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SAVAITINĖ POLITINĖ ĮVYKIŲ APŽVALGA
Visą praėjusią savaitę 

žmonijos dėmesys buvo 
sutelktas pietinei Rode- 
zijai, kuri siekė nepri
klausomybės, bet kurios 
pirmininkas Smith nenorė
jo sutikti, kad valdžion įJ 
eitų juodųjų atstovai, nors 
jie sudaro 98% visų gyven
tojų. Mišrios vyriausybės 
reikalavo Anglija, kuriai 
Rodezija ligšiol priklausė, 
to reikalavo ir Jungtinės 
Tautos. Ir vis dėlto Smith 
nepasidavė reikalavimams 
ir vienašališkai paskelbė 
Rodezijos nepriklausomybę 
JTO ir Anglija grasina 
sankcijomis. Anglija Smi- 
thsą paskelbė maištininku, 
atleido iš pareigu,bet jis 
neklauso.

SMITH & WILSON IN SALISBURY 
RODEZIJA yra Afrikos piet 
ryčiuose, tarp Mozambiko, 
Zambijos, Pietinės Afri — 
kos, turi apie 4 mil. gyv. 
Baltųjų tildai 220, OOO as
menų. Juodieji siekia da
lyvavimo valdžioje. 
VIETNAMAS tebebuvo taip 
pat dėmesio centre. 
Ten vyksta atkaklios kovos. 
Vietnamo kare dabar jau 
dalyvauja reguliarios Viet- 
kongo kariuomemės dalys. 
Kinai telkia kariuomenę 
prie Vietnamo sienos. JAV 
siūlymas sėsti prie taikos 
stalo negirdimas,-tat ir 
kyla klausimas, kuo visa ta
tai- baigsis, prie ko bus pri
eita ?
JUNGTINĖSE TAUTOSE te

vyko ginčai, ar Kiniją 
priimti į Jungtines Tautas, 
kai pati Kinija atsisakė Į- 
eiti.
PEKINAS IR MASKVA vėl 
stipriai susikirto. Pasveikt 
nę vieni kitus sukaktuvėm- 
vieni kitiems įsikibo į plau
kus. Pekinas apkaltino ru
sus Lenino princip’Ų išda
vimu. Pekinas sako: rusai 
dviveidžiai ir dideli mela
giai.
INDONEZIJOJE vyksta di
delis perversmas. Žmo
nėms atsibodo komunistiš

koji Sukarno diktatūra ir 
ypač aiškus komunistų pa
taikūnas užs. r.min.Sub- 
andrio, kurio atstatydini
mo dabar žmonės reikalau
ja.
NAUJŲ NERIMO židinių 
per savaitę atsirado dar 
daugiau. Susidūrimai In- 
dijos-Kinijog. pasienyje ir 
Argentinos-Cilės pasieny
je su žmonių aukomis,— 
sukėlė daug nerimo ir kru
vinų incidentų.
SUDANE prasidėjo sąjūdis 
prieš komunistus,kai šie blo
gai atsiliepė api musulmonus 
tikinčiuosius ir ją tikybą.į- 
vyko susidūrimą.Parlamente 
prasideda debatai dėl komu
nistę partijos uždarymo.
INDONEZIJOJE vyksta ko
vos su nepasisekusio pervers 
mo ruošėjais ir masiniai mi 
tingai, kuriuose reikalaujama 
uždaryti komunistą partiją ir 
iš pareigą atleisti visus įmai 
šytus į perversmą.

VATIKANO suvažiavimas jau 
balsavo ir priėmė tikybos lais 
vės nutarimą, kuriame pasa
kyta: Tikybos laisvė yra pa
grindinė žmogaus teisė.

RUMUNIJA, žiniomis iš Vie
nos, kur dabar vieši Rumuni
jos min.pir. Maurer, tarpinin
kaus JAV ir Vietkongui taria 
ntis apie karo užbaigimą.

e Popiežius pareiškė no
rįs vykti Lenkijon krikš
čionybės 1OOO metų įve
dimo sukaktuvėsna, bet 
laukiąs pakvietimo.
® Newsweek rašo, kad 
bus išleisti rusų sušau
dytojo už paslapčių išda
vimą, ryšium su Kubos 
krize, JAV prezidentui

Kennedy. Pienkovskis 
esą Amerikai pranešęs,, 
kad rusai atominiam kad
rui nepasiruošę, kad jų 
atominiai įrengimai ne
funkcionuoja. Tada Ken
nedy davęs Chruščiovui

ultimatumą išsikrausty
ti iš Kubos, ir Chruščio
vas momentaliai kapitu
liavo, 
o Kažkurioje Bielorusi- 
jos vietoje, kuri laikoma 
paslaptyje, buvo susitikę 
ir slaptai tarėsi Rusijos 
ir Lenkijos valdžių ir kom 
pati jų vadai. Pasitarime 
daluvavę Brežnevas ir Go
mulka .
© Venezuelos partizanai, 
kuriuos ir kursto ir viso
keriopai remia Kubos ir 
kiti komšaltiniai, pradėjo 
pasiduoti vyriausybės jė
goms. Jau pasidavė 15 pa
rtizanų grupių. Viename 
Caracas viešbutyje suim
tas komunistų kurjeris, 
pas kurį rasta 350. OOC 
dolerių pinigų, braingeny- . 
bių už 150,000 dol. ir do- Sum4° • ° 
kumentų. KANADOS LIBERALAI TI-
© Budapešte, pasibaigus tarp KIŠI SUKOMBINUOTI AB- 
tautinėms šachmatą rungty - SOLIUTINĘ DAUGUMĄ

SUSIRENKA VYRIAUSIOJO LIETUVOS IŠLAISVINIMO 
KOMITETO SEIMAS

Jo dienotvarkėje: lapkričio 
eai bent du balsus iš vaka- 27 d 1O vai. r.fien. sekr. # Lapkričio 20 d. JAV mirė 
Shun nrovincijų atstovu. J.Audėno pranešimas, po „ . tavi iSTUDENTUS to vicp.dr.Nemicko prane- Estijos atstovasJAX Johanas 
c\T^i t A c /. .i x Šimas finansų reikalu. Po Kaiw.Nickel Co of Canada stu- tet pirm.V. Sidzikausko 

T^rfrane&mas , J.Bachuno 
paskyrė 18, 000 dol. Kiek įr dr Čeginsko pranešimai.

leJpiavaS1t?oUJ^Lapkričio 28 d.posėdžių ir 
2’\ ’.pįiu5 5Op.d°L tęs^ys lr komisijų posė - 
universitetui apsimokėti. d^iai. Užbaigai nutarimų 
FEDERALINĖ JLArVŲ STA'prfėmimas. Pietų metu ka

lbės prel. J.Balkūnas.

DAR VJENAS ATSIŠAUKI- 
MĄS Į ZYGININKUS

Zygis į Jungtines Tau
tas nepasibaigė.Po daugia
tūkstantinės "laisvės ka
riuomenės" žygio, reikia 
aplankyti kiekvieną misiją 
bei J,T. atitinkamas įstai
gas ir jiems įteikt rezoliu-

KAS NAUJA KANADOJE

Min.pirm. L.Pearson 
planuoja absoliutinę dau-

TYBA 
Federalinė vyriausybė 

Vickers ir Burrard kom
panijoms užsakė du naujus 
laivus, kurie kaštuos 3 mi
lijonus ir 600 tūkstančių 
dol. Vienas skirtas rytų, 
kitas vakarų vandenynui" 
ir tarnaus kasyklų reika
lams ir tyrimams.
MOKSLINIAMS TYRIMAM
Ontario vyriausybė paaky- ciją su memorandumais .

„ , T ., , rė 866,000 dol. Pinigai Kitaip kalbant, dabar prūsi
nėms, paskelbti trvs nauji K.anados Llberalai federa,skirti 6 universitetams, kv deda žygio "diplomatų" dar ucuio, pasKciuu uys nauji iltlluose rinkimuose gavo - - -• -- - ’ ■ - ........
šachmatą čempionai - du ru- 131 atstovą. Iki absoliuti- 
sai ir vienas lietuvis - Ar- nės daugumo trūksta tik— 
lauskas, dabar gyvenąs Aus 
tralijoje.

KANADOS LIETUVIŲ 
VEIKLOJE

Winnipeg© lietuviai 
lapkričio 28 d. duoda 
televizijos transliaci
ją-

Edmontono lietuviai, 
p.Dudoravičiaus pas
tangomis, sudarė vad. 
Trečiąją grupę ir pra
dėjo radio transliaci
jas.

KANADOS LIETUVIAI STU
DENTAI SUSIRŪPINO OR

GANIZUOTIS 
Montrealio ir Toronto 

studentai turėjo pasitarimą 
ir sutarę kad studentų or
ganizacija būtų apjungianti 
visus JAV ir Kanados stu
dentus. Tuo reikalu į Cle- 
veladde vykstantį suvažia
vimą vyksta Aušra Lukoše- 
vičiūtė. Plačiau Montrea
lio studentai pasisakys se
kančiame NL nr.

bas .Jų pagrindinis taikinys 
yra J.T .Komitetas tirti ko- 
lonializmuLKaip tik dabar 
reikia visomis jėgomis 
spausti šitą įstaigą.Tam 
reikalui Komitetas Lietu
vos Nepriklausomybei ats
tatyti prašo visų ‘lietuvių 
talkos įtaigoti Komitetą, 
kad tirtų kolonializmą.

Mieli tautiečiai, parašy
kite laišką anglų ar pran
cūzų, ar ispanų kalbomis 
šitam diplomatui:

His ĖKcelency 
Seri Coulibaly 
Chairman

United Nations Special 
Committee of 24 
UnitedNations Secretariat 
New York, N.Y. , U.S. A.

Laiške reikalaukite,kad 
Komitetas iškeltų Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos klau
simą Komiteto darbuose; 
raginkite Komitetą tirinė- 
ti esmą kolonialistinę pa
dėtį Pabaltijo respubliko- 
se;reikalaukite, kad Komi 
tetas duotų J.T. Asamblė
jai pranešimą tuo reikalu.

A.M.Budreckis.
® Dviejų dailininkų, R . 

Bukausko ir V .Remeikos , 
montrealiečių, dailės dar
bų paroda lapkrič io 18 die- 
n§. atidaryta New Yorke At
letų klubo patalpose.

• Baltų draugija Bono
je, V. Vokietijoje, minėjo 
dešimties metų sukaktu - 
ves.Sukaktuvėms atžymė
ti buvo dailės paroda, ku
rioje buvo išstatyti dail. 
lietuvio,V.Jonyno ir dail. 
esto, Viiralto, meno kūri
niai.

s Dailininkas Romas 
Viesulas, Filadelfijos uni 
versiteto dailės profeso
rius,dalyvauja kelių daili
ninkų parodoje Amerikoje 
ir vien savo 1965 metu kū 
rybos darbų.

rie veda širdies sutrikimų 
tyrinėjimus. Tam tikslui 

nes daugumo truKSta r ik- vyriausybė jau yra iš. 
tai dviejų balsų. Bet j par- Teidusi apie 4 mJti. dol.

