlė eilei muzikų vy
kti į Lietuvą gastrolių.Kv
ietimus gavo St. Baranaus
kas, D.Stankaitytė, J.Vaz- 
nelis ir dirig.Kučiūnas. 
Bet klausimas įstrigo dėl 
politinių aplinkybių, nes gi 
visi formalumai turi eiti 
per Maskvą, o ji gi yra Lie-

M.K. ČIURLIONIO VAR
DO DAINOS IR MUZIKOS 

ANSAMBLIS, 
minėdamas 25 metų veik
los sukaktuves, yra pasi
ruošęs išleisti gausiai iliu
struotą monografiją, kuriai 
dabar telkia lėšas. Garbės 
rėmėjai-$5O, rėmėjai-25, 
prenumeratoriai $5.00.

Adresas: Čiurlionio An
samblis, 10908 Magnolia 
Dr., Cleveland, Ohio,44106, 
USA.

LIE TUVIU RAŠ YT O JU 
DRAUGIJA 

ligšiol nesusilaukia pra- 
šimų eilės jau pasižymė
jusių rašytojų-Katiliškio, 
Svabaitės, Liūnės Sutemos, 
Šilbajorio, Sadūnaitės, Bo- 
gutaitės ir kitų, kaip to 
reikalauja draugijos statu
tas. O ambicingesni rašy- 
tojai nesiveržia prašymų 
pagalba būti Rašytojų d-jos 
nariais. Tat iškyla d-jos 
įstatų papildymo "bei patai
symo būtinumas: nors ir 
nes įprašomus, bet jau pa
sižymėjusius rašytojus į-

Dabar yra iškilęs sumany
mas sutikti, kad Iš Lietu 
voš atvyktų vienas solistas. 
Tačiau šis pasiūlymas dar 
mažiau priimtinas, nes tai 
būtų jau visai Maskvos pa
siuntinys.

Sunkumų yra ir su reper
tuaru. Opera norėtų pasta
tyti lietuvišką operą, kas 
būtų nepaprastai svarbu, 
bet Banaičio "Katytis ir Jū- jungti /Rašytojų draugijos 
rate" labai statiška, o Gai- eiles, 
delio opera- labai žiauraus 
turinio ir beveik nepataiso 
mu libretu.

Tat yra iškilusi mintis 
statyti kurio nors lietuvių 
kompozitoriaus ankstyves
nės laidos operą, ir galvo
jama apie Karnavičiaus 
"Gražiną".

Tuo tarpu apsistota prie 
"Traviatos", bet čia susi
durta su kitais sunkumais.

Jz.

3 Dailininkas L. Gutauskas 
rauge yra ir poetas. Jo 

dailės darbų paroda susi
domėjo dailininkai, kurie 
aptarė jo parodą.

Op. solistė E.Kardelienė ir pianistas K.Smilgevičius 
šį šeštadienį, lapkričio 20 dieną, 7 valandą vakaro 
Aušros Vartų salėj koncertuos Kariuomenės šventės 
proga ruošiamame parengime Montrealyje. Plačiau 
žiūrėkite skelbimą paskutiniame šio nr. puslapyje.

KORPORACIJA GIEDRA 
easkelbė prasmingą kon- 
ursą parašyti romaną, ku

rio pagrindinė veikėja turi 
būti stipraus charakterio 
lietuvė moteris. Premija- 
1OOO dolerių. Slapyvar
džiu jpasirašyti kūriniai
siunčiami adresu/’Giedros'11 Galima tik pritarti dr.I. 
romano konkusui: 6621 So. Gražytei, Kanados lietu- 
Troy Ave, Chicago, Ill., , • - 
60629, USA. j

RAMOS MOŠŲ JAUNIEJI DAILININKAI
jovių nėra, reiškia brangi 
namas lietuviškas konser- 
vatizmas, jaunajai kartai 
perduotas sėkmingai.

Bendrame vaizde paro
da atrodė sėkmhga,kiek . 
tai galima tikėtis iš tokių 
telkinių. Dabar jau reiktų 
galvoti apie dar sėkmhge- 
snę parodą sekančiame

4RLJO5
VEDA DR. GUMBAS

PASIRUOŠĘS...

I miestelio maisto krau 
tuvę Įeina mažas, lieknas 
žmogelis.

- Perku visus pernoku
sius ir sugedusius vaistus 
ir kiaušinius.

-Aha, - mirktelėjo krau 
tuvininkas žmogeliui, -jūs 
ruošiatės eiti šį vakarą pa 
s iž iū rėt to atvykus io kome, 
dijanto.

-Ne taip balsiai, -šnibž
da žmogelis,bailiai dairy, 
damasis aplink,-aš pats ir 
esu tas komedijantas.

VĖŽLIO GREITUMAS
Trys vėžliai,perbadėję, 

galų gale vieno je baloje ra 
do anties kiaušinį.

-Kaip tą kiaušinį mums 
teisingiau pasidalinti ?- 
klausia vienas vėžlių.

-Be puoduko ar lėkštės 
nieko nebus, -atsako kitas.

-Be lėkštės ar puoduko 
sunkiai kas bus, -pritaria 
trečias.

-Tu gr elgiaus tas .Bėk na
mo ir atnešk puoduką. Tik 
paskubėk, - ragina jauniau- 

rišliai laukia dieną, dvi 
ir savaitę,bet jauniausiojo 
vis dar nėra. Galų gale vie
nas Jš jų ir sako:

-Zinai,jis tur būt nebe
grįš. Dalykimės kiaušinį 
per pusę.

-Dalykimės,-pritaria ii 
antras.

Staiga,iš už krūmelio at
siliepia jauniausiasis:

šinį, aš neisiu atnešti puo
duko.

Jonas Rimša Procesija (allejus)įJ*$
t-ietą Amerikoje iškilęs mūsų tautietis dailininkas Jonas Rimša, kurio dailės parodos ten vyksta su 

dideliu pasisekimu. Už nuopelnus mene jis yra apdovanotas Bolivijos vyriausybės ordinu. Jo kūriniuose 
vyrauja Pietų Amerikos gamta Ir žmonės. Jo tapybos forma dekoratyvi, ekspresionistinė, spalvos ryš
kios ir kontrastingos. Dailininkas J. Rimša vra tumes 1903 m. Svėdasuose.

Dali.Rimšos paroda atidarta 1965. lapkr. 14 Clevelande 13218 Superior Avenue.

Pirmoje Kanados lietuv- 
___ _____________ _____ ių jaunųjų dailininkų paro- 
vių Jaunimo Kongreso Da- doje buvo net septjniolika 
ilės parodoje Torcnte atida dalyvių iš septynių vleto- 
tyme pasidžiaugusiai ren— vhL Išstatyti 42 piešiniai,

Kultūrinių mainų pagrin-gėjų gera valia ir jauniems taphiai, rėžiniai ir dyi la- 
i Maskvoje gastroliuoja aailinhkams davus progos hkstytos vario skulptūros

Kadangi eksponatai nebu
vo atrinkti-kabinta kas ga 
uta-jų vertė perdaug nely- Kongrese/suburiant dar 
gi. Salia mokyklinių pra— didesnį ir pajt 
tybų ir atvirutlnių paveik- lyvių skaičių, 
stiukų mėgėjų, keliuose bu-škai įmanoma. hrantrūR0
vo matomas potencialas_iš O paskatinimui gal reikė. D Fafmėrts:- Mat, dabar 

mes turime žinoti botaniš

MOKSLAS-PINIGAI

yra visi Miestietis -Kodėl žemės 
ūkio produktai dabar taip

augti į dailės kūrėjus. To- tų įsteigti ir premiją ge ■ 
klais minime torontiečius riausiam parodos darbui ___ •
Romualdą Astrauską, Ro- ar dalyviui. Apie tat To- 
naldą Juknevičių, Jurgį Gr< route buvo kalbama, bet 
abošą, Aidą Vektėrytę ir 1 * ' 
montrealiecius Danutę A- i 
neliūnattę, Raimundą Pie- : 
šiną ir Algį Vazaltnską. i 

Paroda parodė, kad be— 1 
sibauginantieji jaunimo pa- • 
klydimu vyresnieji neturė- 1 
tų kuo rūpintis. Bent jau 
mūsų jaunieji dailininkai i 
yra nepaklydę, mandagūs, i 
arba, kaip akylesnieji mū
sų kritikai pasakytų- nuo
saikūs. Jie nepykino žiū
rovo nei mūsuose radika
lesne tematika, nei tech — i 
nika.

Pradedantiesiems, aišku, 
įprasta sekti kitus dailini
nkus, vėlesnes madas. Se
ka ir šios parodos dalyviai, 
tiktai labai saugiai ir ... 
pavėluotai bent dešimčia 
metų-nei "op", nei "popart1 
ar "hard edge" ar kitos ma-

GIRA IR DEGTINĖ 
Sovietinis kapitonas-Liū- 
das Gira mėgdavo "ištrau
kti". Bet jam tas "ištrau
kimas" dažnai išeidavo pro 
šonkaulius.

Vos Lietuvą pagrobę, ru
sai Kauno restorane Metro
polyje suruošė iškilmingas 
"įsijungimo" sutiktuves. L. 
Gira tuojau nusigėrė. Bet 
jis gi turėjo pasakyti Sta
liną, "visų darbo žmonių 
tėvą ir mokytoją" pagarbi
nančią kalbą. Liežuvis 
tačiau jam jau sunkiai var
taliojosi, jis, kaip kapito- 
casdrąsos vyras, drožė ka
lbą, kurią užbaigė:^. . .te
bus prakeiktas per amžius 
šitas kruvinasis Stalinas". 
Paleckis su Sničkum išme
tė iš rankų taureles, o Gi- 
rienė apalpusi nukrito...

Tai buvo vienintelis atve
jis, kai L. Gira pasakė tei
singą žodį.

PALECKIS IR SOVIETI
NIAI ORDINAI.

Paleckis už tarnybą ru
sams yra gavęs ordenių 
bet kžkodėl jų nenešioja 
taip pastoviai, kaip kad 
nešiojo Nikita Chruščiov.

Kartą jį dėl to paklausė 
Sniečkus. Palckis sumišo,, 
bet laukė, ką Sniečkus to
liau klaus.

-Tarp mūs kalbant, -sako 
Sniečkus, - ordenai gi ma
žiausia kaštuoja. Ką gi tie 
blėkagaliai verti?
—Aš kartą Vilniuje girdė- 
&u«p.nsudski- -sa-
-Na, tai ką jis ten kalbėjo, 

susirūpino Sniečkus.
- Jis, matai pasisakė apie 

ordinus. Sako: Mes sveti.— 
mus ordinus tai ant* užpakal
inių vietų dėvime...
- Tai ką tu tuo nori pasa
kyti ?- tuojau paklausė 
Sniečkus.

Paleckis nutilo...

name, zoologinį pavadini 
mą vabzdžių, kurie derlių 

likina.cheminį vardą pro
šž kituose otačtaote tai- tuos vabzd/lussta Kituose plačiuose jau- užmuga Juk vlsa tal yra 
nimo subuvimuose vien tik J.tV „7
todėl, kad dailė jau išmes- . - - -
ta iš kasmetinių Lietuvių ni&9" 
Dienų programos.

Dera pagirti parodos re
ngimo komitetą, kuris be 
didesnio patyrimo ir dar 
nedėkingoje patalpoje /ge
ltonos ir žalios sienos, 
menkas apšvietimas/ su
gebėjo eksponatus išdės - 
tyti patenkinamai.

P. Alba.

NENAUDĖLIS
Kartą didžiojo gamtininko 

Darvino draugas paklausė 
_ __ jo sodininką apie jo šelmi 
mokslas .kuris kainuoja pi- ninką.- Malonus, geras žmogus, 

bet keistas nenaudėlis, -at- 
akė sodininkas. - Jis netur 
ką veikti ir leidžia veltui 
laiką. Vaikščiodamas po 
sodą kartais taip įstžtopso 
į kokią gėlę, kad Išstovi

- Gal jūs galėtumėt pasko- vienoje vietoje Ištisas va-
’ " ’ ' landas...

GERIAU NEPAŽĮSTAMAS 
Restorane vienas asmuo 
prieina prie kito , pietau
jančio, ir klausia:

linti man 50 dolerių?
- Bet gi aš jūsų visiškai 
nepažįstu...
- Tai ir gerai. Tie, kurie 
mane pažįsta, man nesko
lina. ..KAUNO MUZIKINIO TEA

TRO SCENOJE 
dabar eina Amerikos kon-RIEBUS AKIBROKŠTAS 

luliari^operetė _ Nežinojau, kad tavo žmo 
-■-j _ ~-z‘ ■ na baisi juokdarė...
kioji ledi, parašyta pagal _ iško tu taip sprendi? 
Bernardo,Shaw veikalą - Na gi vakar ji taip juo

kingai pasakojo, kad aš 
— iš lovos neiškritau...

tinente populiari operetė 
My Fair Lady- Mano put-
1 ■ / ' ’
Bernardo ,Shaw veikalą

ndrystės jų nedomina o gal "Pigmelionas". Kaunie- kingai pasakojo 
jie jų ir nežino. Didelių nauėiams opretė patinkanti. Vos iš lovos nei

DĖL ŽMONŲ PATARIMŲ
Tarnautojas:-Mano.... 