IMIGRACIJA KANADON
Per paskutinius 9 mėne

sius Kanadon apsigyventi 
atvyko 108, 409 asmenų. 
Praeitais metais per tą lai 
ką atvyko 84,666 asmens.

lamentą yra išrinkti du ne 
priklausomi. Liberalai su 
vienu jų jau susitarė, o su 
kitu tikisi susitarti. Tat 
Liberalai greičiausia šį 
kartą turės absoliutinę da- 
-------- L, ypač, kad be su-

e Jungtinią Tautą dauguma 
balsą pasisakę už tai, kad 
naują narią priėmimas į Jung.^SUIpą 
tines Tautas turi būti spren
džiamas triją ketvirtadalių 
balsą dauguma ir po to atme
tė kai kurią valstybią siūly
mą Kinijos komunistus priim
ti į JTO.
• Brazilijos prezidentas Cas Daunoras, L.Digrys /var
tei! Branco atidarė Amerikos £°nai/’ . s°ndeckio kame- 
... . rims orkestras, styg:---

valstybią sambūrio konferen- kvartetas, vaikų cho: 
ciją Rio de Janeiro mieste.

O J-7 $ A NX X-z M. w ' * ■ *V»

minėtųjų nepriklausomųjų Ks Pabalt ijo sričių teatvy 
jie tikisi dar gauti atsar- ko tiktai 11 asmenų.

LIETUVIŠKAS K ONCER
TAS SUOMIAMS 

buvo perduotas iš Talino. 
Koncerte dalyvavo K. Petį 
rauskas, A.Kučingis, V.

LITERATURGS VAKARAS, 
skirtas Lietuvių beletris
tikos antrosios dalies iš
leidimui paminėti, įvyko 
lapkričio 21 d. Dalyvavo 
eilė tos antologijos daly
vių beletristų. Muzikinė
je dalyje dalyvavo Čikago
je veikiančių stygininkų 
kvartetas, kuris pradeda 
plačiau reikštis ir turi ge
rą pasisekimą.

STAMBESNĖS TAUTOS 
FONDUI AUKOS
Po loo.oo: prel. P. M. Ju

ras ,dr.L.Kriaučeliūnas, 
dr.P.Jaras.R.ir A .Pum
pučiai, kun. B. Gaurons 
kas,Ohio Lietuvių Gydy 
jų Draugija.

Po 7o.oo: Lituanistinės 
Mokyklos mokiniai Chi 
cagoje per kan. V. Zaka 
rauska.

Po 64.4o: Maironio Litua 
nistinės Mokyklos moki 
niai-rėmėjai Brooklyne 
per įgal. Makauskį.

Po 5o. oo: inž.J.Mikalaus 
kas,A.Mileška ir K.Ru 
daitytė.J.Lieponis.kun. 
J.DanieliuSjdr. J. P.Ka 
zickas.

Po 3o.oo: A.Skučas.
Po 25.00: prel.M.Krupa 

vičius,dr.D .Jasaitis,dr. 
C .Artcibuše vas ,dr. J .B. 
Dičpinigaitis.dr. J.Kuo 
dis,dr. C. K .Bobelis, prel 
Ig.Valančiunas,kun. S. 
M orkūnas, inž. J .Stankus, 
M .ir J.Kuproniai, B. Ku
činskas, Pasaul. Katali
kių Org. Sąjunga, Vyr . 
Giedrininkės. T.F.V-ba

ŠVEICARIJOS SOSTINĖJE
Berne išeinantis dienraš 

tis " Der Bund " paskelbė 
straipsnį,pavadintą "Lietu 
vos tragedija-genocidas 
Pabaltijo valstybėse ". 
Straipsnyje išsamiai atpa- 
sakojama,kokiomis klastin 
gomis priemonėmis Mas
kva,susitarusi su hitlerine 
Vokietija,užgrobė Lietuvą 
ir kitas Pabaltijo valstybes 
Toliau plačiai sustojama 
ties masinėmis deportaci 
jom is, kurias sovietai vyk 
dė,siekdami palaužti lietu 
vių tautos pasipriešinimą 
svet imai okupacijai. Lygia 
greta su deportacijomis 
plačiu mąstu vykdytas ir 
tebevykdomas Lietuvos gy 
ventojų ir kitų Pabaltijo 
tautų rusinimas.

Pagaliau Berno laikraš 
tis nušviečia, pasiremda
mas tiksliais skaičiais ,

;ims
„ _ oras.

Transliacija buvo filmo 
pavidalo

t> Indonezijos parlamen 
tas nutarė uždaryti Indone 
zijos komunistų partiją.

• Tuniso prezidentas 
Burguiba išvyko kelionėn 
po Afrikos valstybes.

e Anglijos parlamentas
© Prancūziios prezidento rim suteikė specialius į galio © rrancuzijos preziaento nn jimus m{n>pirnioWilsonui 
kiniai paskirti gruodžio 8 die- kad jis galėtų laisvai veik 
ną. Kandidatai į prezidentus ti Rodezijos reikalu.
kol kas pasirodė 5 ją tarpe . ®.5 E lens Erhardas į Vašingto
De Gaulle. ną atvyksta gruodžio 3 d.
. IAV senatorių urunė viešė J^g^uTeUnU sava^ krašto supramonini- 

nenurimsta tarnusavės ko-mas tarnauja sovietų tiks vos ™W Lietuvos ūkj
- -irir. 4,-r.ir.c. r._ Maskvos kolonialiniams ir

imperialistiniams užmo
jams.

"Der Ęund" yra įtakin^ 
giausias Šveicarijos sosti 
nės dienraštis.
• Indija pranešė,kad Kinijos 
komunistai įsiveržė į Indijos 
teritoriją, bet susidūrę su pa 
sipriešinimu,atgal pasitraukė.

© Indonezijos sostinėje Ja- 
kartoje įvyko masinis mitin
gas, kuriame reikalauta užda
ryti komunistą partiją.

• JAV senatorią grupė viešė 
jo Maskvoje.
© JAV lėktuvas pirmą kartą 
perskrido per abu ašigalius, 
padaręs per 62,40 min. 41 
600 km.
« Henry IValles,buvęs Roose 
velto viceprezidentas, mirė 
Connecticut valstybėje.

j Rumunijos min.pir. Maurer 
vieši Vienoje.

pasklido žinios, kad rin
kimai sufabrikuoti. Yra 
užmuštu.,

» JAV prezidentas Johnsonas 
ilsėdamasis savo sodyboje po 
operacijos, pareiškė, kad JA' 
tikslas yra pastovi taika ir 
žmonią gerbūvis visame že
mės rutulyje.Tam tikslui JAV 
daug aukojasi.

K.Ru
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R IMTAI IR ATVIRAI

Lapkričio 17 naktį tiek prisnigo Montrealy, kad iš
kart pasidarė gili žiema. Tas pirmasis sniegas, 
kaip matome sunkiai nusvėrė eglių šakas...

LAPKRICIO 13 DIENOS 
M A NIFJE S T A C I JOS 
PAREIŠKIMAS

Lapkričio 13 dieną New 
Yorke, Madison Square - 
Garden įvykusios Baltijos 
kraštų laisvės manifesta 
cijos pareišktme, išdės
čius esminius Lietuvos , 
Latvijos ir Estijos nepri 
klausomybės teisės pa - 
grindus .Sovietų Sąjungos 
smurtiškus veiksmus 
prieš tris Baltijos kraš
tus ir pabrėžus šių tautų 
ryžtą atgauti savo valsty 
binę nepriklausomybę, 
kreipiamasi į Jungtinių 
Tautų Generalinį Sekreto 
rių U'Thant,visuotinio su 
s trinkimo pirmininką 
Amintore Fanfanį, 24-ių 
/dekolonizacijos/ komite 
to pirmininką Šori Couli 
baly ir Jungtinių Taūtų 
narių vyriausybes bei mi 
sijąs šiais žodžiais: 

"MES RAGINAM nebea 
1 ; z y- tidėliojant imtis visų Jung 
tikslo, tiniems Tautoms įmano

Šių dienų aktualijos
Nežiūrint aiškios mažumos viešų balsų, nuspalvin 

tų tai ateivijos kartų, tai amžiaus skirtumų, tai am-: 
bicijų, tai labai suprantamo nepasitenkhimo, kad re i 
’ Tas pavyko labai gerai, - lapkričio žygis į Jungtines 
Tautas liks istorijai, kaip vertingas jos duomuo.

Žinoma, suprantamas yra nepasitenkinimas visų , 
kas nepasitenkinimą pareiškė viešai. Jų argumentai 
neįtikinami. Jie sako, kad nebuvo 14,000, o buvę. . , 
tiktai apie 8, OOO. Bet ar 8, OOC ne impozantiškas 
skaičius? Ir koks gi turi būti skaičius, kad "'"''asįten
kinančius patenkintų? Sako, diena negerai parinkta?' 
O kodėl nepasitenkinusiems diena labai gera, kad prie 
Baltųjų Rūmų susirenka 20 nepasitenkinusių JAV po
litika ir demonstruoja savo nepasitenkinimą? Ir taip 
yra, kad tūla spauda kiekvieną tokį dešimties ar net 
3-4-rių jaunuolių pasivaipymą registruoja ir fotogra
fijomis pavaizduoja, o čia ir, sakykim .,. 8,000 de - 
monstracijos ne tiktai nepavaizduoja, bet ’ net nesu
mini įvykio fakto?Sako: žygis perbrangiai kaštavo? O 
kiek pinigų išleidžiame menkiems reikaliukams? Z- 
gis gi į Jungtines Tautas yra pačio aukščiausio f-'1— 
ir jam gaila išlaidų? Koks gi tai patriotizmas?

Ar ne tos pačios čia priežastys veikia, kurios Ro- 
dezijos, kurioje dar viešpatauja kanibalizmas, kur 
80% juodųjų žmonių nesugeba ginti savo teisių, kai 
kultūringos tautos, įrodžiusios jau savo pajėgumąsa-> 
varankiškai tvarkytis ir net kitoms tautoms rodyti sa 
vo pažajigos pavyzdžius,-pavergtos ir kolonizuojamo^

Ne. Čia ne skaičių,dalyvavusiųjų demonstracijoje 
ir ne dienos tinkamumo klausimas.

Vyresniosios kartos jaunimo, susibūrusio į Komi
tetą Lietuvos nepriklausomybei atstatyti spontaniškai 
įvykdytas žygis yra vertingas veiklos už Lietuvos iš
laisvinimą žingsnis. Tendencingųjų pesimistų įrodi
nėjimai kaip tiktai įrodo, kad žygis pasisekė.

Bet yra ir neviešo nepasitenkinimo. Aptarimų eilė 
je ir jis tenkamaptarti. Kalbama: jaunimas užšokęs 
senimui už akių. Tai yra faktas. Bet, kita vertus, 
jeigu jaunimas būtų ėjęs "legaliu diplomatišku" ke - 
keliu, ar žygis būtų įvykęs? Greičiausia nebūtų įga
vęs viesulisko spontaniškumo ir neatsiekęs to efektin
gumo, koks buvo pasiektas didžiuliu veiklos smūgiu. 
Atrodo, kad pirmam atvejui tas ir tiko. Geriau būtų . - ,. - i j. u- 
buvę, jeigu toks veiklumas ir veiksmingumas būtų bu- IS/r1, savo yaiatyoinę n® 
vęs sutartas visų veiksmų ir nebūtų buvę jokiosiapra- 
sme disonanso.