žmona... prašė... liepė.. 
man... Jūsų prašyti pakel 
ti man.. .algą...

Viršininkas: - Gerai, aš 
irgi pasiklausiu savosios ’ 
žmonos ,ar jums pakelti ai 
gą.ar ne.

KAIMAS KRYŽKELĖJE Atkelta iš 3 psl.
ir padavė butelį Vincei.— Atsigerk. Eisim gyvulių kreikti.

Ant krėstinio tvartelio, stovinčio su pirkia po vienu sto
gu, buvo paverstas koks vežimas pernykščių šiaudų, nes 
Gaigalai pusę savo arų kasmet užsėdavo miežiais. Ten pat 
gulėjo keli glėbiai šieno, kurį Klemas pirko turguje, o. liku
sią aukšto dalį užėmė su meldais maišytos samanos.

— Visą Akmens Varčią nupešiojai,— pajuokavo Vincė, 
kibilkščiuodamas su samanų glėbiu į tvartą.

— Matai, žinojau, kad tau prireiks. Juk bimbiliuoji apie 
Lunovą. . . Turėsi minkštą patalą, kol aš išsikraustysiu.

— Nadia — nebloga merga. . .— Vincė pliaukštelėjo lie
žuviu ir sukrezeno patenkintas.

— Kas peikia? — Gaigalas šiūptelėjo samanų glėbį į 
kiaulių gardą.— Tau kaip tik. Moki rusiškai, o jos neparduos! 
lietuviškai. Galėsite susidėję traukti per pasaulį.

— Juokis sau sveikas, o Nadia man patinka,— visiškai 
rimtai atsiliepė Vincė.— Kibi prie darbo, nesidaužytoja pa
šaliais. Ne Strazdienė. . .

— Na ir nesnausk. Padaryk, kaip daina pataria.— Gai
galas atsikrenkštė ir iš vakarykščios prikimusiu balsu už
traukė:

Štai vienas senelis, sulinkęs ir nusenęs,— 
apie šimtą metų jam, gal būt,— 
dešimt kartų vedęs, tiek pat kartų metęs, 
bet už meilę pasiryžęs visad žūt.
Ei, kam vėluoti, nereik niekad žiopsoti, 
o jeigu pražiopsosi, tas laiks negr[š jau niekados. . .

Jsismaginęs ėmė kraipytis į dainos taktą, paslydo ir par
griuvo keturpėsčias ant mėšlo, bet šitai nė kiek nesudrumstė 
geros nuotaikos. Nustebo tik, kad Vincė, prapliupęs pašė
lusiai kvatotis, staiga nutilo, lyg užkaltas, ir susigūžė karvei 
už nugaros.

Tvarto tarpdurį užkimšo augalota Arvydo Toleikio figūra.
— Ar tai tu, Klemai, gerklę laidai? — paklausė Grigas, peties.— Aš ne kunigas. Kolūkiui dėkok, 

iškišęs galvą pro pirmininko pažastį.— Išlįsk. Įdomu paklau 
syti, kaip tavo balsas skambės gryname ore.

Gaigalas sumišęs trynė mėšlinus delnus samanų gniūžte.
Duos velnių.. . Na ir tegu! Taip ar taip jo dienos kolūkyje 
suskaičiuotos.

— Iš kur pas tave karvė su šešiomis kojomis? — paklau-

sė Grigas. — Iš Akmens Varčios?
Strazdų Vincė apsimetė apyvarus taisąs. — Iš kur kitur? Aname gale durpės kaip sviestas.
— Brolis? — paklausė Arvydas, gerai neįžiūrėdamas — Sumanus,— lyg pagyrė, lyg nusistebėjo Arvydas,

prietamsyje Vincės veido. - - Reikia būti sumaniam. Vien meldais su samana neiš-
— Ne. Strazdas. Iš lagerio,— atsakė Grigas. siversi, gyvate.
— Už ką sėdėjai? — Būtum brigadininkas, o samanomis kreiki. Ar visi
— Nemokėjo vogti, kvailys,— apmaudžiai atkirto Gaiga- Maironiuose tokie keistuoliai?

las.— Boba susiuostė su kitu. Priglaudžiau žmogų. — Kas turi daugiau pinigų, tas šiaudų nusiperka. Bet
Arvydas pasitraukė į šalį, praleisdamas Klemą. Iš paskos daugumą palaiko šita Akmens Varčios vilnelė,— su karčia

kibilkščiavo Strazdų Vincė, raudonas kaip vėžys.
— Kolūkyje dirbi?
— Ne.. . Nieko nedirbu. .. Nepriima.. .
— Prie gyvulių nebepatiki. O kitiems darbams netinka. 

Koja, kad ją kur kots. . . Liepojos fronte visą pėdą sutriuš
kino.— Urnai prisiminė pasikalbėjimą su Rimša ir delnais 
suplojo.— Vegi, Vince, tu anksčiau, rodos, buvai neblogas 
šikšnius. Eik pas mus kolūkio pakinktus taisyti.

Visi sužiuro į Strazdą, o tas, padrąsintas dėmesio, jau 
nebesivaržydamas paaiškino, kad pakinktai sutaisyti esą vie
ni juokai, nes lageryje dirbęs šikšnių grupėje ir gavęs ne 
vieną pagyrimą.

— Tai sutarta? — Arvydas ištiesė Vincei ranką.— Rytoj 
ateik į raštinę. Gausi kolūkiečio knygutę.

— O daržas? — Strazdas negalėjo patikėti, kad paga
liau tapo pilnateisiu piliečiu.— Mes su Mile, kaip visi žino. . .

— Gausi pusę žmonos daržo,— nutraukė Arvydas.— Jei
gu ji toliau spekuliuos, o tu gerai dirbsi, tai galėsi ir visą 
užvaldyti. Karvę turi?

— Iš kur. . .

— Gerai. Gausi karvę. Ant išsimokėjimo. Su nuolaida.
Kai užsidirbsi, grąžinsi skolą.

Vincė buvo atpratęs nuo to, kad juo rūpintųsi. Jo širdy
je tebegyveno lageris, kur žmoniškumas matuojamas kito
kiomis normomis. Sumirkčiojo, tarsi saulės apakintas, ir puo
lė Arvydui prie rankos.

— Ką darai! Gėdykis! — Arvydas piktai atstūmė jį už

— Na, Vince,— tarė Gaigalas.— Dabar Nadia tavo ran
kose.

Arvydas paspyrė koja samanų gabanėlę, permetė akimis 
lūšną. Gale pirkios gulėjo krūva durpių.

— Pats prisikasei?
— O kas prikas? Šventieji?

pašaipa atsakė Gaigalas.— Kai kas dar durpių pasidžiovina.
— Kodėl nevagiate?
— Kad neprieiname, po velnių! Visi šiaudai sukrauti 

kaime. Toli. Našta ne ką parsineši, o, be to, neparanku, ru
pūže.

— Vadinasi, tik dėl to? . .— Arvydas prisimerkė, tarsi 
norėdamas žvilgsniu perplauti Klemą ir pažiūrėti, kas šią 
akimirką darosi jo širdyje.

— Žinoma! O ką? — pratrūko tas.— Kur teisybė? Kas 
anksčiau buvo biednas, neturi tokių daržinių, kaip Lapinas, 
kad jį perkūnai sutrankytų, arba kas negyvena išvežtųjų 
sodybose, kur sukrauti kolūkio šiaudai, visi iki ausų kaps
tosi mėšle, nes už darbadienius šiaudo išsikrapštyti dantims 
negauname, gyvate.

— Ponas Dievas visus apdovanotų, jei būtų bagotas,— 
šyptelėjo Grigas.

— Ir neprabagotės, kol bus tokia tvarka, kad ją velniai 
aukštyn kojomis apverstų! Kas nepasivagia, turi už kiekvie- 
n<| šapą mokėti, o kam kolūkio labas pašonėje, išnešioja 
choleros daugiau, negu duotumėte už darbadienius.

Arvydas valandėlę tylėjo, kažką įtemptai galvodamas.
— Primina mėšlo iki lubų, žalčiai marinuoti,— virė Gai

galas.— Nuverčia savo arus vežimas prie vežimo, daržovės 
iš riebumo pradeda pūti dirvoje, o mūsų brigados žemė 
penkerius metus nėra mačiusi mėšlo.

— Pas Šileiką už daržinės didžiausias kūgis sumėžtas,— 
įsiterpė Vincė.— Pusę kaimo daržų apvežtum.

— Kaip auksą kasmet krauna, žaltys.— Gaigalas sugriežė 
dantimis.— Prisiklauso pas Lapiną Amerikos balso. O iš ten 
žada ryt poryt ateiti matininkai, išdalinti kolūkius. Kuo gi 
tada Šileika savo dvylika hektarų atšers?

— Kiek tavo brigada vidutiniškai gavo grūdų iš hektaro 
pirmaisiais kolektyvizacijos metais? — netikėtai paklausė

Nukelta 6 psl.

m-JI AMERIKOS IR

Bendruomenių ruošiama 
Dainų Šventė įvyks 1(166 me 
tais liepos 3 dieną Čikago 
je, International Amphitea 
tre. Neseniai su Amphitea 
tro vadovybe buvo pasira 
šyta sutartis.Salė bus vė 
sinama ne tik pačios šven 
tės metu, bet ir generalinės 
repeticijos dieną.

Dainų šventės Komitetas 
prašo visus chorus tuojau 
nedelsiant registruotis ko 
misijoje, kuriai vadovauja 
Jonė Bobinienė. Jos adre- 
sas:153o, So.49-th Ave.Ci 
cero, Iii. 6o65o.Telefonas 
OL 2-23l6.Užsiregistruo- 
jant reikia nurodyti apyti 
krį dainininkų skaičių.Cho 
rams bus apmokėta pusė 
kelionės išlaidų autobusais 
ir traukiniais. Komitetas 
parūpins nakvynes pas pri 
vačius asmenis tiems cho 
ristams.kurie jų neturės . 
Norintiems apsistoti vieš 
būtyje, komitetas užsakys 
vietas pagal pageidaujamą 
kainą.

Dainų šventė - Lietuvių 
Tautos šventė. Tikimasi, 
kad šioje tautinėje demons 
tracijojedatyvaus apie lo. 
ooo žmonių .V is i JAV ir Ka 
nados chorai prašomi gau 
šiai dalyvauti,ruoštis šven 
tei, papildyti chorų eiles 
naujais dainininkais.

Teskamba dainos už 
Laisvą Lietuvą.
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1000 KALĖDINIŲ SIUNTINIŲ BE UŽDARBIO
Atsidėkodama už didžiulę paramą, kurios iš savo klientų susilaukė per 

pastaruosius DEVYNERIUS METUS, LIETUVIŲ PREKYBOS BENDRO
VĖS VADOVYBĖ vėl nusprendė atiduoti savo klientams 1000 SIUNTINIŲ 
UŽDARBĮ. Nepaisydama, kad sovietinės įstaigos pastarosiomis savaitėmis 
pakėlė muitus, mes siūlome SAVO KALĖDINIUS SIUNTINIUS BE UŽ
DARBIO SENOMIS KAINOMIS. Šiais metais irgi parinktos siuntiniams 
specialiai ^Anglijoje gamintos_ medžiagos.
1.4

-J

Xk’

BUKIME SVEIKI
medicina sparčiai žengia pirmyn

RAŠO DR. A. GRIGAITIS
Medicina sako, jog ateis 

laikas ir gal jau netolimoj 
ateity,kada žmogus su dirb
tine širdim, su dirbtiniais 
plaučiais gyvens normaliu 
gyvenimu. Kūho skysčių" 
filtraciją irgi atliks dirbti
nis aparatas .Gyvas gyslas 
pakeis plastikhės gyslos . 
Reiškia dirbtine medžiaga 
bus pakeist i kai kurie net 
svarbūs gyvybei "žmogaus 
kūno organa i.Ramentus pa
keis dirbtinės kojos ir žmo
gus galės atlikinėti bet ku
riuos judesius.

panašiai/, operacijos me
tu palaikyti sii-dies veik
lai, pries dešimtį metų, 
pradėjp vartoti elektros 
motorą, kurs palaiko nor
malų širdies plakimą. Tai 

ope- 
var- 
ser-

DIRBTINIAI ORGANAI
Gydytojai jau seniai gal

voja apie dirbtinius orga
nus .Tūkstančiai metų pra
ėjo,bet pažangos nebuvo. 
Nebuvo .išrastos pakaita
lams tinkamos medžiagos. 
Pastai-uoju metu chirurgai 
pradėjo vartoti šiems rei
kalams sintetines plastiki
nes medžiagas-Nailoną, 
Dakroną, Pleksstiklą, sili
katų išdirbinius ir pana
šiai.

Jau dabar prie didelių 
gyslų vietinio išsiplėtimo 
/ anevrizmos /, kurs gali 
kiekvienu momentu sprog 
ti ir žmogus staigiai mir
ti,įvynioja pavojingąją vie
tą plastikine mase, gerai 
įvynioja ir žmogus išgel
bėtas nuo gresiančio pavo
jaus.