Tačiau kaip besvarstytume, jaunimo sambūrio dar
bas rodo ir pasiryžimą, ir veiksmingumą, ij- sugebė 
jimą veikti. Ir tai vra nepaprastai svarbu. Si nauja 
jėga, ypač brangi, kad yra jaunimo sukurta ir jauni
mui ypač imponuojanti; mūsų lietuviškoje veikloj yra 
nepaprasto svarbumo. Neprasminga ir netikslinga 
būtų, jeigu ji nebūtų panaudota mūsų veiklos pozity
vumui. Ne tiktai Lietuvos laisvinimo tikslui, bet ir 
mūsų išsilaikymo ir mūsų lietuviškosios kultūros au- 
gimo ir puoselėjimo svarbumui.

Visa tai turint prieš akis, ar neprasminga būtų pa 
galvoti ir paieškoti formos įjungti šį sambūrį į bend- 
rąją lietuviškosios veiklos viršūnę?. Ar negalimabū-.BALTLJOS PfRAS 
tų kokia nors forma padaryti taip, kad tai būtų lyg ir 
VLIKo Vykdomasis komitetas? Juk Vyriausiojo Lie
tuvos Išlaisvinimo Komiteto ir Komiteto Lietuvo.Ne- 
priklausomybei Atstatyti ir vardas tas pat. Kažkaip 
nelogiška, kad veiktų lygiagreta du to pat vardo ir to- 
pat tikslo komitetai. Kokiu nors būdu juos reiktų ap4 
jungti.

Čia pat norisi prisiminti lapkričio 13 dienojžygio į 
Jungtines Tautas teiginį: "Tai tiktai pradžia".. . Ir 
drauge prisiminti Antrojo Pasaulio Lietuvių Seimo pri^s atstatymaratRRttų^r 
imtą rezoliciją, įpareigojančią Įvykdyti plataus mas- - - J . .
to Peticijos Jungtinėms Tautoms žygį, kuris apimtų 
ne tiktai Amerikos ir Kanados lietuvius, ne tildai he 
tuvius, gyvenančius kitose šalyse, kituose kontinen
tuose, bet ir visą žmoniją, visas tautas ir visus žmo
nes, 1 ' ............................ ‘
mo kolonializmo, prievartos ir pavergimo sąlygose. 
Šį reikalą pirmame VLIKO seime įnešė generalinis 
sekretorius Juozas Audėnas. Ir jis taip ir liko sei- ' 
me neišspręstas. Senimas, -daugelis abejoja, - jo 
greičiausia ir neišspręs. Jaunosios gi jėgos, kurios 
tikriausiai sugebės rasti laidų į daugelį šalių ir dau
gelį tautų, kaip tiktai ir gali čia veikti. O tai būtų 
nepaprastai didelis žygis, kuris apimtų ne tūkstan - 
čius, bet milijonus žmonių.

Taigi, kai dabar susirenka VLIKo seimas, norisi 
jam linkėti, kad jis būtų ir gi žygio, naujo žygio į 
Jungtines Tautas planuotojas ir lapkričio 13 dienos 
tęsėjas ir vystytojas plačiausiu mastu. Be jaunimo da 
lyvavimo šiam žygiui įvykdyti kažin ar užteks senimo 
ryžto, veiklumo ir sugebėjimų?

Nestovėkime vietoje- eikime pirmyn.'
J. Kardelis.

mų priemonių, kad Dėklą 
racija dėl nepriklausomy 
bės suteikimo koloniji
niams kraštams bei tau
toms būtų taikoma Estijos 
Latvijos ir Lietuvos atve 
jams,nes jos jau pavarto 
jo savo teisę apsispręsti 
Lietuvos nepriklausomy 
bės paskelbimu 1918 m. 
vasario 16 d., Estijos ne 
priklausomybės paskelbi 
mu 1918 m. vasario 24 d. 
ir Latvijos nepriklauso - 
mybės paskelbimu 1918 
m.lapkričio 18 d.

"PATS SOVIETŲ Sąjun 
gos dalyvavimas Jungti
nėse Tautose sudaro tarp 
tautinę pareigą panaikinti 
jos kolonistišką valdymą 
ten, kur yra akivaizdus 
ryžtingas tautos geidimas

* priklausomybę .Todėl yra 
’ Jungtinių Tautų teisė ir 
pareiga reikalauti,kad So 
vietų Sąjunga iš Baltijos 
valstybių teritorijų, kaip 
jos apibrėžtos 192o metų 
taikos sutartyse, at i - 
trauktų savo ginkluo - 
tas pajėgas,policiją ir ad 
ministracijos pareigūnus 
tuo sukurdama sąlygas su 
daryti nepriklausomas Es 
tijos,Latvijos ir Lietuvos 
vyriausybes.

TŲ nepriklausomybės ats 
tatymas žymiai prisidėtų 
prie Antrojo pasaulinio ka 
ro sutrikdytų tarptautinių 
santykių sutvarkymo Rytų 
ir Vidurio Europoj ir su 
stiprintų taiką bei saugu
mą toje opioje srityje.

"ESTIJOS,LATVIJOS IR 
LIETUVOS nepriklausomy 
bės atstatymas atititktų ir 
Sovietų Sąjungos intere- 

į sus, sukurdamas tvirtą ir 
’ pastovų pagrindą draugin 
giems kaimyniniams san 

., —v . ..... ’tykiams tarp tų kraštų ir
kurie nori pastovios taikos ir gerbuvio^nejmano- gOvietu Saiungos" / E/ 
nlnniafi'zmn nriovę rfnci ir ndvprcrimn i QJ o ’ ' '

LIETUVIŲ JAUNIMO ANTIKOLONIALISTINĖS 
LYGOS

daktorius /Chicago/,A . 
Zapareckas,Pasaulio jau 
nimo kongreso rengimo 
pirmininkas/Detroitas /, 
ir Lygos prezidiumo na 
riai:A. Gureckas, R. Ke- 
zys,A. Mažeika, J.Miklo 
vas /pirm./.

Tarp kitų idėjų apsvars 
tyti ir propagandos reika 
lai. Visų teigiamai įver

prezidiumo ir Žygio į 
Jungtines Tautas proga į 
New Yorlca atvykusių jau 
nimo ve ike jų pas įtarimas 
ateities veiklos klausi
mais įvyko š. m. lapkričio 
14 d.Manhattane.N. Y.Da 
lyvavo Dr.A. Avižienis , 
Amerikos LB Tarybos na 
rys/Los Angeles/.Dr. T. 
Remeikis, Lituanus re-

tinta Žygio į Jungtines 
Tautas pirmA .Mažeikos 
pasiūlymas dėl radio pro 
gramų į Afro-Azijos ir 
Lotynų Amerikos kraštus 
Lietuvos bylos reikalu 
įsteigimo. A.Zapareckas 
nurodė būdą kaip akademi 
nis jaunimas galėtų išgauti 
Laisvosios Europos radio 
stotyse transliacijas lietu 
viųkalba.Uždarius Madri 
do transliacijas lietuvių 
kalboje klausimas trans 
liacijųper Laisv. Europos 
stotis pasidarė dar aktua 
lesnis.Ypač jaučiamas rei 
kalingumas programų, spe 
cifiniai nukreiptų į paverg 
įos Lietuvos naująją kartą. 
Šia kryptimi antri metai 
Antikolonialinė Lyga talki 
na Europoms stotims, pa 
ruošdama skriptus "Jauni 
mas kalba Jaunimui" į Lie 
tuvą temomis.

Lit.

Gerb.NL Prenumeratoriai, 
1965 metams einant į galą, 
NL administracija randa not 
maliu reiškiniu kreiptis į 
Tamstas ir prašyti atsilygi
nimo už laikraščio prenume 
ratą, nes mūšy priminimas . 
padeda ir mielam prenumera
toriui, kuris ir be prenumera 
tos pakankamai turi sav.y ir 
didesniy rūpesčiui Adminis- 
tracija prašydama laiku apsi 
mokėti nori priminti, kad mus 
spaudžia Pašto Ministerija ir 
už neapsimokėtas per 12 mė
nesių prenumeratas, neduoda 
papiginto tarifo ,/privelege/ 
siuntinėjimui ir už tokias pre 
numeratas taikomas mokes 
tis kaip ir už reklamas/advet 
tising/.

Pagrindiniai ir rimtai krei
piamės į prenumeratorius,ku 
tie jau daug ilgiau kaip 12 
mėnesių neapsimokėjo pre
numeratas ir kuriems net po 
kelis kartus buvo siųsta pri 
minimai. Malonu konstatuoti, 
kad nemaža dalis apsimokė 
darni apgailestavo dėl užleis
tų metų, dalis dar delsia ir 
tikim.kad apsimokės, bet yra 
dalis trečioji, kuri pasinešu 
si blogon valion ir susidariu
siai skolai ieško budy išsi
sukinėti; rašo laiškus su aiš 
kirtimais, kad prieš jų norą 
laikraštis buvo siuntinėja
mas, skaitąs kitus, galįs ir 
be lietuviškų apsieiti ir 1.1. 
Žinoma, administracija su
pranta, kad čia yra kiekvie 
no individualus reikalas, bet 
viena nori priminti, kad kol 
nebuvo rimčiau pareikalauta 
apsimokėti, toks laikraščio 
priėmėjas ir skaitytojas nesi 
teikė padaryti administraci
jai panašaus pareiškimo arba 
dar paprastesnių būdu - nepri 
imti iš laiškanešio.

Tokios ar panašios rūšies 
NL skaitytojai lyg tai nebūtų 
ar nenorėtų suprasti, kad prie 
dabartininių pakilusių kainų, 
prenumeratos mokestis yra 
faktinoms laikraščio popie- 
ros, spausdinimo ir siuntinė 
jimo išlaidoms padengti. Ad
ministracija nuoširdžiai pra
šo šiuos prenumeratorius už 
praeitį atsilyginti, priešingu 
atveju NL administracija nu 
traukdama siuntinėjimą dar 
malonės pasitarnauti,paskelb 
dama atsisakiusiųjų lictuviš 
kosios spaudos sąraše.

NL administracija dar iki 
dabar laikosi tradicinės tvar
kos siuntinėdama priminimus 
arta raginimus, iš daugelio 
prenumeratorių gauna įvai
rių pasiūlymų; kad tokių siiin 
tinėjimy vietoje, skelbti var 
dinius sąrašus apsimokėjusių 
jų arba neapsimokėjusiųjų 
prenumeratorių. Administraci 
ja taikydamasi prie laiko ir ap 
linkybių svarsto ir ieško bei 
taikys atrodančius pačius to 
buliausius ir praktiškiausius 
būdus, tiek laikraščio skai
tytojams - prenumeratoriams, 
tiek pačiai NL laikraščio 
leidyklai.

NL Administracija.