Prie kai kurių širdies 
ligų,būtent prie sutrikimo 
jų nervų veiklos /širdies 
per dažnas plakimas, šir
dies retas plakimas, šir
dies plakimas su pertrau
ka, širdies apmirimas ir

mam 
didelė paspirtis prie 
racijų.Vėliau pradėjo 
tot šį aparatą ir šiaip 
gautiems širdies ligo - 
niams. Bet tai buvo suriš
ta su dideliu nepatogumu. 
Toks ligonis turi būti nuo 
latos apjuostas elektros 
laidų tinklu, sujungtu su 
transfo:rmatoriu,bateriįa. 
Toks ligonis nei vaikšcic 
ti,nei apsiversti lovoj vie
nas pats negali.
ELEKTRA VARO ŠIRDĮ

Dabar šis aparatas žy
miai patobulintas. Dėka 
naujų elektros išradimų, 
pagaminta mažytė bateri
ja, kuri įsiuvama po vidu
rių oda, netoli ligonio šir- 
dies.Silpna elektros srovė 
nuolatos veikia širdies 
nervų centrus, o pastarie 
ji visą laiką skatina šir
dies raumenis dirbti. Dė 
ka šio aparato širdis pla 
ka lygia i, ritmingai ir žmo
gus su šiuo aparatu gali 
judėti, nepririštas prie lo
vos. Tiesa, laiks nuo lai-- 
ko bateriją reikia keisti, 
bet tai nesudaro ypatingų 
sunkumų. Tokiu būdu šis 
aparatas prailgina žmo
gaus gyvenimą.

Jau dabr prie operaci
jų,reikalui esent, vartoja 
aparatą, kurs pavaduoja 
inkstus. Tikimasi, jog ne
tolimoj1 ateity bus paga
minti plastikiniai inkstai, 
kurie pavaduos tikrus inks-

BALTIC WOODWORK CO

KALĖDINIS SIUNTINYS^. 1, kuri sudaro:
jardai dvigubo pločio afgaiino moteriškai eilutei arba suknelei ir si
jonui, rojai, žalios ar vyno spalvos
jardai balto poplino bliuzėms, marškiniams, apatiniams ir kt. 
didelė spalvota šilkinė skarelė 
pora moteriškų ar vyriškų kojinių.
Normali šio siuntinio kaina KITUR būtų $50.
MŪSŲ KALĖDINĖ KAINA BE UŽDARBIO YRA TIK JAV $29.00, 
Kanados — $31.25, sterlingais — 10.5.6, Įskaitant visus mokesčius.
KALĖDINIS SIUNTINYS Nr. 2 (dvigubas siuntinysNf. 1), kurį sudaro: 
jardai dvigubo pločio afgaiino 2 moteriškom eilutėm arba 2 suknelėm 
ir sijonam rojai, žalios ar vyno spalvos 
jardai balto poplino bliuzėms, marškiniams, apatiniams ir kt. 
didelės spalvotos šilkinės skarelės 
poros moteriškų ar vyriškų kojinių
MUSŲ KALĖDINĖ KAINA BE UŽDARBIO YRA TIK JAV $49.00, 
Kanados - $52.90, sterlingais -17.6.0, įskaitant yisus mokesčius. Taigi, 
dar papildomai sutaupoma JAV $9.00, Kanadoj $9.72, sterlingais 3.3.9. 
KALĖDINIS SIUNTINYS Nr. 3, kurį sudaro:

1.3% jardų gabardino ar flanelės vyriškai ar moteriškai eilutei tamsiai 
mėlynos, pilkos ar rudos spalvos

2. 3 jardai medžiagos vyriškam, moteriškam ar 2 vaikiškiems apsiaustam,
tamsiai mėlynos, mėlynos, kupranugario, pilkos ar rudos spalvos

3. 4 jardai plaunamo aksomo moteriškai eilutei arba suknelei ir sijonui
vyšninės, rojai, žalios ar rudos spalvos
jardai dvigubo pločio dirbtinio šilko pamušalui, bliuzėms, suknelėms 
ir kt. juodos, tamsiai mėlynos, rudos ar pilkos spalvos 
jardai balto poplino bliuzėms. marškiniams, apatiniams ir kt. 
Normali šio siuntinio kaina KITUR butų $95.00.
MŪSŲ KALĖDINĖ KAINA BE UŽDARBIO YRA TIK JAV $55.00, Ka
nados — $59.40, sterlingais 19.9.6, įskaitant visus mokesčius. 
KALĖDINIS SIUNTINYS Nr. 4, kurį sudaro:

1. 6% jardų gabardino ar flanelės 2 vyriškom ar moteriškom eilutėm tam
siai mėlynos, pilkos ar rudos spalvos

2. 8 jardai afgaiino 2 moteriškom eilutėm arba 2 suknelėms ir 2 sijonam
rojai, žalios ar vyno spalvos

3. 8 jardai plaunamo aksomo 2 moteriškom eilutėm arba 2 suknelėm ir 2
sijonam vyšninės, rojai, žalios ar rudos spalvos

4. 4 jardai dvigubo pločio dirbtinio šilko pamušalui, bliuzėms ir kt. juo
dos, tamsiai mėlynos, rudos ar pilkos spalvos

5. 3 jardai balto poplino bliuzėms, marškiniams, apatiniams ir kt.
Normali šio siuntinio kaina Kl'l'UR būtų $140.00.
MŪSŲ KALĖDINĖ KAINA BE UŽDARBIO YRA TIK JAV $75.00, Ka
nados — $81.00, sterlingais — 26.11.3, įskaitant visus mokesčius.
Kaip ir visada, KALĖDINIUS SIUNTINIUS BE UŽDARBIO gali už

sisakyti betkas, vistiek, ar būtų mūsų klientas, ar kitų firmų. Norėdami 
duoti visiems VIENODAS GALIMYBES, mes nusprendėme APRIBOTI UŽ
SAKYMUS — TIK PO VIENĄ SIUNTINI KIEKVIENAM, O KAD NEBŪ
TŲ NUSIVYLIMO, UŽSAKYMUS PRAŠOM SIŲSTI TUOJAU.

Priiminėsime po $1.00 ar 10 šil. užstato iš tų, kurie norės sau užsitik
rinti KALĖDINĮ SIUNTINI BE UŽDARBIO, ir lauksime iš jų galutinio už
sakymo iki 10 savaičių. . . ,

Jei kas paprašys, mes ORO PAŠTU nemokamai pasiųsime j betkuri 
pasaulio kraštą medžiagų pavyzdžius.

Be kita to, kas gali, prašom rašyti mums anglų kalba.
Mes garantuojame: . .

1 Kiekvienas siuntinys bus pristatomas gavėjui.
2. Jeigu siuntinys dingtų, grąžinsime pinigus arba nemokamai pasiųsime
3. Sumokėsime visus su pasiuntimu susijusius mokesčius, dėl to gavėjui ne
bereikės nieko primokėti.

4. Visas medžiagas siusime pagal pavyzdžius.__
LITHUANIAN TRADING COMPANY

341 LADBROKE-GROVEL LONDON, W. 10,ENGLAND
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5.3tus, plaus žmogaus orga
nizmą nuo atidirbtų skys
čių.

Dar prieš dešimtį metų 
kūdikiai gimę su vandeniu 
smegenyse,buvo pasmerk
ti likti protiškai atsilikę , 
arba turėjo mirti.Dabar 
gi silastikos vamzdeliu, 
kuris eina iš smegenų po 
galvos odą,pro ausis į kak
lo stambia vena, vanduo iš 
galvos nuvedamas į ben
drą žmogaus kraujo apy
taką, o iš ten inkstais iš
meta laukan.

Chirurgija tiek patobulė
jo, jog širdies vožtuvų tiū- 
kumai prašalinami peilio gaus kvėpavimui. Vienoje 
priemone. Netinkami vož- Kalifornijos ligoninių pas 

... gimusį kūdikį buvo paste
bėta sunkus kvėpavimas. 
Buvo manyta, jog tai kalta 
diafragma. Nuotrauka pa
rodė,jog kvėpavimo metu 
per esamą diefragmoj sky
lę dalis skrandžio ir žar
nų papuola Į kiūtinės ląs
tą ir kliudo kvėpuoti. Vė
liau, atidarius "vidurius , 
rasta, jog visai nėra dia
fragmos ir kūdikis turi 
mirti . Gydytojai nutarė 
trūkstamą diafragmą pa
keisti dakrano plokštele . 
Buvo iškirpta reikalingo 
dydžio plokštelė,kurią pri
siuvo prie šonkaulio kraš
tų, kadangi dakrono plokš
telė labai koringa,tuoj pri
sisunkė krauju, pasidarė 
standi ir pilnai atskyrė vi
durius nuo plaučių ir pra
dėjo pavaduoti tikrąją dia
fragmą. Kūdikis pagijo, li
ko gyvas su dirbtine dia
fragma,ne s ji peraugo gy
vais audiniais.

Taip medicina spar
čiais žingsniais žengia 
pirmyn.
AKTORIŲ NAMUOSE 
Vilniuje fizikos-mate
matikos mokslų kandi
datas P.Statulevičius 
aktoriams pasakojo apie 
kibernatiką ir masinas, 
kurios "kuria" eilėraš - 
čius, muziką, verčia iš 
kitų kalbų ir ,tt.

priemone. Netinkami vož
tuvai pakeičiami dirbti
niais,vožtuvais iš pleksstik- 
lo medžaigos.

Kaulai pakeičiami ver
šio kaulu. Dar visai nese
niai susirgimai akies rage
nos, jos sudrumzlėjimas 
vesdavo prie lauko regėji
mo suma'žzjimo, okartais 
jo visiško netekimo.Dabar 
gi sugedusi ragena pakei
čiama plastikine ragena ir 
žmogui grąžinamas nor
malus regėjimas.

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

K. K IA U Š A S ir |. Š f A U C IU LIS .

Adresas: 547 Lafleur Street, LaSalle.
Montreal, P.Q Tel. DO 6-3884.

INKSTŲ PAKEITIMAS
Pastaraisiais laikais su

gedusius inkstus pradėjo 
pakeisti sveikais .Bet prie 
šio pakeitimo kildavo pro 
blema,kur gauti reikalau
jamų, laiku sveikus inks
tus ?Stai laikraščiai rašo: 
Tėvas aukoja savo sūnui 
vieną inkstą, brolis-bro
liui ir panašiai. Betkas 
dairyti,kai nėra pakaitalo, 
o žmogui reikia gelbėti gy^ 
vybę, pakeisti nesveiką 
inkstą sveiku.Ir štai šis 
reikalas buvo išrištas tei
giamai.Nesveikas inkstas 
buvo pakeistas beždžionės 
inkstu. Tai jau sensacija 
medicinoj.Tai buvo rizika. 
44 metų vyras išsirašė iš 
ligonines su beždžionės 
inkstu.Simpanzės inkstas 
žmogui,šimpanzės inksto 
indai, nervai buvo sujung-

Baltka Investment Corp.
Autorizuotas kapitalas 5 120.000

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

Už indėlius ninkame 8f< dividendą.

JOE’S BUTCHERY & GROCER
J. LAURINAITIS

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

DEŠRŲ GAMYBOJE.
VISKĄ PRISTATO j NAMUS ARBA į PARENGIMŲ VIETAS. 
PRISTATYMAS GREITAS IR SĄŽININGAS Į VISAS MIESTO 

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

1920 Frontenac St. Montreal, P. Q.

Tel. 525-8971

f~ lioto IC>

PUR I RETAI • VEDYBOS - KRIKŠTYTOS
SI'KAKTt'VES • MAŽAMEČIAMS

ĮVAIRIOS PROGOS

T. Laurinaitis

LaSALLE AUTO SPECIALIST Reg’d
SAV. G. DESROCHERS 

Taisau ir dažau lengvas mašinas 
7717 GEORGE LASALLE, QUE.

(PrisMis „Nepriklausomos Lietuvos" redakciją)
TaLt garažo 366-0300

namų 366-4203
U X

ti su žmogaus indais,ner
vais ir naujas inkstas tuoj 
po operacijos pradėjo veik
ti. Tiesą, nuo šimpanzės 
inksto gavosi biologinė re
akcija, kuri dėka priemo
nių buvo pašalinta.

Ligonis, iše inant iš -ligo
ninės,pasakęs: Aš jaučiuo
si dabar kaip žmogus, ku
ris niekuomet gyvenime 
nesirgo.

DIRBTINĖ DIAFRAGMA
Diafragma tai raumenų 

plėvė, kuri skiria vidurių 
organus nuo plaučių ir tu
ri didelės reikšmės žino

APIE DRAMBLIUS
Viename JAV zooparke 

gyvena dramblė Vanda. 
Seraširdis gyvulys labai 
susidraugavo su -trimis 
rooparko prižiūrėtojo 
dukterimis. Žaisdamos su 
Vanda, mergaitės išmokė 

traiškin+i riešutus.

dramblės kojos ir akmens 
padėjus riešutą, jis tuojau 
suskaldomas.

Urugvajaus sostinės 
Montevidėjaus zooparke 
gyvena kitas įdomus sto
raodis. Tas dramblys — 
didelis muzikos mėgėjas. 
Jis ištraukinėjo užsižiop
sojusių lankytojų kišeni
nius tranzistorius. Zoo- 
parko sargas pasakoja, 
kad apie šią savo globo
tinio meilę muzikai jis 
atsitiktinai sužinojęs. Va
lydamas jo namą, jis už
girdęs kažkokį balsą, kurį 
staiga pakeitusi muzika. 
Sargas apieškojęs patalpą, 
tačiau be dramblio nieko 
daugiau neradęs. O kitą 
dieną jis pamatęs, kaip jo 
globotinis straubliu ištrau
kęs iš lankytojo kišenės 
tranzistorių. Sargas tvirti
no, kad dramblys jų pra
rijęs vienuolika. Kai ku
rie dar ilgai groję jo 
skrandyje.

Lietuviška Įmonė '

„ORFA” Clothing Mfg. Co.
4831 Esplanade Ave., Montreal.

CR 7-5682
Didelis rudens ir žiemos 

vyrišky kostiumy ir palty pa
sirinkimas i.s geriausių vietiniy 

ir angliškų grynos vilnos medžiagų.

Priimame užsakymus 
Taip pat turime didžiulį pasirinkimą medžiagų

KULTŪRINĖ KRONIKA | SIUNTINIAMS LIETUVON
NAUJI MŪSŲ LEIDINIAI | Parduodame fabriko kainomis.
gX^pL^’ -8’- Papuoštas S Atdara kasdien ir šeštadieniais bei sekmadieniais iki 10 v. v. 
St. Catharines PranciskonuX

A. NORKELIUNAS Į
Commisioner of the Superior Court of Montreal : ( 

MONTREAL ENTERPRISES REG'D
VISŲ RŪSIŲ DRAUDIMAS.

6695—35-ta Ave., Rosemount (kamp. St. Zotique)
Montreal 36, Que. TeL RAymond 7-3120.

w:»»»t»:»h::»n»»nnnnin»»»tn»»n»n»n»nn»nt»m»»n»niHnro

ME 7-6727 j

DE LUXE CLEANERS
S*v. P. RUTKAUSKAS j

117-6 Avenue, Lachine, P.Q :
W»u»»nn»H:tnn»:nni»nn»»»ffl»»tww»w:muu»»»»i»»H»»»t

BELLAZZI-LAMY, INC
D0 6-6941 7682 Champlain Blvd. LaSalle
įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langy rėmai, 
izoliacijar Ten - Test, Masonite, statybinis popieris.

paviciaus projektus atvaiz
dais. Daug vertingos me - 
džiagos, be ko kita, įdo
mus V. Jonyno straipsnis 
apie "trečiąją Kandos po
litinę jėgą", kuri faktinai 
yra be jėgos, -tai Kanados 
mažumos.
Moteris 1965 m. rugsėjo-s klausimas visą laiką palie-Kas tai turi claryti, jeigu 
spalio menesių- Įdomus ir karnas nepajudintas? O ra- ne kalbos reikalams laik- 
gražus nr. šybos klausimas yra perne rastis ? . , i u-
KELEIVIO KALENDORIUS lyg aiškus. Eglute 1965 m. lapkričio
1966 metams turi gerai pa- vis teigiama, kad reikia menesio 9 nr gražiai 

6 išleista, puikiai iliustruo
............. . ■!ta, spalvomis atspausta.

Laikraštis vaikams negal 
būti neįdomus.
SOLISTĖS V.KOJELIE

NĖS
koncertas lapkričio 28 d. 
8:30 P.M. Wilshire E - 
bell Theatre, Los Angeles.

PRANEŠAMA APIE 
NAUJĄ GYDOMĄJA 

MEDŽIAGĄ —
Tai yra ypatinga gydomoji 

medžiaga, Įrodžiusi galią 
sutraukti hemorojus ir 

pataisyti sugadintus 
audinius.

Pagarsėjęs tyrimų inst tūtas 
atrado nepaprastą gydomąją 
medžiagą, sugebančią sui:- 
traukti hemorojus be skaus
mo. Ji per keletą minučių su 
mažina niežėjimą ir nepato
gumus bei pagreitina uždegi
mo pažeistų audinių gijimą. 
Visais tyrimų atvejais, švcl- 
nėjant skausmams, Įvykdavo 

hemorojų susitraukimas.
Tačiau visų svarbiausia — 

rezultatai būdavo tokie nuos
tabūs, kad šis pagerėjimas 
tęsdavosi daugeli mėnesių.

To buvo pasiekta naudojant 
gydomąją medžiagą

(Bio Dyne), 
kuri greitai padeda užgyti 

pažeistoms celėms ir sužadina 
naujų audinių augimą.

Dabar Bio-Dyne galima gau 
ii tepalo bei lazdelės formos- 

..Preparation H“ vardu.
Prašykite visose vaistinėse. 

Garantuota — arba 
grąžinami pinigai.

ruoštą turinį, gražių eilė- laikytis Jahlonskinės rašy- 
raščių ir praktiškų žinių, bos, kurios esą laikomasi

GIMTOJI KALBA Lietuvoje. Bet tai yra ne- 
bendrinės kalbos laikras. teisybe. Niekas Jablonski- 
tis, balandžio-birželio mė nės rašybos nesilaiko nei 
nėšių Nr. 2/28/ prirašoma c^a> Amerikoje, nei Lie 
daugiausia L.Dambriūno. tuvoje, - tat kodėl sio klau- 
Deja, pagrindinis- rašybos Simo nejpana^rineti •

.tams laik-

SIUNTINIAI LIETUVON
per

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

Iš čia pasiūsite siuntinius savo artimiesiems 
garantuotai skubiausiai ir 

urmo kainomis 
(30—40% žemiau rinkos kainu) 

IMPORTUOJAME iŠ ANGLIJOS^ 
geriausias angliškas vilnones medžiagas vyriškiems :r 

moteriškiems kostiumams ir suknelėms.
fuiim'’- didžiuli pasirinkimą viln., kašmiro ir šilk, skarelių 

A’eikite ir ieitikinsite, kad čia perkant sutaupysite.
PRIIMAME UŽSAKYMUS 

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

SAVININK AŠFČH. K A U F M AN/a S
Lietuvos pilietis. Buvęs audinių fabriko Litex Kaune 

vedėjas. Laisvai kalba lietuviškai.

2-5319.

GEORGE LAVINSKAS
A L L STATE INSURANCE 

VISU RŪSIU draudimas.
268 - 2nd Ave., LaSalle. Tel: 366-5309.

Telefonas 768-6679

WINDSOR
DRY CLEANERS & DYERS CO. LTD.

Valome visokius drabužius ir kitą Jūsų namų apyvoka.. 
Savininkai:

A. Keršys, P. Petrulis, P. Keršulis, A. Greibus.
1205 CHURCH Ave., Verdun, Montreal.
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ATSAKYMAS DĖL STRAIPSNIO [tribunaĮ 
APIE VACLOVĄ BIRŽIŠKĄ

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

/Pabaiga, atkelta iš 
praėjusiojo numerio/. 
Teko spręsti ir antrą 

klaus imą-kuriuo būdu Jis 
turi' būti palaidotas .Čia 
M. Gudeliui ir V. Sruogie
nei teko būti liudytojais, 
kaip prof. Viktoras tą rei
kalą svarstė. Pasikalbėji
mas vyko Čikagoje, "Nau
jienų" redakcijos patalpo
se 1956 m.sausio 3 dieną. 
Viktoras Biržiška pareiš
kė, kad broliai’1/ buvo su 
sitarę būti sudegintais , 
kad Lietuvai atgavus ne
priklausomybę jų palaikai 
būtų lengviau perkelti į 
Tėvynę .Bet jis, nors ir ži
nojo brolio Vaclovo nusis
tatymą tuo reikalu, nesiry
žo pats vienas tarti lemia
mą žodį, neatsiklausęs 
brolio Mykolo. Čia pat jis 
SU juo buvo sujungtas te- 
lefonu.Potrumpo pasikal
bėjimo prof. Viktoras pa
sakė, kad brolis Mykolas 
davė sutikimą kremavi
mui, nes norėjo, kad butų 
pagerbta velionės valia . 
Koks bebūtų buvęs paties 
Mykolo Biržiškos asme - 
niškas nusistatymas-jis 
visad buvo gilus toleran- 
tas kitų pažiūrų žmonėms. 
Tada Viktoras Biržiška 
kreipėsi į buvusius su juo 
asmenis ir įsakmiai pra
šė gerai atsiminti,kad jei 
gu Vaclovas deginamas , 
tai ir jo paties valia būti 
palaidotam tuo pat būdu: 
sudegintam ir padėtam 
Lietuyįų Tautinėse Kapi
nėse Čikagoje, greta bro
lio Vaclovo. Tuojau jis ir 
patelefonavo Dr. M.De- 
ventui trpranešė apie a- 
biejų brolių sprendimą. 
Dr. M. Devenis nedelsda
mas pasirūpino tą sprendi
mą įvykdyti. Po pasarvojf-

* šio graudaus momento 
minėtiems liudytojams ne
buvo progos nei tuomet, nei 
vėliau išaiškinti — ar nutari
mą būti sudegintiems po mir
ties padarė visi trys broliai 
Biržiškos, artik Vaclovas su 
Viktoru,

mo laidojimo namuose, 
prof .Vaclovo Biržiškos kū
nas buvo nugabentas į Brid 
geport, Conn., krematoriu
mą, sudegintas ir jo pele
nai atsiųsti paštu M. Gude
liui į Čikagą "Naujienų" 
redakcijos adresu.

Čikagoje buvo sudarytas 
Vaclovui Biržiškai laidoti 
Komitetas. Urna su palai
kais buvo išstatyta Ridiko 
laidojimo namuose. Jau pa
minėtiems asmenims gir
dint, prof. Viktoras prašė 
laidojimo direktorių Ridi
ko,kad jam mirus Ridikas, 
o ne kas kitas ir jį palaido
tų,Viktoro Biržiškos pageir 
davimu urna su brolio pa 
laikais nebuvo depenuota 
Lietuvių Tautinių Kapinių 
f-.-'-itojė,kur laikomi prezi 
aentoKazio Griniaus ir ki
tų žymių lietuvių palaikai, 
bet užkasta į žemę. Lietu
vių Tautinių Kapinių Admi 
nistracijos nutarimu buvo 
padovanotas dviejų duobių 
sklypas, kurių vienoje pa 
laidotas prof. Vaclovas, o 
kita buvo paskirta prof .Vik
torui, kai šis numirs.

Kun. prof. St. Yla savo 
straipsnyje dar nori žinoti, 
kodėl prof .Mykolas Biržiš
ka nebuvo prof. Vaclovo 
laidotuvėse c. Biržiškų arti
miesiems Čikagoje buvo 
jaaiškinta, kad prof. Myko- 
as senas ir nelaimių pris- 
ėstas žmogus, jautęsis la

bai silpnas,susijaudinimas 
galėjęs pakenkti jo sveika
tai ir, be to, jis neturėjęs 
pakankamai pinigų kelio
nei.

Člapatturime pridurti, 
kad kun. prof. St. Yla visai 
nepažino Biržiškų šeimos 
tradicijų, jų savitarpinio 
santykiavimo, nes jis tiki 
ir kitus nori įtaigoti, kad 
M.Biržiška boikotavo sa
vo brolio laidotuves ir jo 
pagerbimą. Negi pats Ve. 
Birž tška sus Įdegino, kad 
brolis būtų pritaikęs boiko
tą?

Šiuos visus spėliojimus 
kun. St. Yla galėjo kelti 
spaudoje kai Vaclovo Bir-

ikagoje buvo sudarytas

Atkelta iš 4 psl.
knisuos 
buožės, 
po pen- 
vos de-

KAIMAS KRYŽKELĖJE
— Anksčiau kitas buvo brigadininkas. Aš čia 

tik penkti metai, bet už tai žinau, kiek prikuldavo 
kai dar nebuvo kolūkio. Blogais metais jie gaudavo 
kiolika — aštuoniolika centnerių iš hektaro, o mes 
šimt — vienuolika išspaudžiam.

— Derlingumas kritęs daugiau negu trečdaliu,— niūriai 
pratarė Arvydas.

— Be mėšlo mūsų žemėje gero derliaus nelauk,— įsi
terpė Grigas.

Arvydas pakėlė nuo sniego samanų kuokštelį.
— Svarbiausia, vyrai, reikia laikyti daugiau gyvulių. Be 

gyvulininkystės kolūkis neturės pakankamai mėšlo. Bet kaip 
pakelti gyvulininkystę, jei derlingumas žemas? Kaip matote, 
pakliuvome į užburtą ratą: žemė neduoda dėl to, kad mes 
jai neduodame, o mes negalime duoti, nes iš jos negau
name. ..

— Kad ir kukurūzai nepadaro stebuklo,— išsišiepė Gai
galas.— Jau tiek primalta apie juos, kad vien nuo plepalų 
karvės turėtų duoti daugiau pieno.

— Ir kukurūzai be mėšlo neauga,— atrėmė Arvydas. Jis 
dideliu vargu pridengė šypsena susijaudinimą: pagaliau at
ėjo metas patikrinti, apie ką galvojo dar ataskaitiniame.— 
Vieną karvę teturi? — pridūrė, nervingai pešiodamas samanų 
kuokštelį.