Naujoji Amerikos Lietuvių Inžinierių ir Architektų Sąjungos centro valdyba, kuri buvo išrinkta spalio 
9 d. Bostone Įvykusiame sąjungos suvažiavime. Sėdi: Z, Gavelis, pirm. J. Dačys, B. Galinis. Stovi: dr. 
J. Gimbutas, J. Rasys ir K. Devenis. B. Kerbelienės nuotrauka

GRAŽUOLĖS

grožio žinovų išrink
tos ir skulptorių su - 
kurtos /viduryje ko - 
Tonos/ pagal paskuti
nę modernaus meno 
madą.

BOKIME SVEIKI

MELISSA, JEANNE & FLORA 
High congeniality.

MARCKS'S "THREE GRACES" 
Rallying round a riverbank.

Šių metų išrinkta Ang
lijos gražuolė.

KAS YRA TRCMBOFLEBITAI IR KAIP JUOS 
GYDYTI?

Tai dažniausiai infekcinės kilmės venų uždegime'.. 
Neinfekcines venų trombozes gali sukelti traumos, vėži
niai susirgimai, žymus venų išsiplėtimas, krauju krešurr.o 
padidėjimas, ilgas gulėjimas lovoje po operaiijų. Ve
nų uždegimo vietose susidarę trombai užkem'a venų 
spindžius ir sutrikdo normalų kraujo tekėjimų venomis.

Tromboflebitais dažniau serga moterys, negu vyrai. 
Jie paprastai stebimi apatinėse galūnėse. Kartais mote
rims po gimdymo tromboflebitai išsivysto mažajame du
benyje, pakliuvus infekcijai į gimdų ar aplinkinius au
dinius. {gimtų tromboflebitų nebūna.

Susirgus tromboflebitu, atsiranda skausmai uždegimo 
vietose, pakyla kūno temperatūra. Jei susirgimas paliečia 
galūnę, ji patinsta, susforėja. Didžiausių galūnių patini
mų sukelia giliųjų venų trombozės.

Efektingai gydyti tromboflebitų galima tik pirmosiomis 
susirgimo paromis. įsisenėjusius tromboflebitus žymia1 
sunkiau gydyti, nes susidarę venose krešuliai perauga 
jungiamuoju audiniu, kurių vaistai nebegali suardyti. Ne
gydomas tromboflebitas tampa lėtiniu susirgimu, ku iam 
būdingi kraujo apytakos sutrikimai. Sunkesniais ga’ūnių 
tromboflebitų atvejais pakinta galūnių odos spalva, atsi
randa sunkiai gyjančios opos.

Atsiradus pirmiesiems susirgimo požymiams, igonj 
reikia paguldyti į lovų ir iškviesti gydytojų. Kojų, jei ji 
patinusi, reikia pakelti aukščiau, šiltai aprišti. Tolesnį 
gydymų paskiria gydytojas. Lėtinių tromboflebitų atve
jais, esant patinusiai kojai, reikia dėvėti elastinę koji
nę. Ilsintis tokių kojų geriausia laikyti pakeltų aukščiau.

Negydomi tromboflebitai gali būti pavojingi gyvybei. 
Atitrūkę iŠ venų krešuliai gali užkimšti plaučių arterijas, 
ir ligonis gali mirti.

Savalaikis infekcijos ir venų išsiplėtimų gydymas, gim
nastika ir grūdinimasis žymiai sumažina galimybę susirg
ti šia liga.

160 METŲ KALNIETIS
venimo kalnuose jis nekeistų.

Piratic Miclimnvas visų savo 
amžių gyveno Barzavu kaime, 
kuris yra vienoje sunkiausiai 
prieinamų kalnų vietų. Su S. 
Mislimovu gyvena ap.e 
šimtčį jo palikuonių, o iš vi
so jo giminę sudaro jau dau
giau kaip du šimtai žmonių.

S. Mislimovu patikrino pro; 
fesorius A. Karajevas ir pa
reiškė, kad kalniečio širdis 
ir nervai stebėtinai stiprūs ir 
jis absoliučiai sveikas.

Mišk,movas 5>elis-baba 
pirmą kartą paliko Kaukazo 
kalnus ir atvažiavo j Azerbai
džano sostinę, Baku miestą. 
Pirmuosius 60 kilometrų kelio 

nuo kalnų kaimo, kuriame 
jis gyvena, iki geležinkelio 
stoties — Mislimovas jojo. 
Po to pirmą kartą sėdo į 
traukinį!

Miestas Mislimovui labai 
patiko. Ir vis dėl
to, prisipažįsta kalnietis, gy-

Canadian Vickers Ltd
Machine Shop pasiūlymai

Milling Machine Operators
• Turret Lathe Operators
• Radial Drill Operators
® Toolmakers

Ingersoll Operators
• Planer Operators
• Lathe Operators
• Tool Designers
• Vertical and Horizontal

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, T. Q.
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HENRIKAS BLAZAS RAŠO
IŠ SAVO IR

PETRO KLIMO ODISĖJOS

NEPRI KLAUSOM L I E T u V A
— Sveikas, Rambyne, protėvių šventviete! — tariame 

kiekvienas sau mintyse.
— Sveikas, Nemune! Lietuvos upių tėve!
Autobusas jau rieda Ragainės gatvėmis, o ją palikęs pa

suka į pilį miestelio šiaurėje. Tai senas kryžiuočių lizdas,

3 PSL.

2-ras tęsinys.
Važiavimas trumpas. Sėdėdami kaip aklam maiše Tilžės 

gatvių nematome, o kai sustojame, esam kažkokiame mūro 
sienų apsuptame kieme prie didelio trijų aukštų namo. Tai 
Tilžės gestapas. Atpažinome. Čia jau kartą prieš metus esa
me buvę ir negalime prisiminti nieko gero. Tik riksmus, 
grąsinimus, keiksmus.

Pro šonines duris laiptais suvaro mus į antro aukšto pla
tų koridorių. Prieš vienas uždaras duris išrikiuoja eilutėmis 
po keturis. Ant durų užrašas: “Hauptsturmfuerer”.

Pats vidudienis. Koridorius be langų, tik palubėmis 
spyksi šykšti elektra. Stovime tylūs. Aplink laksto unifor
muoti geštapininkai. Retkarčiais koks prūsas praeina civiliai 
apsirengęs. Daugiausia saugomės uniformuotų, bet šį kartą
neuniformuotas pasireiškė.

Laikas slenka lėtai, o mes vis stovime. Niekas, rodos, į

aukštomis storomis sienomis, apvaliais gynimosi bokštais, 
aukštu keturkampiu bokštu viduryje. Senais laikais tai būta 
Ragainės komptūro buveinės. Iš čia žiemomis per užšalusį 
Nemuną kryžiuočiai jojo į Žemaičių žemę plėšti, deginti, žu
dyti ir krikštyti. Dabar pilis sunkiųjų darbų kalėjimas.

Pilies vartų tiltas nuleistas ir storos geležinės grandinės 
kaba iš šonų lyg verguvės papuošalas. Grotų vartai atsidaro. 
Autobusas per tiltą įvažiuoja į tamsią ir ilgą vartų angą. Su
stoja kiemo keturkampyje ant didelių, apvalių akmenų grin
dinio. Aplink visą kiemą pilies pastatas. Iš lauko pusės tai 
gynimosi siena, iš vidaus mažais grotuotais langais kelių aukš
tų kalėjimas. Kiemo viduryje didokas mūras. Senovėje tai 
būta komptūro rūmai. Dabar kalėjimo administracijos įstaigos.

Priėmė mus senyvi prūsai žandarai. Sugrūdo administra-

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

cijos pastato rūsyje į mažą kamarėlę, kad vos sutilpome. Du 
trumpi suolai vos po tris susėsti, o mūsų penkiolika. Daniū-

Mielos klausytojos,
Mieli klausytojai,
Grįžtu pas jus praleidęs vasara,.,kaip sūnus palaidūnas .Vi
si kada nors grįžta. Vieni linksmai , kiti -liūdna iGalvo j au, 
kaip gi aš grįžtu? Prisiminiau tokį Miškinio posmą:

0 buvo žemė žalio rūbo, 
Žydėjo kalnuose mergai ten. 
Dabar visi apleisti skuba;

mus dėmesio nekreipia. Mūsų tolimesnį likimą sprendžia ten, nas autobuse buvo atgavęs sąmonę. Išlaipinti kieme prašėme 
už uždarų durų. žandarų, kad tuoj jį patalpintų į kalėjimo ligoninę ir suteiktų

Kokį pusvalandį laikėme Daniūną stačią iš šonų po pa- pagalbą.

Draugai ir paukščiai ir mergai
tės .

Taigi: grįžtu susimąstęs. Nors iš manęs mąstyto jas nekoks 
Kai gerai pagalvoju, ir humoristas nekoks. Tuo jau dauge 
lis įsitikino. Let dabar prie reikalo®

žastimis laikydami, jo nugarą paremdami. Rodos, sudžiūvo 
žmogus į šakalį, plunksnos svorio pavirto, bet ir mes nebe 
stipruoliai. Pastatome stačiai čemodanėlį ir ant jo pasodina
me. Ir jam geriau, ir mums lengviau. Sėdi nusvarinęs galvą, 
ir jaučiame, kad jis nei mato, nei girdi, nei supranta, kas ap
link darosi.

Padarėme didžiausią klaidą. Iš durų išėjo neuniformuo
tas geštapininkas, pamatė tarp mūsų eilių pasodintąjį, nusi
keikė: “Verfluchter Hund!” ir prišokęs, kad spirs, kiek tik 
vieko turėdamas. Čemodanėlis nusirito į vieną pusę, Daniū- 
nas į priešingą. Vargu ar jis ką jautė. Veidas nabašniko, gerk
lėje kurkimas, akys užmerktos. Nebekėlėme. Tegu mato prū
sas geštapininkas, kokį “gerą” darbą jis atliko Hitlerio gar
bei. Be to, ir Daniūnui geriau mirti gulinčiam negu stovin
čiam.

Prūsas, savo darbą atlikęs, nuėjo kaip niekur nieko, lyg 
jis musę būtų sutraiškęs. Stovime ir vėl rikiuotėje, tik Da- 
niūnas guli ties mūsų kojomis. Niekas neprieina, niekas ne
paklausia, niekas nepasiūlo pagalbos. Stovime dar kokį gerą 
pusvalandį, kol atsidaro durys, išeina du uniformuoti gešta
pininkai, patikrina pagal sąrašą, šaukdami pavardėmis. Už 
Daniūną mes atsiliepiame parodydami į gulintį. Geštapinin- 
kų veidai nė krust. Atskyrė vieną iš mūsiškių ir kažkur nusi
varė. Likusius liepė vesti į kiemą. Einame lyg laidotuvių ei
senoje. Daniūną nešame keturiese pirma, kiti seka iš paskos. 
Petras Klimas eina pats paskutinis; Susikūprinęs, nuleistom 
blakstienom, kietai sučiauptom lūpom.

5.

— Herr Doktor tik kartą per savaitę į ligoninę ateina, 
— sako vienas iš jų. — Buvo vakar, tad pasirodys tik kitą sa
vaitę. Į ligoninę priimsim, bet pirma jūs visi ir jis turi išsi
maudyti pirtyje ir pereiti per dezinfekciją. Neškitės jį su 
savim.

Nusinešėm. Paguldėm ant suolo. Suolas pertrumpas. Jo 
kojos, per kelius perlinkusios, kadaruojasi per suolo galą. Vos 
girdimai, daugiau lūpomis negu balsu, prašo gerti. Parūpinam 
vandens. Nuryja kelis gurkšniukus ir žiūri į lubas beveik 
stiklinėmis akimis. Apklojame jį savo apsiaustais. Požemyje 
šalta ir drėgna.

Ant suolo pasodiname Petrą Klimą ir sudedame maistą. 
Iš vokiečių tą dieną nieko nebuvome gavę, tad kabinamės į 
savo atsargas. Visi bendrai sudėję ir visi, lyg susitarę, dėda
miesi nealkani, kad Petrui daugiau tektų. Be to ne visas savo 
atsargas pajudinom. Ką žinai, gal ryt ar dar už dienos bus 
blogesni reikalai.

Ir parūkyti spėjom.. Sugebėjom praverti palubėje lange
lį ir, pūsdami pro jį dūmus, kad Daniūnui nepakenktų, rūko
me po du ties juo atsistoję. Viena bankrutkė dviem rūkoriams. 
Tik Petrui Klimui išimtis. Matome, kaip godžiai jis dūmą trau
kia, prisimerkdamas, į sieną petim atsiremdamas. Duodame 
jam surūkyti visą bankrutkę vienam ir net antrą pasiūlome. 
Tik jis atsisako.

— Jau pora savaičių neteko dūmo patraukti... galva 
svaigsta, akyse temsta, — sako jis prisilpusiu balsu, dar dau
giau išbalęs, bet aiškiai patenkintas.

Veltui maistą taupėme. Įėjo žandaras su kažkokiais dviem

Pasidalinsime mintimis apie jaunimo kongresą, įvykusį To
ronte. Ko buvo siekta tuo kongresu?
Sudominti lietuvišką jaunimą,čia išaugusį ir subrendusį, 
lietuviška veikla, ir lietuviškais klausimais,arba^citaip 
tariant,pasakyti tam jaunimui, kad po mūsų jie turės 
kovoti už savo šalies kalbą ir laisvę. Duoti progos jiems 
t.y.jauniesiems, patiems organizuoti,planuoti,reformuoti, 
pasirodyti ir pa s inotyti vieniems su kitais.
Kaip tai pavyko? Mano išmanymu balansas toks:
Teigiamybių pusėje reikia Iškelti:
1/ Kongresas įrodė aiškiai,kad senių /čia j'o k'i u būdu 
neturiu galvoje amžiaus, nes senatvė nėra metų skaičius, 
bet dvasinis sukalbėjimas/ nuogąstavimai visiškai nepasi
tvirtino. Jaunimas sugeba atlikti paskirtus darbus, 
s u g e b a planuoti ir veikti, pasireikšti ir neblogiau 
už senuosius. Profesionalus, profesionalus veikėjus ir., 
burbėte jus.
2/ Puvo įrodyta,kad jaunimas turi kur kas daugiau entuzi
azmo ir talentų,nei daugelis norėjo pripažinti.
3/ Puvo įrodyta,kad mūsų jaunimas nėra lietuvybei mi
ręs,nors tą pačią lietuvybę gerokai kitaip supranta. Eet 
ją suvokia ir,svarbi ausia, vertina.
4/ Kongresas taip pat įrodė,jog didelė dalis mūsų jauni
mo supranta, k o norima iš jų ir k o laukiama. Ir kas 
svarbiausia,mūsų jaunimas tos atsakomybės n e s i k r a 
t o . Tai labai aiškiai įrodo rinkimai į bendruomenės po
zicijas. Kad mūsų jaunimas entuziastingai remia Kanados 
lietuviu bendruomenę yra tai šviesus ženklas ateičiai. 
Kad jie nenori ir nesupranta senųjų partinių vaidų- dar 
šviesesnis ženklas!

Veža autobusu. Autobuse tik mes kaliniai ir trys geštapi
ninkai su automatais. Tilžės gatvėse vienas kitas namas su
griautas ir daugelis langų lentomis užkalti. Oro karas jau 
pasiekęs Tilžę. Mums dėl to nei šilta, nei šalta. Ir tilžiškiams 
taip pat. Reti praeiviai nekreipia į mus mažiausio dėmesio.

Važiuojam kairiuoju Nemuno krantu į šiaurę. Už valan
dėlės dešiniajame Nemuno krante iškyla Rambyno kalnas.

kaliniais, matomai, jo patikėtiniais, ir liepė visus lagaminė
lius ir kuprines atidaryti. Ėmė iš jų mūsų menkas maisto at
sargas, rankiojo tabako žiupsnelius, viską išsinešė. Po to atė
jo kitas žandaras, įsakė atiduoti visus pinigus, laikrodžius, 
žiedus. Viską surašė ir išsinešdamas pasakė:

— Tuoj Hausvateris jus ves į pirtį. Visus daiktus pali
kite čia. i. ' 'i

Pirmieji Lietuvos gynėjai — savanoriai

svajonė, kad tokie 
jaunimas jau lauks ir

kongresą i 
juos lygiai

taip 
p i i 
:ergi- 

lr berniokai nors šiek 
ugę. Ir akštesni už mus
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AVYZ1UŠ ROMANAS
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ANTRA DALIS

LIEPGIRIUOSE NAUJAS ŠEIMININKAS

Vakarėjant apsilankė netikėta viešnia — Milė Strazdienė. 
Buvo ji apsirengusi rudais kailiniukais su apvedžiojimais; 
avėjo auliniais batais, o nedidelę galvutę dengė pilka vil
nonė skarelė, matyt, atrėžta iš tos pačios medžiagos kaip ir 
suknelė, kuri buvo pasiūta, prisilaikant naujos mados, ir 
todėl uždengė didesnę dalį aulų. Kadangi su Toleikiene pa
sižinojo anksčiau, nors ir nejungė jų jokie draugiški ryšiai, 
tai be ceremonijų puolė prie jos, ir kol toji atsitokėjo, pa
bučiavo į abu skruostus.

— Viešpatie, kokia aš laiminga, kokia laiminga,— tarš
kėjo ir tik šmižinėjo, lakstė mažytėmis gelsvomis akutėmis 
troboje, tartum stengdamasi visam amžiui įsidėmėti kiekvie
ną smulkmeną.— Ponia Toleikiene atsikėlė gyventi pas mus, 
pati ponia Toleikiene!. .

— Taip jau išėjo. ..— pratarė Ieva, sugluminta viešnios 
draugiškumo antplūdžio.— Sėskitės, kur matydama. Pra
šom. ..

— Tamsta nežinai, kas čia buvo, kol Galiniai gyveno? 
Tvartas, kiaulidė! Per šiukšles negalėjai perlipti. Per kilo
metrą avių mėšlu nešdavo. Brrr...— Pasipurtė, kone vem- 
dama iš pasibiaurėjimo, ir dar su didesniu įkvėpimu drabstė 
purvais žmones, kurie jai nieko blogo nebuvo padarę.— 
Vargšas Martynas! Mokėjo jiems gryną pinigą, o jie šėrė jį 
pašvinkusiu kumpiu su kirminais. Ak ponia! Aš negaliu 
patikėti, kad čia iš viso kada nors yra gyvenę Galiniai!

Buvusio Galinių buto iš tiesų negalėjai beatpažinti. Gry
čios kampe, kur anksčiau stovėjo vienintelis.padoresnis bal
das — kukli Rimšos darbo indauja — dabar puikavosi naujas

ten mirusiųjų ir nukankiitųjų kapus, 
išmėtytus Sibiro platybėse, į kurias okupantas lietuvius 
trėmė cariniais laikais ir dabar tremia senu įptatimu.

ąžuolinis bufetas. Sukrypusį keturkampį stalelį pakeitė ap
valus ištraukiamas stalas, o tarp bufeto ir faneruotos dra
bužių spintos su veidrodžiu duryse iki pat lubų stiebėsi 
gražuolis fikusas. Pro skystas rankų darbo užuolaidas buvo 
matyti šviežiai nuplautos palangės, kurias Galiniai kaimišku 
papročiu užgriozdindavo vazonėliais su gėlėmis. Dabar va
zonėlių nebuvo, todėl patalpa pasidarė šviesesnė, erdvesnė, 
ir jauteisi tarsi pakliuvęs pas žmones, pasiruošusius didelei 
šventei.

Prie įėjimo į kitą kambarį stovėjo vaikiška lovelė, greta 
dvivietė lova, užtiesta raštuota namų darbo gūnele, prime
nančia Rimšienės audinių stilių. Pro atviras duris buvo ma
tyti antras kambarys, apstatytas tokios pat kavinės spalvos 
baldais — rašomasis stalas, pora lenktų kėdžių, įstiklintos 
lentynos, pilnos knygų.

— Kaip pasakoj, tikrai kaip pasakoj. Arba tamsta esi 
stebukladarė, brangioji, arba aš sapnuo'ju, nes čia viskas bu
vo prasmirdę iki paskutinio sienojo, taip prasmirdę, kad 
lengviau per vieną dieną naują namą pastatyti, negu išvaryti 
tą pragarišką kiaulidės dvoką.

— Galiniai vargingai gyveno. . . Maži vaikai. . .— buvo 
bepradedanti Ieva, bet Strazdienė nė negalvojo sustoti pu
siaukelėje.

— Visi žino tamsios gerą širdį, brangioji,— puolė už 
akių.— O aš, nelaimingoji, negaliu susilaikyti, nepasakiusi 
teisybės, nors šventame rašte yra parašyta: neteisk savo ar
timo, nes pats būsi teisiamas.

Kai Galiniai bendrais bruožais buvo charakterizuoti, tada 
ji, pajuto pareigą supažindinti Ievą su kitais Liepgirių gyven
tojais. O kai ir kaimą nuo galo iki galo išplakė aštriu liežu
vėliu, kiekvienoje šeimoje iškasdama kokią nors šlykštynę 
ir niekur nerasdama gero, tuoj šoko į vienkiemius, kur visų 
pirma su žeme sulygino Gaigalus ir savo buvusį vyrą Vincę, 
kuris, esą, apsigimęs vagis, katorgininkas, per kvailumą su
griovęs jai gyvenimą. Įsikarščiavusi visiškai pamiršo, kad 
jeigu nebūtų kursčiusi vyro vogti, jis po šiai dienai nežinotų,

yra kalėjimas.