-t- Tai kas iš to? Juk antros niekas nepridės?
— Klausiu dėl to, kad žinotum, kiek mėšlo paims iš tavęs 

kolūkis.
— Kurių velnių man tas mėšlas? — sušuko Gaigalas, pa

miršęs, kad prižadėjo Strazdų Vincei perleisti tvartelį su 
visu turiniu.— Imk nors visąl

Vincė, baisiai sumišęs, kumštelėjo Gaigalui.
— Aš nejuokauju, Gaigalai,— tarė Arvydas, įdėmiai žiū

rėdamas į brigadininką.— Tu turi vieną karvę, ir kolūkis 
paims iš tavęs dešimt vežimų mėšlo. Ne per daug?

Gaigalas suslūgo, lyg nuo ugnies nukeltas puodas.
— Ant mėšlo aš nebe ponas. Tarkitės, va, su Vince.
— Už tai gausi rudenį šiaudų pagal darbadienius.— 

Arvydas įsmeigė klausiantį žvilgsnį į Vincę.
Tasai nudelbė akis.
— Koks čia mėšlas.. . Vienos samanos. Kiti turi ge

resnio. ..
— Paimsime ir geresnį. Kas turi vieną karvę, iš to de

šimt, kas laikė po dvi, tiems išmėšime visą dvidešimt vežimų.
— Šitaip? — Gaigalo akys piktai sublizgėjo.— Reiškia, 

ir Šileika savo kūgį atiduos?
— O kaip tu manai? Negi suvalgys? — Arvydas tyliai 

nusijuokė.
— Reiškia, visus kirpsite? — klausinėjo Gaigalas, neti

kėdamas savo ausimis.
— Kolūkiui mėšlo reikia. Patys suprantate,— lyg pasi

teisinimas išsprūdo pro Arvydo lūpas.
— Po velniais, Vincei — Gaigalas užsiliepsnojo, apimtas 

kerštingo pasitenkinimo, ir draugiškai pašnairavo į Arvydą; 
gelstelėję, bet sveiki stambūs dantys veržėsi iš plačiai išsi
šiepusios burnos, tartum ieškodami dingsties kam nors įsi 
kibti į gerklę.— Dumk į kaimą. Pradžiuginsi Liepgirių gud
ruolius. Tegu spiaudosi delnus. Mėšlavežys ateina! — Nurijo 
seilę ir sušvokštė iš krūtinės gilumos: — Nuplikysime žalčius. 
Žinos, kad gera motina savo vaikus vienodai myli!

Daugiau bus. 

žiškos broliai buvo dar gy
vi .Daba r visokiomis nepa
grįstomis prielaidomis , 
mūsų manymu, jis įžeidinė
ta mirusius Mvkolą tr Vik
torą Biržiškus, nors pats 
savo straipsnyje siūlė du. 
tt ramybę mirus tems.

Pabaigoje norime paša 
kyti savo nuomonę ir dėl 
skolintų knygų iš Mariana- 
polio Marijonų bibliotekos. 
Ir šiuo reikalu,dešimtį me- 

straipsnyje pasakoja Mari
jonų nuomonę:" Tu, girdi, 
jį mums pr įstate i, tu tarpi
ninkavai, - ir mes skolino
me jam bei Enciklopedijai 
vertingas lituanistines knv- 
gas".Tikime,kad kun.prof. 
St. Yla skaito ne tik dien - 

lietuviškus laikraščius,Jo- 
dėl jis galėjo žinoti, kad Ci- 
kagojebuvo sudarytas dau
gelio organizacijų komite
tas,kuris rašė spaudoje ne 
tik Vac. Biržiškos laidoji
mo reikalais, bet ir telkė 
lėšas paminklui statyti,pa
rinko lėšų jo kapui prižiū
rėti, sudarė Bostone komi
siją /J. Jašinskis, St.Sant
varas ir J. Sonda/ jo pati- 
kimui surašyti. Ve.Biržiš
kos visas turtas buvo jo 
rankraščiai ir šiek tiek 
knygų. Svetimas knygas ko
misija grąžino savinin
kams, o jo rankraščius ir 
asmeniškas knygas per
siuntė broliui Mykolui į 
Los Angeles.

Tikrai Ve. Biržiška Ma
rijonų bibliotekos knygų su 
savim nepasiėmė. Jį kaltin
ti dėl kažkokių knygų būtų 
mažų mažiausia neapdairu. 
Argi atsakingas jis už lie
tuvių Enciklopedijos redak
cijos skolintas knygas ?Ko- 

kun.prof.St. Yla arba 
Marijonų bibliotekininkas 
namalonėjo surašyti sko
lintu knygų pavadinimų ir 
pareikalauti jas grąžinti? 
Mes manome, kad skolina^ 
mos knygos be autorių, dar 
turi ir antraštes,numerius 
bibliotekų antspaudas,to
dėl bibliotekos bendromis 
frazėmis knygų neieško iš 
skolinusių asmenų arba įpė 
diniu.Kun.profJSt.Ylos kny
gų ieškojimo būdą laikome 
negarbingu ir įžeidžiančiu 
velionį Vaclovą Biržišką .

Vaclovo Biržiškos Laido 
jimo Komiteto buv. prezi
diumo nariai: /pasirašė/ 

Pr. Čepėnas 
V. Daugirdaitė 
-Sruogienė 
M. Gudelis

HENRIKAS BLAZASRAŠOIŠ SAVO IR KLIMO ODISĖJOS 
Atkelta iš 3 psl.

tų vasarą mes Vichy šventai tikėjome, kad anglai sumušė vo
kiečius La Manche sąsiauryje. Pasklido žinios, kad vokiečiai 
dideliais ir mažais laivais mėginę permesti savo divizijas į 
Anglijos salas, bet anglai išilgai sąsiaurio paleidę kelis pra- 
kiurintus tanklaivius su benzinu ir padengę La Manche van
denis plonu benzino sluogsniu. Kai vokiečių laivai įplaukę į 
tąją zoną, anglai benziną padegę ir viskas virtę ugnies jūra. 
Vokiečių laivai ir divizijos gyvos sudegusios. Po to vokiečiai 
jau nebedrįsę Anglijos vandenimis pulti.

— Aš ir dabar tikiu, kad taip buvo, — sako Petras Kli
mas ir klausiamai į mus žiūri. Mes žinome, kad taip nebuvo, 
nes 1942 metais turėjome progos nuklausyti visus Londono 
radio pranešimus. Tačiau, jam neprieštaraujame. Nėra tiks
lo griauti iliuzijų, kuriomis kupinas kiekvieno kalinio gyve
nimas. Iliuzijos kaliniui, tai lyg skęstančiam šiaudas: žinai, 
kad jis neišgelbės, bet visdėlto tveriesi už jo ir gana.

Tad, nežiūrėdami Petrui Klimui į akis, keliais balsais 
kartu atsakome:

— Gal!

'r

KR ĖVE -M ICKE VIČIUS 
VILNIAUS SCENOJE

Rež. J.Rudzinskas A- 
kademinio Vilniaus teat
ro scenoje stato Krėvės 
dramą "Skirgailą".

4.
Iš Isrutės į Tilžę tik valanda kelio, bet mes jau kokias 

tris valandas keliaujame. Prekinis traukinys, prie kurio mū
sų areštantų vagonas prikabintas, pukšti palengva, atsidūsė
damas, švilpdamas, kiekvienoje stotelėje sustodamas.

Už grotuotų langelių saulė ritinėja, slenka pušynėlių lo
piniai, nuogašakiai alksnynėliai, laukų arimai, nedideli vien
sėdžiai, aukštų eglių apsupti dvarų kupstai. Lygumos, lygu
mos, lyg Suvalkijoje. Tik visų pastatų stogai raudonų čerpių, 
ir visos tolimos bažnyčios vienabokštės su gaideliais viršūnėse. 
Rodos, pragys, suplasnos sparnais ir nuskris.

Mūsų nuotaika taip jau pagerėjusi. Daniūnas kiek atsiga
vęs. Kvėpavimas, nors ir trūkčiojantis, bet ramesnis. Akys 
atdaros.

— Gal išlaikys? — galvojame.
Du mus lydintieji vokiečių žandarai jau senyvi vyrai ir 

nepriekabūs. Matyt nuobodžiauja vieni ir iš nuobodumo kar
tas nuo karto pažvelgia pro langelį duryse.. Matydami mus ra
miai sėdinčius ir tyliai šnekučiuojančius, patenkinti. Jie pa
lieka mus ramybėje. Kai pasibeldžiame į duris ir prašomės 
laisti į prausyklą po vieną nusiskusti, leidžia. Jau trys dienos, 
kai nesiskutę ir nesiprausę, progos nebuvo, o į Tilžės geštapą, 
kur esame gabenami, norime atvykti apsitvarkę. Gal nepa
laikys už paskutinius banditus! Gal nespardys!

Ir Petras Klimas nugramdė savo šepetį ir nusiprausė. Tik 
vargų ir raukšlių nuprausti neįstengė. Nosis su žandikauliais 
dar ryškiau išsikišo, bet apie akis lyg pašviesėjo. Vištoje vei
do išraiškoje nuovargis.

Pokalbį tęsti laiko nebeužteko. Traukinys sustojo nepri
važiavęs stoties. Tuoj mus išvarė ir grūste sugrūdo į čia pat 
laukusį policijos narvą ant automobilio ratų. Daniūną po pa
žastimis nusitempėme, prilaikydami iš visų pusių, ir pasodi
nome prie pat durų, kur pro menko langelio grotas šiek tiek 
oro skverbėsi. Daugiau bus

CANADA

Galima įsigyti Kanados pilietybės
pažymėjimų miniatiūroje

Kiekvienas Kanados Pilietis gali įsigyti miniatūrinį Kana
dos Pilietybės Pažymėjimą. Šis sumažinto dydžio pažymė
jimas su asmens fotografija bei parašu jau priimtas kaip 
asmens tapatybės įrodymas. Jį galima nešiotis kišenėje 
bei piniginėje. Šis patogus pažymėjimas kainuoja du 
doleriu.

' ■)

Jei jūs norite žinoti daugiau apie šiuos Kanados Pilie
tybės Pažymėjimus ir kaip bei kur jy gauti, kreipkitės į 
artimiausią jums Kanados Pilietybės Teismą. Tos įstaigos 
tarnautojai mielai jums patarnaus. Gi, jei jums patogiau, 
rašykite šiuo adresu:

The Registrar of Canadian Citizenship, 
Department of Citizenship and Immigration, 
Ottawa,Ont.

Kanados Pilietybės Teismai randasi: Moncton, N.B., 
Montreal P.Q., Ottawa,Ont.,,Toronto,.Hamilton,St.Catharines, 
Kitchener, London and Windsor, Ont., Winnipeg, Man., 
Edmonton and Calgary, Alta., and Vancouver, B.C.

Pilietybės ir Imigracijos Ministras.

TAUPYK IR SKOLINKIS 
TORONTO LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVE

FILATEL1TV ŽINIAI! 
PERKU Nepriklausomos Lie 
tūvos Pašto Zenklus-Vokus- 
Atvirutęs-Abartus-pavięnius, 
serijomis-dideliais bei ma 
žais kiekiais. Kreiptis su 
pasiūlymais į W.E. Norkų, 
2647 Eddington Street. 
Philadelphia,Pa. 1913/,USA

»»
Būstinė: LIETUVIŲ NAMAI

1129 Dundas St. West, Toronto 3, Ont., tel. LE 2-8723
Už depozitus ,,Parama“ moka 4J4% vieton 4%% ir už 
asmenines paskolas ,,Parama“ ima 7% vieton 7}^ %.

Už paskolas ir — morgičius — 6J4%- 
Paskolos mirties ir invalidumo atveju 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. kiekvieną dieną, 
išskyrus sekmadienius;

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

tiktai pirmadieniais ir penktadieniais.

ANTANAS LIUDŽIUS.B.L 
Be ndr darbia V.S.Mastis, 

L.L.D.
Narnų,formų ar bet kurto 
verslo pirktmo-pardavt - 
mo dokumentų sudarymas 
mortgičtai, sutartys, testa 
mental tr vist kiti teist - 
ntat reikalai.
408 RONCESVALLES AV 

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

Namų: CR. 9-6166.

ĮVAIRUS siuntiniai ir dovanos
Į LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ 

IR U. S. S. R. PAPRASTU BEI ORO PAŠTU
BE MUITO DOVANOS: 

įvairios sudėties maisto 
siuntiniai be muito iki 33 
svarų. Prašom reikalauti 

mūsų naujų maisto 
katalogų.

Automobiliai, šaldytuvai, 
skalbimo mašinos, motocik
lai, dviračiai, siuvamos maši
nos, televizijos aparatai, pia
ninai, automobiliams padan

gos, foto aparatai ir 1.1.

Lietuviai advokatai
NEIMAN, BISSET

& SEGUIN
Barristers, Solicitors, 

Notary Public.
35 Heyden Street 

(netoli Bloor ir Yonge) 
Toronto 5. Ont.

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

• Be to, siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius 
siuntinius iki 17% svarų gryno svorio.

• Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
• Gyveną ne Toronte, prašomi savo sudarytus siuntinius 

bei užsakymus siųsti mums paštu ar ekspresu.
• Apmokėsite gavę mūsų pranešimą.
• Sąžiningai ir greitai patarnaujame.
• Jeigu turima neaiškumų, prašome klausti, teilefonuoti 

bei rašyti, mielai paaiškinsime ir duosime patarimą.
• Mūsų įstaiga labai daug kam patarnavo ir pasiruošusi 

patarnauti ateityje.
LIETUVIŲ IŠTAIGA

Baltic Exporting Co.
849 College St., Toronto 4, Ont., Canada. Tel. LE 1-3098 
Darbo valandos: pirmadieniais — penktadieniais nuo 9 vai. 
ryto iki 7 v. vak.; šeštadieniais—nuo 9 vai. ryto iki 5 v. pp. 

Savininkai A. ir S. K A L Ū Z A.

A.E.McKEGUE, O.C. 
Barrister and Solicter
Advokatas ir Notaras
Telefonai: EM.4-1394

EM.4-1395.~“
1008 Northern Ont.Bldg.

330 Bay Street.

Šulienė irp.Trtbenavičius 
iš Hamiltono.
• Lietuvių Fondo vajus šio 
je apylinkėje rieda pirmyn. 
Jau turimi 8 įnašat.Yra pa
ketinusių įstoti į L. Fondą.
• Spalio vidury kun. dr. 
V. Skilandžtūnas pašventį 
no p.Pavilonių naujus na
mus. Iškilmėse dalyvavo 
gausus būrys tautiečių.• Vis daugiau ir daugiau OTTAWA, Ont gausus būrys tautiečių, 

lenkų kultūrininkųlankosi LIETUVIŠKOJO GYVENIMU Pertraukos įvyko Hetuviš- 
Lietuvoje ir ilgai ten vie- par-tai '<penrauKosjvyK0 įietuvis-
ši, vykdydami lūetuvių sla- p, * w . Kos pamaldos, kurias atlai
vinimo programa. Dabar ? Campbell s Bay parapi kėkun.dr.V.Skilandžiūnas. dvi savaites viefėjo Vilnių- jos bažnyčioje pakrikštyta • Apyl.V-ba subuvimo pro 
ie Kaune Trakuose ooe- tr Juozo Levenų ga parinko aukų Lietuviųtė Ana KpmiensS dukrytė Marijos-Rūtos var žygiui į Junrtines Tautas

du.Krikšto tėvais buvo p. paremti. A.Paškevičius.
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I L\A'MgftLTOM
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.
21 MAIN St. E. Room 207. Tel. JA 8-0511....

i———m»onc o ooo—oocee—c

. ŠĮ ŠEŠTADIENĮ, 
lapkričio 2o d., visi ke 

liai veda į Hamiltoną, kur, 
didžiausias mūsų tauŲnid 
vienetas ’Gyvataras"Sven 
čia 15-osmetų sukaktį.Ta 

jis ruošia ansamb 
sius,į programą į jun 

giant didelį šokėjų sąstatą 
7perloo šokėjų/. "Gyvata 
ras" daug dirba nuo jau
niausio iki vyriausio šoke 
jo. Vadovei ir pagalbinių 
kams pasiruošimo darbai 
pareikalauja kiekvieną 
laisvą valandėlę.

"Gyvataro" v-bė nori su 
teikti grupei moralinį pas 
tiprinimąateičiai,kad mū 
sų taut, menas bujotų iki 
Laisvės Varpas paskelbs 
lai svę ir nepriklausomybę. 
Turime visi kaip vienas 
remti mūsų taut, ir kult, 
darbą. Kaip "Gyvataras" 
vad. p.G.Breicnmanienės 
per 15 metų aplankė beveik 
visas lietuviškas kolonijas 
užpildant švenčių ar minė 
jimų programas,taip dabar 
kiekvieno pareiga aplanky 
ti jį ir pastiprinti-bent vien 
kartine parama.

Po koncertinės dalies, 
kuri bus gausi, bet trumpa 
/ apie 1 vai.laiko/, bus so 
kiai / pilnas Benni Ferri 
orkestras/, veiks bufetas, 
loterija, vakarienė, kur 
bus apmokėta su įėjimo bi 
lietu. Pradžia punktualiai 
7 val.vakaro, Jaunimo Cen 
tro patalpose, 58 Dunduru 
Str.N. Įėjimai suaug.$2.5o, 
stud.$l. 5o /žiūrėk skelbi 
mą/.

Visi susitikime Jaunimo 
Centre. V.P.

NAUJA SKAUTŲ RĖMĖJŲ
VALDYBA
Rėmėjų v-ba, atlikusi di 

delį darbą vienerių metų 
bėgyje, lapkričio 7 d. buvo 
sukvietusi skautų tėvų suj 
sirinkimą.Pirmininkas D_. 
Stukas, atidaręs s-mą, pa= 
kvietė pirmininkauti p.Ą. 
Paukštį, sekret. p. V. Paši- 
lį. Pirm.D.Stukas padarė 
pranešimą iš rėmėjų veik 
los,ypač ryšium su skautų 
stovykla "Romuva". Išreiš 
kė padėką visiems taikiniu 
kams,be i stovyklos šeimi 
ninkėms, attikusioms sun 
kų darbą stovyklos maitini 
me.Sveikino naują "Nemu 
no""t-tot-ką dr.V.Kveda 
rą, linkėdamas pagyvinti 
tunto veiklą, kuri jau ilgą 
laiką buvo pairusi. Kviete 
visus, jaunimo darbą rem 
ti ir asmenišku darbu ir 
moraline parama. Jam pa 
reiškus v-bos atsistatydi
nimą, iš rinkta nauja Stukas, 
StonkienąRepčienęBreich 
manis,Gedminienė, Gurec 
kas .Stonkus ir Zabulionis. 
Revizijos komisijon išrink 
ti:BulkąKeršys ir Sakalas. 
Valdybos kasininkas p.Za 
bulionis davė piniginės apy 
skaita:pajamų turėta 1965 
m.$ 1256,46 ir išlaidų- 
$lo39,59.Kasoje-$ 216.87 .

V.P.

IŠ ST A VEIKLOS 
Sus. T,Įet. Org-Motinos die 
nos proga paskirta lo dol , 
sportininkų parėmimui į 
Australiją -lo dol., iš va
saros parengimo gauto peL 
no, 5o % /25 dol./ paskir
ta skautų stov. reikalams, 
Jamborės Fondui paremti 
-lo dol.Dar prieš susirin
kimą gauti prašymai, susi
rinkimo buvo patvirtinti 
sekančiai: Šalpos Fondui- 
-lo dol. .Niujorkodemons
tracijai paremti-lo dol. ir 
Čiurlionio Ansambliui-5 
dol., nesiprenumeruojant 
Ansamblio leidinių.

Kadangi S LA nėra s le
kianti pelno organizacija, 
iš šių davinių matyti, kad 
jos tikslas yra talkininkau 
ti bet kokios lietuviškos 
veiklos darbui.Tuo pačiu, 
patarnaujant geriausiomis 
sąlygomis tautiečiams Ii 
gos ir mirties atveju. Pa
gal SLA konstituciją,griež 
tai žiūrima, kad į ją nepa 
tektų prieš mūsų tautinius 
interesus nusistatę asme 
nys,gi kiekvienas lietuviš 
kai galvojąs tautietis ,kvie 
čiamas, ypač SLA draugi 
jai švenčiant 8o m.veiklos 
sukaktį,jungtis į SLA eiles.

V.P.

PRANEŠIMAS LN RUOŠ
TO RUDENS BALIAUS 
REIKALU

LN V-ba lapkr.7 d. po 
sėdyje, išklausiusi V-bos 
p-ko praneš imą apie lapkr. 
26 d. v-bos ruosiąmą pa 
rengimą "Town Casino" 
salėje, kurio data beveik 
sutapo su Tautos Fondo 
ruošiamu vakaru lapkr. 27 
d.Jaunimo Centre, padarė 
šį nutarimą:

1. LN Hamiltone V-ba 8 
balsais,vienam susilaikius 
nutarė ruošiamus š.m. 
lapkr.26 d.šokius atšaukti 
ir apie ta i tautiečius infor 
muoti lietuvių periodinėje 
spaudoje.

2. LN V-ba priėjo prie 
išvados, kad ji savo ruo 
šiamam parengimui nusta 
tė datą dar tada, kada jai 
nieko nebuvo žinoma apie 
TF lapkr.27 d. ruošiamus 
šokius.

3. LN V-ba išnešė šį nu 
tarimą, atsižvelgdama į 
Tautos Fondo svarbumą, 
nors Liet .Namams tas su 
darys apie $6o. -nuostolių 
/užstatas už išnuomuotą 
salę $25.-,leidimas gėri 
mams $15.-, pakvietimų 
atspausdinimas $13.72 ir 
kitos/.S tapačia proga LN 
V-ba jai metamų tiesiog! 
niai ar netiesioginiai kai 
tinimų neprisiima ir vien 
balsiai juos atmeta.

Lietuvių Namų Hamil 
tone Valdyba.

DAIL. JONO RIMŠOS 
dailės darbų paroda ati
daryta Clevelande lapkri
čio 14 d.Galery Internati
onal, 13218 Superior Ave, 
ir tęsis iki gruodžio 11 d.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

“GYVATARAS“ KVIEČIA VISUS į SAVO 15 - OS METŲ DARBO 
JUBILIEJŲ

KONCERTĄ-ŠOKIUS
KURIE įVYKS Š.M. LAPKRIČIO 20 D. JAUNIMO CENTRO 

SALĖJE, 58 DUNDURN STREET N.. H AMILTON.ONT.

PROGRAMOJE:
KETURIOS ŠOKĖJŲ GRUPĖS - DAUGIAU KAIP 

100 ŠOKĖJŲ.

PO PROGRAMOS: NEMOKAMA VAKARIENĖ, ŠOKIAI IR ŽAIDIMAI, 
GROJANT BENNI FERRI ORKESTRUI.

VEIKS BUFETAS IR LOTERIJA.

PRADŽIA: 7 vai. vakaro - punktualiai.
Į Ė J IMAS: Suaugusiems $2.50, stud. $1.50.

Laukiame jauny ir seny iš arti ir toli.

Iki malonaus pasimatymo! “G y v a t a r a s“.

NIAGAROS PUSIASALIS
VIENUOLIKTĄ KARTĄ

SUSIKAUPIAME
Jau vienuoliktą kartą mui mes kviečiame vietos 

Niagaros Pusiasalio Ramo ir tolimesnių apylinkių lie 
venai ruošia iškilmingą 
Nepriklausomos Lietuvos 
kariuomenės šventės minė x ___ , ___
jimą, tikslu prisiminti žu prasidės punktualiai 6v. v. 
vusius, mirusius, gyvuo
sius irtebekovojančius už 
Lietuvos laisvę kovotojus.

Bet šis minėjimas-pro 
testas bus ypatingas tuo, 
kad jame bus duotas atsa 
kymas 25 metų užsitęsu- 
sios vergijos sukakties 
proga ir pademonstruotas 
visų lietuvių laisvės troš 
k imas.

Todėl šio minė jimo-pro 
testo reikšmės padidini-

tuvių visuomenę kuo skait 
lingiausiai dalyvaut šiame 
protesto minėjime, kuris

Slovakų salėje, Welland- 
Page gatvių sankryžoje , 
St.Catherines, Cnt., Cana 
da,lapkričio2o d. 1965 m. 
ir baigs is lapkričio 21 d.lo 
vai. ryto pamaldomis, 75 
Rolls Avė .Tėvų Pranciško 
nų Koplyčioje.

Niagaros Pusiasalio Ra 
movėnat.

7 PSL.

Wellando kartūnų baliaus gražiausių tame baliuje 
suknių laimėtojos: /iš dešinės/: S.Zubrickienė, 
laimėjusi pirmą premiją, J. Zūbrickienė-antrą pre 
miją ir O.Grigaitienė- trečią premiją.

NAUJA LIETUVIO VEDA
MA PREKYBA

Visiems Niagaros pusiasa 
lio lietuviams gerai žino 
mas Jonas Baliukas nupir
ko laikrodžių ir brangeny
bių paradavimo biznį Wel- 
lanae, 4 East Main Street, 
prie pat Main Bridge, po 
iškaba: PETAR’S JEWE- 
LIERY, telef: RE2-1833.

Labai įvairus ir gausus 
pasirinkimas laikrodžių, 
deimantų, žiedų, apyran
kių ir kitų aukskaliskų da
lykų vietinės ir Europos 
gamybos. Be to, greit 
taisomi laikrodžiai.

Lietuviams speciali prie 
škalėdinė nuoIaida-25%.

Sn.

DELHI-TILLSONBURG

Iškilmingas Minėjimas
Lietuvos Kariuomenės Šventės ir šaulią vėliavos šventinimas ir 
įteikimas įvyksta

Š.M. LAPKRIČIO MĖN. 27 D.,DELHI VENGRŲ SALĖJE, 7:30 VAK.

Vėliavos šventinimą atliks D.L.K. Gedimino Šaulią Kuopos Garbės 
Šaulys kun.J. Gutauskas, o vėliavą įteiks ir žodį tars Lietuvos Gene
ralinis Konsulas Dr. J. Žmuidzinas.

Po iškilmingos dalies, šaulią vaidintoją būrelis, vadovaujamas šaulio 
J. Rimkaus, suvaidins St.Lauciaus. vieno veiksmo dramą iš partizaną 
veiklos -

PASLAPTINGOJI ZONOJE.
Bus muzika, šokiai, bufetas, užkandžiai ir turtinga loterija. Be to yra 

pakviestas specialus fotografas, kuris fotografuos šventės eigą ir visus 
šventės dalyvius. Todėl prašome visą ir iš visur mielus tautiečius gau
siai ir punktualiai atsilankyti,nes norima padaryti visos mūsą kolonijos 
vieną bendrą nuotrauką . Dalyvaukime visi.

Minėjimas pradedamas punktualiai 7val.vak.
DLK Gedimino - Delhi Šaulią kuopos 

Vadovybė.

B. VRUBLEVICIUS.

3-se frontuose
Ru*q—-Italą—Vietnamo

13.
1§49 m. paskyrė mane į ko /.Ilgametis buvo legio 

ALŽYRĄ pas generolą no "tėvas"-pulk.Gaultier 
Monclar įtarnybą-jo štabe /vėliau brig, generolas/. 
Jis buvo legiono inspekto Pas minimą generolą 
riumi^Mat legione neeg- Monclartarnyba man nesi 
zistavo generolo laipsnio sekė, nes "senis" be galo 
karininkų, tik iki puikiniu nervuotas būdavo tiesiog

nesukalbamas. Ne aš vie
nas gaudavau barti, bet ir 
štabo karininkai nukentėda 
vo, net ir jo žmona...

WELLAND, Ont
NAUJOJI APYLINKĖS 

VALDYBA
NETEKOMĘ GERO TAU

TIEČIO
Pasiskirstė pareigomis : Spalio 22 d. Wellando lie- 
vald.pirm.K.Stankevičius, tuvių, apylinkė netekosavo 
vicepirm. J. Staškevičius, nario, A.A.Aleksandro Pra 
švietimo ir kultūros ret - naičio, kuris čia išgyveno 
kalams P. Eįidlauskas, ka- 17 metų. Velionis buvo gi“ 
sinjnkas A.Zinaitis, skr. męs 1910 m.Kaune;paliko 
M.Salčiūnas. našlę Leliją ir dukterį Ri-

Demonstracijoms į Jung- tą. Karas,belaisvių stovyk- 
tines Tautas paremti WE1 los, įvairūs lageriai ir ne
lando apyl. v-ba surinko 
$ 169.50, kurie pasiųsti 
į New Yorką. Aukojo po 
$25 Tėvai Pranciškonai, 
ir Wellando Medžiotojų 
ir Meškeriotojų Klubas 
"Lituanica"; po 1O- J. 
Radvilas,po 5 dol: A. 
Stankevič ius, J. Staške
vičius, J. Butkus, A.Pivo
riūnas, B. Simonaitis, A. 
Viskontas, G.Sinkus, J. 
Augstkalnis, T.Rųsis,K. 
Stankevičius, B. Luomo- 
nas, M.Salčiūnas; po $4- 
A. Pamatattią, po $3:Mk 
Kuzavas, A.Zinaitis, V. 
Karalius; po $2: J. Paąžuo
lis, B. Jackevičius, P. S id’ 
Jaus kas, A. Ramanauskas, 
J.Bluzas, V.Surka,-V.Ba 
liūnas, A. Pranaitis, P.A 
dams, J.Kutka,A. J.Vis - 
kontas, Baliukas; po 1.50 
J.Ducmants; po l.OO:M. 
Barkans, J. Ozolins,A. 
gmiltins, Br Andrušis, Ą. 
Šileikis, Cepukas, /Gu
daitis, A. Smolskis, K. Son
gailas, V. Vitkauskas, S. 
Bogart..
Visiems aukotojams, su
pratus iems šio reikalo 
svarbą ir reikšmę,apy
linkės valdyba nuošird
žiai dėkoja.
NAUJŲJŲ METŲ SUTI

KIMAS
naujosios apyl. valdybos 
numatytas pirmoje eilė
je kartu su Medžiotojų ir 
Meškeriotojų klubu "Li
tuanika". Tam tikslui y- 
ra numatytas bendras po
sėdis. Naujų metų sutiki
mas skelbiamas vienybės 
ženkle. Tat visi ruoški
mės Naujųjų Metų sutiki
mui iš anksto.

įprastas sunkus darbas pa
laužė Aleksandro sveika
tą. Besiruošdamas į dar
bą staiga krito nuo širdies 
sūgio.

Aleksandras buvo nuošir
dus, sugyvenamas ir nerū
šiavo žmonių, dėl ko buvo 
visų gerbiamas ir mylimas
Jo karstą dengė daugybė gė 
lių, vainikų ir į kapines pa
lydėjo daug žmonių. Apyl. 
v-ba paremti likusias mo- 
tris, p. Pranaitienę su duk
ra, surinko 334 dol., kurių 
1OO dol. aukojo šeimos gy
dytojas Dr. Randolph.

Ilsėkis ramybė j e, A lek- 
sai.žemėje, kuri tave sve
tingai priglaudė.

Ap. Valdyba.

AA A. Pranaitis.

Hamiltono šokėjų sambūris G YVA'TA RA S " lapkričio 20 d. minįs 15-kos metų veiklos sukaktuves 
Kairėje "Gyvataro" vedėja Ponia Breichmąnienė.

Kuomet iškilo Korėjos 
karas 195o-53 m., jis sa 
vanoriškai išsiprašė karo 
ministerijoje, kad leistų 
jam su prancazų batalio 
nu vykti ir Kovoti greta 
amerikiečių.Nuvyko sava 
noris, nusiėmęs 3 žvaigž 
dutes ir kaipo pulk. Įeit, 
su batalionu kovojo Korė 
joje.

Taip ištarnavau pas ge 
nerolą Alžyre apie 6 mė' 
nesiūs.Kartą vakare bu
vau jam skubiai reikalin 
gas, o tuo tarpu aš links 
minausi šokiuose... Už 
tai man atėmė seržanto 
laipsnį ir paskyrė į PA
RAŠIUTININKĘ MOKYK 
LĄ, kurioje buvo ruošia
mos komandos kautynėm.

Vargo buvo parašiuti
ninkų mokykloje, nes be 
galo pavojingas "sportas1! 
reikėjo geležinės sveika 
tos ir drąsumo. Nuo ryto 
iki vakaro pratimai-teore 
tiški ir praktiškijpav.pir 
mas šokimas nuo aukšto 
tramplyno-bokšto apie 4o 
metrų aukščio. Daugelis 
vyrų nušliauždavo kojas, 
nugaras etc. Po ilgesnių 
prat imu jau šokom iš lėk 
tuvu iš 8oo metrų aukščiu 
Kursai vyko 3 mėnesius 
Alžyro priėmė sty-M ais on 
Carree.

PADĖKOS
Nuoširdžiai dėkojame 

už suruoštą mums staigme 
ną,mūsų 25-kių metų vedy 
binio gyvenimo sukakčiai 
paminėti, be to,už gražias 
dovanas, taip pat už visus 
nuoširdžius linkėjimus.

Nuoširdi padėka p.p. O. 
Z. Gureckams vp. St. Palai 
čiui, p.p.O. J.Seidžiams, 
p.pJC. J, Jagminams, p.p. 
R,S ,Pocauskams,p.M .Gir 
džiuvienei.p.J. Gelčienei,

p. Juodkajienei.p.M.Mor 
kūniene i,p .K .M ac iulevicie 
nei.p.S.Erslovienei, p. G. 
Kazlauskienei, p. agrono
mui St. Juozapavičiui už 
pravedimą vakaro, ir vi
siems prisidėjus tems bei 
atsilankiusiems. Jūsų nuo 
širdumas paliks giliai mū 
sų atminty. Jums dėkingi

parcelė ir Antanas 
ČEPULIAI .

i

Daugiau bus.

AR ŽINOTE KĄ RAŠO

KELEIVIS?
AR ŽINOTE, kodėl vieni jį giria, kiti peikia, bet 
visi mėgsta skaityti?

KELEIVI žmonės mėgsta dėl to, kad jis niekam 
nepataikauja ir nesibijo teisybės skelbti, Teisingo 
mis žiniomis iš visur/jame daug žinių ir iš Kana 
dos/, aiškiu ir atviru pasisakymu laikraštis per 
65 metus pelnė gerą vardą ir pasitikėjimą.

KELEIVY rasite patarimų teisiniais ir kitais 
klausimais, gražių apsakymų, eilėraščių ir tt. Jis 
turi ir moterų skyrių.

METINĖ PRENUMERATA KANADOJ IR KITUR
TIK $ 5.OO.
Laiškus ir prenumeratą adresuokite:

KELEIVE KELEIVE
336 Broadway, So. Boston, Mass. 02127,USA. 

Išėjo įdomus 1966 metams KALENDORIUS,kurio 
kaina $0.95.
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LIETUVOS KARIUOMENĖS ŠVENTĖS MINĖJIMAS
LAPKRIČIO MĖNESIO 20 DIENĄ 7 VALANDĄ PC PIETŲ, ŠEŠTADIENĮ, AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS SALĖJE, MONTREALYJE

MOMT1REAL
ŽYGIO Į JUNGTINES TAU 

TAS DEMONSTRACI-
JON

ŽYGIO Į JUNGTINES TAU 
TAS DEMONSTRACIJON 
iš Montrealio į New Yorką 
buvo išvykę apie 1O maši
nų, kurios nuvežė apie 50 
asmenų. Visi atsilankiu
sieji New Yorke, paten - 
kinti žygio įspūdingumu.

AUŠROS VARTŲ ŽINIOS
- Lapkričio 26 d. .penkta
dienį, 7:30 v. v. klebonijo
je bus didžiojo komiteto 
posėdis. Visų dalyvavimas 
būtinas.
- bažnyčios fondui aukojo: 
K.Žemaitis ir I.Motiejū
nienė pov2O dol., D. Jur, 
kus 15, C. Januškevičius ir 
P. Januška po 1O, Simijo- 
nas J., V. Efertienė, J. Mo 
rkūnas, J. Zabiela, T.Šalte 
nis ir K. Jasutis po 5 dol.
- T.K.Pečkys šią savaitę 
lankys Pt.St.Charles,T.S. 
Kulbis- Verduną nuo 6 Avė 
T. J. Venckus-Springland 
ir Desmarėhais, de Seve, 
ir Joliceur, T.J.Vaišnys 
Mount Royal ir Cote des 
Neiges.
- Praėjusios savaitės rink
liava- 243 dol.

PATIKSLINIMAS
Praeitame nr, ąujungus 

Į vieną žinią "Baltijos"ir 
to ežero bendruomenės ko
miteto žinias susidarė ne
tikras vaizdas. Iš tikrųjų 
sunkvežimį purškinimui 
uodų projektuoja įsigyti 
Sjrlvere ežero sklypų sa
vininkų, ne "Baltijos" val
dyba.

ŠEŠTADIENINU MOKYK
LŲ REIKALU ” 

Lapkričio 21 dieną, sekma 
dienį, po 11 vai. mišių Au 
šros Vartų salėje įvyks se 
nojo, naujojo mokyklų Tė
vų komiteto, abiejų mpkyk 
lų mokytojų ir mokinių tė
vų susirinkimas, visų ben
dras. Kviečiami dalyvauti 
ir visi kiti, kas domisi še
štadieninėmis mokyklomis 
ir lietuviškuoju jaunimo 
švietimu. Kviečia 

Tėvų Komitetas.
DLK VYTAUTO KLUBO 

REIKALAI
Šį sekmadienį lapkričio 21 

d. 2 vai. po pietą,klubo pa
talpose šaukiamas visuotinis 
šėrininką susirinkimas, kuria 
me reikės išstatyti kandida 
tus sekančiąją metą valdy
bai. Dabartinė Valdyba nagri 
nedarna ieško būdą pritaikin 
ti klubo administravimą prie 
dabartinią klubo sąlygą, nes 
statyba bus užbaigta su šios 
valdybos kadencija iki Nau
jąją Metą/pirmininko - gegu 
žės 1 d./. Išstatydami kandi 
datus valdybon ir sutikdami 
kandidatuoti, privalome žino
ti ir apsispręsti, kad pareigas
ne tik prisiimti, bet ir atlikti — 
reikės. Naujosios statybos 
įvykdymas atvertė naują lapą 
klubo istorijoj, t.y. eiti pir
myn ir bet koks stovėsimas 
vietoje, neieškojimas naujų 
reformą bus ženklai atgal, 
o sto kelio jau atsisakęs klu Dailininkės darbų paroda 
bas išeidamas naujon staty * _
bon.

Pirm.Pr.Paukštaitis.

Programoj e:
Paskaita, Dr. H. Nagys.
Meninėje dalyje dalyvaus: Lietuvos Operos solistė 

E.Kardelienė, muz. K.Smilgevičius, J.Jukonienė 
ir Br. Bagdžiūnas.

Šilti užkandžiai, bufetas, šokiai, loterija.

Įėjimas $2.50, - jaunimui nuolaida.

Rengia: L.K.K ūr ė j a i-S a v an or i ai, 
L.K. V.“R a m o v ė n a i“ ir 
L.K. Mindaugo Šaulią Kuopa.