5/ Puyo patvirtinta mūsų.
' vyks ir ateityje, 
. rifo tai organizuos.
6/ Puvo taip pat įrodyta,kad mūsų jaunų jų tarpe yra 
.žmonių,sugebančių dirbti visuomeninį darbą.Gerai ir 
ningai.lr be didelių kalbų. Ir be...kritikavimo.
7/ Puvo, pagaliau, patvirtinta daugelio tėvų nelabai 
'Jau slapta svajonė,kad tokie kongresai bus geriausi 
Šilai būsimoms lietuviškoms poroms. : 
nos mūši; gražios . ir judrios,na, 
tiek nepaslankūs,bet dailiai nua 
bent gerais keliais coliais.
0 kaipgi su neigiamybėm? Puvo ir jų,be abejo, nes, kaip 
sakoma-kur medžiai kapojami,ten ir skeidrų netrūksta.
1/ Mėflk’ai, permenkai buvo domėtasi paskaita ir simpoziumu, 
o labai labai gausiai lankomi šokiai. Gal ir to šiaurįe • 
tiško /nesakau,kaip matote, lietuviško/ palinkimo į^vie- 
ną kitą nereikalingą stiklą ar bonką galėtų būti mažiau. 
2/ Permaža buvo stengtasi suprasti senosios kartos ge
rieji norai, ir pati kritika atrodė labai jau pavir 
šutiniška. Ne viskas, kas buvo daroma, yra nieko neverta 
Žmogiškoji kelionė prasidėjo gi nuo arklio. Lėktuvai že
mės arti nemoka ir negali.
3/ Taigi, ir tas... vėlavimas. Nežinau ar 
Sų tarpo išgyvendins.
Dabar dar keli žodžiai mums patiems. Kaip 
padėti tam jaunimui išlikti mūsų tarpe. 
Etai: lapkričio 13 jaunimo ruošiamas žygis
Tautas. Priminti hipokritams ir barzdotiems 
kad LIETUVA dar vis pavergta.
Kad galima plakatus nešioti ir už tikrą
Kad miršta ne tiktai Viet-Kongo ko.'unistai ir ne 
ūkininkai Azijoje. Net čia pat.Čia pat Europoje, 
ros ir demokratijos luošyje.

kas jį iš nu

lime

į

nius, mėsą, o moterys, bijodamos apkalbų ir norėdamos grei
čiau ja atsikratyti, be ilgų derybų parduodavo, ką turėdamos 
atliekamo, nes sutiko verčiau netekti vieno kito rublio, negu 
likti apšmeižtomis prieš visą apylinkę. Supirktus produktus 
ji perleisdavo aukštesnėmis kainomis Viešvilės spekulian
tėms, o neretai ir pati nusibaladodavo į didesnius miestus, 
kur prisipirkdavo retesnių pramoninių prekių, reikalingų 
valstiečiams. Ir vėl eidavo per žmones, prisikimšusi krepšius 
pliušo, mielių, pipirų, laurų lapelių, medžiagos vyriškoms 
eilutėms, paltams bei kitokių gaminių, už kuriuos galėjo 
daugiau pelnyti.

Visa tai Ieva seniai žinojo, nes Strazdienė neaplenkdavo 
nei Paviešvilės. Nemaža buvo prisiklausiusi apie jos nežabotą 
liežuvį, tačiau tai, ką išgirdo dabar, prašoko Toleikienės 
vaizduotę, nes pirmą kartą matė Milę taip piktai teisiančią 
žmones. Tad trypinėjo vietoje, labiausiai suglumusi, ir ne
žinojo, ką daryti. O Strazdienė skeryčiojosi kambaryje, čia 
apkalbėdama pirmą pakliuvusį ant liežuvio, čia girdama bal
dų gražumą, čia vėl peršokdama į vienkiemius, o po minutė-' 
lės vėl grįždama prie tų pačių baldų ir jau nebeatsigėrėdama 
stebuklingu užuolaidų nėriniu, kurį galėję numegzti nebent 
tokie burtininkės pirštai, kokius turinti Ieva...

— Nepagailėjo tamstai Dievas malonių, ponia brangioji, 
nepagailėjo, — kunkuliavo, nenustygdama vietoje; — Tokiai 
Rimšienei davė geras rankas, nu proto pritrūko. Lapinų 
Godą išpustė kaip lėlę ir priedų tinginiu apdovanojo. Lapi
nienė visiška kvaiša. Šileikienė būtų nebloga, nu vargšei 
lemta visą amžių tampyti kuprą. Buzauskų Gedrūta ištvir
kėlė, kiekvieną pavasarį su pilvu vaikštinėja. O tamsta darbš-
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Liežuvinga, kandi buvo šita nedidukė juodekšnė moterė
lė apvaliu, žydėte žydinčiu veideliu. Nuo jos aštrių akučių 
nepasislėpdavo mažiausia smulkmena, kuri pagal reikalą ga
lėjo būti arba visai užmiršta, arba tūkstančius kartų padi- ti. ir graži, ir rimta, ir protinga, turi vyrą mokytą. Ak ponia, 
dinta ir paleista į pasaulį. Paskalas skleisti buvo tarsi antras 
jos užsiėmimas, neatskiriamai susijęs su spekuliantės pro
fesija. Ji bėginėjo pakiemiui, supirkinėdama sūrius, kiauši-
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DAS BUKAUSKAS
M ontrealyje gyve aantis ir 
sėkmingai dirbaitis daili
ninkas, drauge su kolega 
Vytautu Remeika, taip pat 
Montrealyje gyvenančiu; 
r taip gi sėkmingai dir- 

oančiu.- dailininku, šį sa
vaitgalį New Yorke turi 
savo darbų pa rodą, ku
rią jiems suorganizavo 
didelės iniciatyvos ir su
gebėjimų vyras,Inž. Alf
redas Pusarauskas.

Paroda atidaryta lapkri
čio 18 d. Lietuvių Atletų 
klube.

Romualdas Bukauskas 
-jaunas vyras. Kai pir
mieji Lietuvių Enciklope 
dijos tomai buvo spausdi
nami, jis dar lankė Meno 
Akademiją. Bet ligšiol jis ___________
jau labai pasižymėjo ir at-vienas” turi savo veidą ir 
kreipė į saye dėmesį kaip yra žymiai skirtingi, no_. 
gabus kūrėjas. Jo įarbų abu yra moderniojo meno 
paroda yra įvykusi Cikago- atstovai, 
je, Čiurlionio gelerijoje.

ntrealio miesto savivaldy
bės meno reikalų žinovų 
dėmesį ir todėl buvo pa- ______________
gerbtas didžiojo Montrea- ziejuje Milane 
Tio miesto savivaldybės

DAILININKAS VYTAUTAS 
REMEIKA

taipjpat jaunas vyras, bet 
jau žinomas meno sferoms 
Montrealio mieste, kur jo 
darbai dažni parodose.

Kadangi raidė R sekė jau 
vėlai, tai Lietuvių Enciklo
pedijoje apie V. Reme Ik ą 
žinių jau yra. Gimęs 1930 
metų rugs. 2 d. Radvilišky, 
je, Lietuvoje. Dailę studi
javo Fxeiburge , Vokietijo
je, Institute, o atsikėlęs į 
Montrealį, Montrealio dai
liųjų menų Akademijoje.

V.Remeika dalyvavo ei
lėje parodų M ontrea1 v’- 
ir spaudos buvo gerai įver
tintas.

Dabar jis dalyvauja drau
ge su R.Bukausku parodo
je New Yorke.

Abu jie savaimingi, kiek- 
‘ \ ir 

yra žymiai skirtingi, nors
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Jis atkreipė dėmesį ir M o- SKULPTORIUS ANTANAS
-------- MONCYS

nuo rugsėjo 11 dienos daly
vauja moderniojo meno mu- 

!. Muziejus, 
"Museo d'Arte Moderną Le. 

vadovybės specialiu jo so- guano'.' Muziejus origina
lo parodos parengimu pae. lūs tuo, kad jis vyksta po 

po atviru dangom, tarp me 
džių 40,000 kv. metrą plc 
te.

A.Moneys šioje parodo
je dalyvauja kaip vienas 

Bet daili ninkas taip gi da- įg aštuonių, pakviestų iš 
lyvavo Tarptautinėje me - Prancūzijos. Iš kiekvie
no parodoje, kuri buvo su- no jų būvo prašyta duoti 
organizuota Monte Carlo, po vieną-du darbus, 
vėliau perkelta į New Yor- , ViIniuje aktorių namų 

salėje buvo vakaras, ku- 
v Muzikui Konradui Ka- riame buvo skaitoma S. 
veckui sukako 60 metų am- Jesenino poezija. Jese- 
žiaus. Jį "pagarbino" ir Pa ninas, nepakeldamas ko- 
leckis "garbės raštu",ku - munistų diktatūros per - 
ris nieko nekaštuoja. sekiojimų, nusižudė.

lo parodos parengimu pa 
čios savivaldybės Kultū
ros skyriaus.

R.Bukausko dalyvavimas 
parodose Montrealy yra 
permanentinis reiškinys.

KAIMAS KRYŽKELĖJE Atkelta iš 3 psl. 
kaip aš, nelaimingoji, tamstai pavydžiu tokio vyro, kaip pa
vydžiu! Tokių aukso žmonių nedaug pasaulyje, patikėk tams
ta manimi, brangioji, nes aš, ačiū dievui, per metus išvaikš- 
čioju daugiau, negu kitas per visą amžių. Žinau, kokių 
žmonių esama, ponia, žinau.

Ir čia pat ėmė vardinti didžiausias žmogaus dorybes, 
kiekvienai paryškinti surasdama gyvą pavyzdį. Lapinas jai 
buvo tėviškos meilės viršūnė, nes iki šiol nėra užėjusi kito 
tokio, kuris taip lepintų savo dukterį ir būtų nupirkęs iš jos 
tiek daug įvairių parėdų. O Martynas esąs toks švelnus, do
ras, toks kantrybės pavyzdys, kad šventieji galėtų jam pa
vydėti ir patys apvainikuotų palaimintojo vainiku, jeigu būtų 
ne komunistas.

— Ak ponia, kaip aš norėčiau, kad jis būtų laimingas, 
brangioji, kaip norėčiau,— tęsė, apimta didžiausios meilės 
savo artimui.— Vakar negalėjau atsigėrėti, kai jis šoko su 
Goda. Kaip gyva nesu mačiusi tokios gražios poros, mieloji 
ponia. Dieve jiems padėk. Jeigu Martynas išvarys tinginį 
Godai, ponia, pamatysi, kaip jiedu gražiai sugyvens, bran
gioji.

Ievai nusibodo jos tarškėjimas ir ėmė nerimauti, mat, 
saulė buvo prie laidos. Reikėjo vakarienę kaisti, šerti gyvu
lius, o Milės kalboms nesimatė galo.

— Ar tamsta šiandien buvai turguje? — pasiteiravo ne
drąsiai, manydama tokiu klausimu greičiau užbaigti pasi
kalbėjimą.

Vos Ieva ištarė paskutinį žodį, Strazdienė tuoj šoko pa
sakoti, ką mačiusi ir girdėjusi Viešvilėje. Nušvietusi turgaus 
kainas, galvotrūkčiais perbėgo krautuves, išskaičiuodama 
lentynose matytas prekes, o nuo jų puolė per prekystalį ant 
pardavėjų, ir Ieva sužinojo, kuri iš jų valgo česnaką, kuri 
strazdanota arba su karpa ant nosies, kuri kvaila, o kuri 
gudri, nes apsukusi galvą bazės vedėjui ir drauge su juo 
pardavinėjanti deficitines prekes spekuliantėms.

— Ką tamsta gero parvežei? — nutraukė Ieva, netekusi 
kantrybės.