DR. J. S E M 0 G A S

5441 BANNANTYNE,Verdun. 
Pirmadienįir
ketvirtadienį 2"4 • *"•

antradienį 2 4 m
penktadienį 1 ’

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

PO 7-3175; namą 6-9582.

ĮVAIRIOS NAUJIENOS IR ĮVAIRIOS ŽINIOS
• JAV prezidento Johnso nužudė paskutinėmis (Jie - • Rusija pasirašė su Pa
no sveikata jau sustiprėjo, nomis 300 asmenų. Zmo- saulinės parodos Montre- 
nes tulžies pūslės išėmi
mo operacija gerai pasi
sekė.
• Sunkiai susirgo b. JAV 
prezidentas D.Eisenho- 
veris, kuris paguldytas 
į ligoninę. Sunkumai su 
širdimį: kraujagyslės ne
paduoda tiek kraujo, kad 
užtektų širdies maitini
mui.
• Anglijoje įsigalėjo įsta 
tymas, kuriuo panaikinta 
mix'tics bAUSJTT ė e
• Jungtinės Tautos priėmikad schizmų laikai pasi-
rezoliuciją prieš atominių baigė, nes jis susitaręs 
ginklų išplitimą. su Popiežium Paulium VI
• Indonezijos komunistai, susitikti toliau santykius 
siekdami pagrobti valdžią, aiškintis. Kai Vatikano

suvažiavimas pasisako už 
tikybų laisvę, durys į su
sitarimus yra atviros.

STUDENTŲ RĖMĖJŲ 
BŪRELIO NARIŲ SUSIRIN 
K IMAS.

Muzikos studijoj įvyko 
studentų rėmėjų būrelio vi 
suotinis metinis susirinki 
mas.

Valdybos p-kas L.Tamo 
šauskas padarė metinės 
veiklos apžvalgą. Valdyba 
remia studentus visoje jų 
veikloje, ruošiant balių, Ii 
tuanistikos seminarąbaigu 
šiųjų 1965 m. Toronto uni 
versitetą ir kt.aukštąsias 
mokyklas, išleistuves. P- 
-kas L. Tam. pažymėjo, 
kad baigė apie 3o aukštuo 
sius mokslus ir jiems bu 
vo išdalinta menininko Mi 
sevičiaus drožiniai;-liet. 
styliaus kryželiai, pamink 
lai,dėžutės irkt.Papiginta 
kaina daugiau kaip 12o dol. 
o visos vaišės apie $17o. oo 
Valdybos narės B. Tarnu 
lionienė ir B.Sapijonienė 
Suikiai organizavąkad stu 

entų seminaro dalyviai 
visad diskusijas baigdavo 
kavute su pyragaičiais .

Dr. P.MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS 

Vakarais ir Šeštadieniais 
pagal susitarimą.

1082 Bloor W., Toronto 
(į rytus nuo Dufferin St.) 

Raštinė: LE 4-4451

DANTŲ GYDYTOJAS
Dr. J. MALISKA 

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

Namų tel.: MU 1-2051

o Stud.R.Navikėnas praėju 
sį savaitgalį dalyvavo kariš 
kuos lauko pratimuose su gru 
pe kariuomenės rezervo, ku 
riai priklauso ir turi leitenan 
to laipsnį .

DR. A. O. JAUGELIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA 

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

DAILININKĖ A. TAMOŠAI
TIENĖ,

mūsų nuoširdi rėmėja, atsi
lankė NL redakcijoje, su p. 
Palubinskiene, gera audė
ja, ir NL spaudos baliui pa 
žadėjo išausti gražiausį.ko 
kį jį moka tautinį drabužį. 
Dailininkės darbų paroda 
Ottavos universitete nuk
elta kiek vėlesniam lai
kui.
ŠV. KAZIMIERO PARAPI

JOS ŽINIOS 
Parapijos bazaras, kaip ir 
ka-met, buvo sėkmingas. 
Prie jo suorganizavimo 
prisidėjo Mrs.Russell, 
p. Makauskienė, Mrs^Le- 
cours, p.Kleizienė, Šmi
tienė, Gručkūnienė, Arlau
skaitė, Naujokienė, Bagota- 
vičienė, Alianskienė, Paz- 
nokaitienė, Girdauskienė, 
Piečaitienė, Mališauskie
nė, Ch.Milius ir motina 
p.Milienė. Žaidimus ve
dė p. Lecours, p. Bohem 
ier, A. Dasys, Bazaras gry
no pelno davė $6, 204.72. 
Komitetas ir Klebonas vi-

ADVOKATAS
STASYS DAUKŠA,, LI..D.

4 Notre Dame St. E.
Suite 205

Suite 902 ir 903 _________
Tel.: 861-8478 ir 861-847^ siems nuoširdžiai dėkoja.

ADVOKATAS

DR. V. GIR1UNIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA 
3938 Rosemount Blvd.

RA 7-5552; namų RA 1-0656

JOSEPH P. M I L L E R 
B.A., B.C.L.

Suite 205
168 Notre Dame St.E.

UN 6-2063 ir UN 6-2064.

DR. IRWIN COP N I CK
Dantų Gydytoja* 

4966 Decarie Blvd.
Suite 7

Montreal, Que. Tel. 489-3191

Notaras
J. BERNOTAS 

■JB.A., B.C.L.

Sun Life Building 
Suite 2001

Tel.: UN 6-4364.

- Marina Dubauskas, savo 
tėvo atminčiai bažnyčiai 
nupirko kilimus už 380 do 
lerių. Didelis ačiū.
- Parapijiečių lankymas: 
lapkr. 22 d. Jeanne d'Arc, 
lapkr. 23 d. Orlin ir Char
lemagne, lapkr. 24 d.Bou- 
rbocaier.

• Stūd.Nijolė Gudžiūnaitė 
buvo išrinkta atstove iš La- 
yo.la Kaledžio studentą tar 
po debatams Uttavoje,kurie 
vyko šį savaitgalį.

LIETUVIŠKAS PUSVALANDIS GIRDIMAS KAS 
ŠEŠTADIENI PER CFMB STOTI, 

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

Telef.: 669-8834

D. 
P. 
J.

ALLIANCE
REALTIES INC. 
Montreal Real Estate 

Board Nariai.
Baltrukoni* . . RE 7-0844 
Rudinskas . HU 1-2957 
Skučas ......... RA 2-6152

Sklypai, rezidenciniai namai, 
apartmentai, investacijos, 
mergyčių psrūpinimas.Adresas: 1465 De Seve Street

Į 7 1 1 kJ* Montreal 20, Quę.,tel. 766- 5827

4.5% už indėlius
4.0% už ein. s-f-os
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 $10,060.

KASOS VALANDOS:1465 De Seve St., sekmadieniais 
nuo 10. 30 iki 12.30 v., darbo dienomis-nuo 1O iki 3 
v., išskiriant pirmadienius ir šeštadienius;vakarais 
trečiadieniais ir penktadien tais 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 Retnodeliuoju. 
Vasaros laike saugojimas, 

(storidžiai).
6396 Bannantyne, Verdun.

PO 7-6183.

nės demonstruoja reikalau- alyje komitetu susitarimą, 
darni uždaryti komunistų kad 1967 metais dalyvaus 
partiją. parodoje. Tai jau 20-ji
• V.Vokietijos kancleris valstybė pasirašiusį susi 
Erhardas atvyksta pas JAV tarimą, 
prezidentą pasitarti. • Kongo naujasis minist.
• Lapkričio 19 d. Vatikane dabinėtas, kuris buvo pa*
suvažiavimas balsuos tiky- vestas sudaryti Tšiobe į- 
bų laisvės klausimu rezo- pėdiniui Kimbai, parlamen 
liuciją. Qte negavo pasitikėjimo.
• Stačiatikių patriarchas Parlamente buvo iššūkių:
Athenohoras spaudoje pa- Tšiombe, Tšiombe’... „ ,, x ,
sisakė apie naujus religi- , Narkotikų spekuliantas B valdyba su studentais pa 
nius santykius, teikdamas, Rivard, kuris sensacingai sinaudotų gera proga. Pra 
’-J  ----------- -- —J buvo pabėgęs iš Bordeaux gytų Kanados šimtmečio

kalėjimo Montrealy, dabar komiteto pinigų Studentų 
Teksaso valstybėje nubaus 
tas 20 metų kalėjimo ir 
24,000 dol. bauda.
• Nuo laivo pabėgo SSSR 
mokslininkas Gerusiejevas.

hte negavo pasitikėjimo. A.Rinkūnas. . *- - 6 ■ - KLBvaldybos p-kas A.
Rinkūnas siūlė, kad St. R.

J. Karka-pįrm., Lisumie 
nė-vicepK.Šlekienė-ižd., 
D.Batūrienė-parengimų, 
inž. P. Čeponkus-sekr.

TORONTE MIRĖ
P. Senkus-Senkevičius, 

buvęs gusarų leitenantas 
ir kurį laiką Kauno raito
sios policijos viršininkas.

v Šv. Jono ežere prigėj’ė 
Žutautas irTelyčėnas.Žu 
tauto lavonas dar nesuras 
tas. Telyčėnas buvo vien 
gungis,paliko keliasdešimt 
tūkstanč ių turtaTestamen 
to nepaliko, tai visas tur 
tas atiteko valdžios kom 
panijai.Gaila.Lietuviai da 
rykite testamentus.

Praėjusią savaitę mirė 
ir Jonas Bielašauskas.

house
hold
GODOS

P&SOHAt 
uabiuty

personal 
PROPERTY

ftOTAi

Dabar galite turėti 3 ap- 
draudas kartu-ir sutaupysite

Moderni, patogi jungtinė apdraudė 
ROYAL/LCNDON & LANCASHIRE 

Bendrovių grupėje kainuoja 1O% pigiau.

Ta pati apdrauda apima: namą, laivabran- 
genybes, kailius-ir daugiau sutaupoma.

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

ADAMONIS INSURANCE AGENCY
INC.

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

GAISRAS - AUTOMOBILIAI - ATSAKOMYBĖ
-GYVYBĖ

TIKSLUS IR GREITAS PATARNAVIMAS.

LAIKRODININKAS
ANTANAS ŽUKAS 

1855 WELLINGTON ST. 
T«L WE 2-0644.

TAISAU IR PARDUODU 
ŽEMOMIS KAINOMIS 

LAIKRODŽIUS IR JUVELYRUS.

LG.ELECTRICR’d
Elektros kontraktorius 

IGNAS GURČIN AS 
889 — 56 Avenue 

Lachine. Tel. 631-0882.

PINE LAND CORP.
agentas ROMAS VERB YLA 

Investavimui žemė St. Hubert, 
netoli St. Helen salo*

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

Adresas: 5360 Beaubien, 
ApL 4. Rosemount.

Ar žinoma dead
“NEPRIKLAUSOMOS“ 
JETUVOS“ SPAUSTUVĖ

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

Spausdintus galime priimti 
. , paštu ir paštu pasiusti. 
Adresas: Georgė Street, 
LaSalle, P.O.. Canada.

namams universiteto r a jo 
ne įsigyti.

Kitos tautybės ;lenkai, 
italai savo kultūros na 
mams statyti po keliasde
šimt tūkstančių dolerių 
yra gavusios. Adv.G.Bal 
ciūnas pasiūlė tą viską da pirmas po atos 
ryti per KLB-nes krašto leksų naujuose namuose 
valdybą,kaip inkorporuotą 
organizaciją.Visi tam pri 
tarė. Visos kitos tautybės 
studentų namus universite 
to rajone turi, tai lietuviai 
irgi gali įsigyti.

Įvaldomuosius organus 
išrinkta į valdybą:

ATITAISYMAS
Į Toronto Akademikų 

D-jps Valdybą išrinkta ne 
M. Šimkienė,bet M.Sinku 
vienė.inž. Sinkaus žmona.

• "Dainos" susirinkimas 
irmas po atostogų pp.A-

s namuose 
buvo sėkmingas.
• Iš Toronto žygin į JTC 
autobusu važiavo apie 40 
asmenų.
• Dainos mėgėjui Juozui 
Šarūnui bičiuliai suruošė 
šaunias 50 metų sukaktu
ves. Ilgiausių metų!

Ultra Modern 
Construction 
SA V. VLADAS IVANAUSKAS

• Statyba vyksta LaSallėje prie Dollard tr Newman 
Blvd.

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

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

TELEFONAI: 366-6855 ir 767-7596.

PARDAVIMAS - PIRKIMAS

rezidenciniai namai, 
apartmentai, investacijos, 
morgičiy parūpinimas.

IMMEUBLES

"VEZINA
REALTIES

Brokers

6571 - 10th Ave.,Rosemount 

Montreal 36, P.‘"I.
Sav. Andrius Ziziunas. 725-9788.

Montreal Real Estate Boord Mariai

KEATING FORD
Sales Limited

4415 Bannantyne Avė.
FALCON FAIRLANE

GALAXIE THUNDERBIRD

MUSTANG — TRUCKS

Used cars
1 year guarantee

Kreipkitės į
LEO GURECKAS

Sales Manager's Asisteftt
Keating Ford Sales Ltd.

Jūsų lietuvis atstovas
769 - 8831

Keating Ford Sedas Ltd. 
Tel. namų DO 6.2548 
Įstaigos 769-8529
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