— Ak ponia! Kaip aš galvos nepamiršau kartu su krep
šiu už durų! Vis tas atsargumas, vis baimė, brangioji ponia.. . 
Tokio amato didžiausiam priešui nelinkėčiau. Eini per kaimą 
kaip knygnešys prie caro, nežinai iš kurio kampo griebs.

Taip taraliuodama išbėgo į priemenę ir netrukus grįžo

AMERIKONIŠKAS LAIKO 
SĄMOJUS

— Kodėl žmonės savaitgaliais 
stengiasi už miesto išvažiuoti?

— Už miesto mažiau policijos ir 
lengviau pavyksta užsimušti.
DUOK MAN BCLŠEVIKĄ

Kazys Binkis mėgdavo 
"išmesti1' burnelę ir daž
nai apsilankydavo "Ram- 
byno" restorane. Kartą 
jis užėjo su Bružu "išme.' 
sti". "Rambyne" gi "ūžė" 
ir daugiau žurnalistų .Bru
žas užsakė po "šnapsiuką'.' 
Kelneris atnešė, kaip pa — 
prastai, po "normalią"tau- 
relę.

-Ką tu čia,broleli, da
bar iš mūsų juokauji, -šo
vė kelneriui Binkis.

-Kaip tai ką aš ?-įsižei- 
dė kelneris.-Ko jūs nori
te ?

-O gi duok man bolševi
ką'. . .

-Pas mus bolševikų nė
ra, -suabejojo kelneris.

O klebonišką žinai? 
-Kur gi ne. . .
-Tai bolševikas-kaipdvi 

kleboniškos, -paaiškinopo
etas .. .

Žurnalistai prapliupo juo 
kais.

______ _ ____ SNIEČKUS IR ORDINAI
^magujc auuaic meno metų nuo A.S. Puškino mir Sniečkus už tarnybą oku- 

vaizduojamos pasku- galeriją, kurioje per 4 mė-ties,K.Binkis paskelbė kePaci]ai apdovanojamas or- 
Aetuvos nepriklauso. nesjus eIjg dailininkų išstaletą Puškino vertimų.Kai-finais. Kartą, kai Antanas 

dipnos. Romano __ _____________________________________ _  . , i.-. Cninnbna n-OTm n-nrUm 44

DAILININKAS ROMUALDAS BUKAUSKAS DAILININKAS VYTAUTAS REMEIKA 
Abiejų dailininkų, R.Bukausko ir V.Remeikos, darbų paroda lapkri
čio 18, 19 ir 20 dienomis atidaroma New Yorke. Abu dailininkai yra 
montrealiečiai ir jau pasižymėję eile parodų, kurios susilaukė rimtų 

įvertinimų. 

ALDONOS STEMPUZIE- 
NĖS

įdainavimų plokštelė, pa
vadinta "Dainos", jau iš
leista į pardavimą. Plok
štelėje, kuriai dainas su
komponavo Darius Lapins
kas ir jis gi dirigavo or
kestrui, įrašyta ne tiktai 
D. Lapinsko sukomponuo
tos dainos, bet ir kitų lie
tuvių kompozitorių.

Žinovų teigimu, D.La- 
ginsko kūryba esanti la - 

ai originali. Liaudies 
dainos parodomos visai 
naujoje šviesoje.

• Rozinas apdovanotas 
už raižinių ciklą "Lie - 

. tuvos partizanai" sidab
ro medaliu.

UOSTO PRIEBLANDOJE

jus

Jos 
jus,

NAUJI MŪSŲ LEIDINIAI "69" MENO GALERIJA
„ , , . į: . ČIKAGOJE
Rašytojas J. Gliaudą pa Meno mėgėjai pp. Oren- 

rase romaną "Agonija",ku- tal glkagoj| įtid*įPrė 1
Tiam.6 vaiTnnmamna nacini. « . . °

tinęs Lietuvos 
mybės dienos. Romano ge- 200 dailės darbų? 
rojav.pavaizduoti tiktomis - - - - - - •
pavardėmis: Paleckis, Me
rkys, Natkus ir tt. Roma
ną išleido Nidos leidykla 
Londone. Tomas turi 400 
puslapių. Kaina 2.50 mi
nkštu įrišimu ir 3 dol.kie 
tu įrišimu.

VEDA D R. GUMBAS
SOVIETININKO PASIGY

RIMAS
Lietuvoj rusas politrukas, sode 

stebėdamas skraidančias bites, 
klausia namų eimininką:

— Kokios keistos čia pas 
musės?

— Čia ne musės, čia bitės, 
neša saldų medų. Argi pas 
Rusijoj, nėra bičių?

— O taip, — susigriebia poli
trukas, — pas mus yra labai daug 
bičių. Tik mūsų bitės ne tokios 
mažytės, kaip jūsų... Mūsų bitės 
oho, kaip žąsys!

— Bet kaip jos, būdamos to
kios stambios, įlenda į avilį?

— Kada joms įsako partija, tai 
jos čypia, bet lenda.

KUO TIKĖTI?
Arabąs nuėjo pas savo 

kaimyną ir paprašė ku
riam laikui paskolinti jam 
savo asilą.

Kaimynas atsakė, kad a- 
silo nėra, kad jis ganosi 
lauke labai toli nuo namų.

Tuo tarpu asilas tvarte 
stipriai užbliovė.

-Bet juk tai tavo asilo 
balsas', -nusistebėjo žmo
gus.

-O tu dabar ką?-įsižei
dė kaimynas.- Tiki mano 
asilu, ne manim?

ATSAKYMAS
1937 m. ,kai sukako ICO

s p

> or-
Antanas 

. kurie klausė Binkį, kodėl Sniečkus gavo” ordiną, jį pa- 
Laukiama dabar, kad tu- jis tai padarė? klausė Paleckis, uz kokius

ri būti atvežti iš Paryžiaus -Puškinas-taiaukštakul-nuopelnus jis gavo ordiną?
tūra, - atsakė Binkis. Jis -Uz Kauno kalėjimo langų 
kovojo už laisvę ir dėl jos uzkalimą, - atsakę nesiva& 
nukentėjo, kaip prie sovie- žydamas Sniečkus, ir dar 
tų Majakovskis, Mejerhol- pridūrė, - kad prakeikti bū
das ir kt.Negi aš versiu rzujai nematytų nei dangaus 
Stalino padlaižį Demjaną nei žemės. ..
Biedną ar panašius. . .Te
gul Stalinas juo džiaugiasiNESUSIKA LB A . . . .
ir .. .draugas Tilvytis.. . Milionierius klausia jau

nuolį, kuris prašo jo duk-
ŽIEMA TIKRAI ARTINASI terš rankos, kibk jis turi

......................................... .. pinigų?
- Turiu 1OO, OOC dolerių, 
atsako jaunuolis.
- Aš neklausiu, kiek turit 
savo kišeniuie, bet kiek jų 
yra jūsų banke yra laikoma^ 
-atkirto milionierius...

NUKULTINIMAS
Lietuvoje dabar gerų pa- 

žįstmų tarpe madoje paša-

ri būti atvežti iš Parv: 
ten gyvenančių ir dirban
čių lietuvių dailininkų dar
bai- Antano Mončio irZi- 
buno Mikšio dailės darbai.

Po naujų metų šioje 69 
galerijoje bus atidaryta 
vienuolės M Mercedes dai 
lė£ darbų paroda.

Žinotina, kad 69 galeri 
tiktai lietu-

• Vilniuje mirė Akademi
nio dramos teatro aktorius
Kazimieras Simaška. Jis joje'd'aiwauja'ti 
buvo gimęs 1914 m.Anyks- daiflnin£ai> 
cių srityje. Vilniuje kalbasi du bičiu

liai ar du draugai:
- Liūdna, - aimanoja vie 
nas.
- Tai ko jau tau liūdna ?- 
klausia draugas.

- Jau artinasi žiema...
- Iš ko tu tą sprendi?Juk 
dar ankstyvas laikas.
- Nematai, kaip mūsų kra- _
utuvės išstatė prekes-mau-kyti: Žiūrėk,brolelį, kad 
dymosi kostiumus, šiaudi- tavęs nenukultintų,kaip Jo 
nes skrybėlaites. .. sifą Staliną.. .

a -------Sa -aaII >

R. BUKAUSKAS
Vytautas Remeika „Pavasaris"

nešina klijuotiniu krepšiu, prikimštu pramoninių prekių.
— Muilo akmuo ir maži akmenėliai žibintuvėliams. Ada

tos siuvamoms mašinoms. Pamušalas,— supažindino Ievą su 
krepšio turiniu, dairydamasi į langus ir nesiryždama viešai 
išdėlioti prekių.— Ak ponia. Tamstoms būtinai reikėtų įsigy
ti šunį, brangioji. . . Pilkos sagos, tamsiai mėlynos. Reifer- 
šliusai. Multinas. Be šuns žmogus kurčias ir aklas, mieloji. 
Turiu suknelei medžiagos. Žydras šilkas su baltais mėnesė
liais. . . O čia,— ji pabarbeno pirštais į krepšio viršų,— me- 
džiagėlė vyriškai eilutei. Vilnonis. Prima.

— Parodykit. Jeigu tiks, nupirksiu vyrui.
— Ak ponia! Tokios eilutės nesigėdytų pats Smetona 

nešioti, jei nebūtų sudegęs Amerikoje.— Strazdienė išskleidė 
medžiagą.— Kvadratukai smulkūs. Tų strypelių rudumas la
bai derinasi prie šviesaus dugno. Žiūrint į tokį raštą prisime
na saulėtekis, mieloji ponia. Linksma pavasariška spalva.

— Taip, ji man patinka,— prisipažino Ieva. Kartą ji matė 
kažką, apsirengusį panašaus rašto eilute, kurią net Arvydas 
pagyrė, ir dabar džiaugėsi, galėsianti ją nupirkti vyrui, jei
gu Strazdienė nepasibrangins.— Kiek kainuoja?

— Krautuvėje keturi šimtai metras. Bet jos ten, mieloji 
ponia, nėra. Gavau iš bazės vedėjo draugužės. Per pažintį. 
O anai taip pat reikia gyventi, brangioji.

— Tai kiek tamsta prašai? — nekantriai paklausė Ieva, 
bijodama, kad Strazdienė nepradėtų paskaitos, kaip kai kurie 
žmonės gyvena.

— Kitam be puspenkto neatiduočiau, nu tamstai. .. Ak 
ponia! Kokios gali būti derybos tarp savo žmonių? Imkite 
krautuvės kaina, ir pasibučiuokime.— Ir Ievos skruostus vėl 
nuplieskė karštos sausos Milės lūputės.— Geriau netekti šim
to rublių, o nė vieno gero draugo. Dėl draugystės be jokio 
pelno atiduodu ir tą žydrąją pusmėnulinę. Ir sagų, ir dar 
ką norit, imkite savikaina. . . Imkite, viską imkite, brangioji 
ponia, nes geriau vienas geras draugas, negu šimtas rublių.. .

Ieva vargais negalais atsisakė suknelės, o už medžiagą, 
kurią nupirko Arvydui, norėjo sumokėti Milei, kiek ji iš kitų 
imanti, bet Strazdienė pratrūko aiškinti draugystės reikšmę, 
tad neapsikentusi įbruko jai pinigus ir įmetė pirkinį į spintą.

Ieva seniai matė vyrą taip gerai nusiteikusį. Atrodė, lyg 
jis būtų grįžęs iš ilgos pavojingos kelionės ir negali atsi
džiaugti, kad viskas laimingai baigėsi. Ne, negalvojęs, kad jo 
planas taip lengvai praeisiąs kolūkio valdyboje. Spustelėjęs

mygtuką, ir visi pakėlę rankas kaip automatai. Išsigando. . . 
Suprantama — juk nei Šileikos, nei Raudonikio, nei Gaudu
čio nešvarios rankos. O Gaigalas stačiai iš keršto balsavęs.. . 
Taip, dabar jis ištrauksiąs tuos žmones iš purvo, sudaužysiąs 
prakeiktą rutinos kiautą. Vienu metu buvo suabejojęs, ar 
teisingai padarė, prisiimdamas tokią atsakomybę. Bet tai 
buvusi akimirkos silpnybė, paskutinis merdėjančio miesčio
nio šūktelėjimas.

— Po to, ką šiandien pamačiau kolūkyje, man pasidarė 
gėda, kad galėjau taip pagalvoti. Įsivaizduok, žmonės turi 
ir stogą ant galvos, ir ko pavalgyti, kuo apsirengti. Vienoj 
kitoj vietoj užvažiavau net trobų, apstatytų faneruotais bal
dais. Niekas neguli zupermaišiais apsiklojęs, neina elgetauti, 
ir vis dėlto vargingesni už paskučiausią vargšą. Jie netiki 
savimi, rytdiena, gyvena, kad sočiau prikimštų pilvus, pasi
linksmintų, gražiau aprengtų savo dukteris, daugiau už kai
myną prisigrobtų kolūkinio turto. Godumas, pavydas, ne
sąžiningumas apsėdęs žmones.

Ieva gėrėdamasi žiūrėjo į Arvydą. Koks jis gražus, kai 
pakiliai nusiteikęs! Koks stiprus, nepalenkiamas! Jo šiurkš
tus vyriškas veidas dega įniršiu, lūpose ironiška šypsena. 
O kokia jėga akyse, kaip nuostabiai jos švyti! Jis tarsi pa
miršo viską pasaulyje. Kažkokia mintis pavergė jį, taip ir 
sustingo su kąsniu burnoje, įsmeigęs lunatiko žvilgsnį į tuš
čią erdvę.

Ieva visada žavėdavosi Arvydu, kai jis įsikarščiuodavo, 
nors ir nedažnai taip pasitaikydavo, bet kartu ją apimdavo 
ir nesuvokiama baimė. Arvydas tartum suskildavo į du žmo
nes. Vienas jų, išorinis — jai buvo jaudinantis, artimas, sa
vas, kitas gi, vidujinis Arvydas — svetimas, nesuprantamas. 
Tam antrajam ji buvo abejinga. Ir tai ją gąsdino. Ji negalėjo 
pasakyti, kada jų dvasinis darnumas pairo, ir iš viso, ar jis 
kada nors buvo, tačiau jautė, kad kasdien vis labiau tolsta 
vienas nuo kito. Ji stengėsi to nepastebėti, o pastebėjusi at
sargiai nukelti vyrą iš dausų į žemę, pažadinti jį iš sapno, 
kaip ji vadindavo mintyse Arvydo samprotavimus, ir tarėsi 
daranti viską, kad neleistų galutinai nutrūkti jų dvasiniam 
ryšiui.

— Klausyk, Arvydai,— tarė ji.— Prisimeni, kartą kalbė
jome, kad tau reikėtų pasisiūti naują vasarinę eilutę. Aš 
nupirkau medžiagą. Nežinau, ar paliks.

— Taip? — Jo veide šmėstelėjo šešėlis, bet akys liguis 
tai tebespindėjo. Jis buvo dar neatsikvošėjęs.

Nukelta 6 psl.

VYTAUTAS REMEIKA 
PRIE KRANTINĖS 

(aliejus)
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Čikagos lietuviai gausiu dalyvavimu Jaunimo Centre ir prie paminko minėjo Vil
niaus dieną. Minėjime dalyvavo ir bičiuliški mums ukrainiečiai, kuriuos matom 
viršutiniuose paveiksluose: kairėje ukrainiečiai neša Ukrainos tautinę vėliavą 
nuo paminklo žuvusiems už laisvę. Vėliavą neša ukrainiečių karo veteranas M. 
Slobodianiuk, lydimas ukrainiečių mergaičių, apsirengusių tautiniais rūbais,ber 
niukai uniformuoti. Tai Ukrainiečių Demokratinio Jaunimo organizacijos atsto
vai. Dešinėje į lietuvių susirinkimą kalba ukrainiečių atstovas Mykolą Lyčyk.

Kylanti dai lininkė Irena ^ankūnaitė, kolo
ratūra, dalyvavo soliste Žygio į Jungtines
Tautas koncerte Madison salėje New Yorke.--------- -

Vilniaus Dienos minėjime su vėliavomis Jaunimo Centro sodelyje prie 
Nuotrauka V. Noreikos

pa

Lapkričio
Keturiolika t ūks 

t a n č i ų -buvo du žodžiai, 
kuriuos lapkričio 13 d. va 
kare ištardami New Yorko 
radijo ir televizijos prane 
šėjai pateikė apčiuopia- 
miausį Baltijos' laisvės 
manifestacijos svorio įver 
tinimą.

Taibuvobeveik tas skai 
čius,kokio manifestacijos 
sumanytojai siekė ir koks 
buvo būtinas , bet ir pakan 
karnas, kad rengėjų pirmi 
ninkoA.Mažeikos įvadinis 
šūkis-mes reikalaujame 
būti išgirstu-nenueitų nie 
kais. Manifestacijai bai
giantis,jos vadovai turėjo 
progos padaryti pareiški 
mus per radiją ir televizi 
ją dešimtims milijonų.

Spaudos ir radio prane 
Šimuose - ypač anksčiau, 
manifestacijai dar tebe
vykstant išleistuose-mir 
gėjoįvairių skaičių:aštuo 
ni, dešimt, vienuolika, try 
lika tūkstančių. Tų žinių 
šaltinis buvo Madison S qua 
re Garden pareigūnai, o jų 
apskaičiavimas keitėsi

13 d. manifestacija 
nuolatinio didėjimo link 
me,kadangi salė pildėsi Ii 
gi pat programos pabaigos 
o būriai dar prisidėjo ir 
po to,besirikiuojant žygiui 
per miestą. Buvo atzymė 
ta,kadsen.K.Mundt kalb os 
metu, t. y. programai įpu 
sėjus, salėje buvo lo. 7oo 
ir apie 4oo prie jėjimų . 
Tuo metu į laikraščius bei 
radiją išėjusiose žiniose 
manifestantų skaičius bu 
vo pažymėtas ll.ooo.

Eisena į Jungtines Tau 
tas perkirto visą New Yor 
komiestocentrąikai vėlia 
vos jau tvarkęs i prie Jung 
tinių Tautų aikštės,eisenos 
galas darbuvo nepradėjęs 
judėti nuo Madison Square 
Garden-mylia su penktada 
liuatstumo nuo pradžios.

Dešimt skautų akademi 
kų-4 jaunuoliai ir 6 mergi 
nos iš Čikagos,Cleveland© 
ir Bostono-staigiu.iš anks 
to nenumatytu žygiu įnešė 
manifestacijos įkvėptus 
pareiškimus į pačią J. T. 
Saugumo Tarybos posė
džių salę .Saugumo Tarybai

skrido senatorius Frank 
J.Lausche ir JAV prezi
dento patarėjas Charles A. 
Horsky, dėl tuo metu New 
Yorkąužgulusios miglos , 
turėjo nusileisti Philadel 
phijoje.Senatorius ir pata 
rėjas nebegalėjo laiku su 
skubti į Madison Square 
Garden. Programos vedė 
jas Leo Cherne paskelbė 
jų telefonu iš Philadelphi 
jos perduotus prezidento 
L.B.Johnsono sveikinimus 
manifestacijai.

Senatorius Karl E .Mundt 
savo ir sen. F. J. Lausche 
vardu pažadėjo, kad ypač 
po šios manifestacijos dė 
šią pastangų, kad ir JAV 
senatas priimtų atitinka 
mą rezoliuciją Baltijos ne 
priklausomybės reikalu, 
kaip ir atstovų rūmuose 
nriimtoji.Siaip jis pažymė 
<ad reiks dar daug mani 
festacijų ir pastangų Balti 
jos laisvei laimėti, ir kad

IRAUGIŠKAS UKRAINIEČIU PAREIŠKIMAS

limo Centro salėje bu- patijų dėl Vilniaus, kaip ___________ _______
abai įspūdingas. Gedimino palikimo, M. Ly-itimiausiu laiku manifesta 
rainiecių Veteranų de- čyk pasakė: 
otas M. Lyčyk kalbėjo: 
įsų bendri kaimynai - 
ai, savo valstybingu 
istorijos tėkmėje daž- 
siai nesilaikydavo sū
rimų su lietuviais ir 

ukrainiečiais.Tiesiog lau
kinis "didžiosios mocarst- 
vos" siekimas- Lenkijos 
nuo jūros iki jūros apkva 
šino lenkų protinį pajėgu-

BALTIC WOODWORK CO.
DAROMOS ĮVAIRIOS DURYS, LANGAI, \ IRTI \ ĖS KABITAI 

IR KITI ĮVAIRŪS MEDŽIO DIRBIMAI

K. KIAUŠAS ir J. ŠI AUČH LIS.
Adresas: 547 Lalleur Street, LaSalle.

Montreal, l’.Ų Tel. DO 6-3884.

besvarstant Rodėzijos ne - 
priklausomybės problemą.

Kai,po lietuvių,latvių ir 
estų kalbų su himnais ir 
po bendros maldos,trys vė 
liavos, manifestacijos ko 
miteto lydimos,buvo nuneš 
tos prie Jungtinių Tautų 
uždarų vartų ir į juos pa 
sibeldusios grįžo, minėta 
sisdešimtulcas nuvyko tie 
šiai į Saugumo Tarybos po 
sėdžių salę ir ten choru 
ėmė garsiai reikalauti Bal 
tijos valstybėms laisvės 
bei prideramos vietos Jung 
tinėse Tautose. Posėdžio 
eiga tapo kurį laiką sutrik 
dyta. Jaunuolius tvarkdariai 
is salės pašalino, bet su 
jais iš salės išskubėjo ir 
ten buvę reporteriai-foto- 
grafai, kuriems šie mani 
festantai išsamiai perdavė 
savo ir ką tik pasįbaigu- 
sios manifestacijos nusi
teikimus .Tai įvyko apie 5 
valandą, manifestantams 
jau skirstantis. Po valan
dos apie mapifestaciją ir 
jos reikalavimus jau buvo 
paskleistas į visas šalis tis Amerikos radijo prie 
per didžąsias tarptautines monėmis.
žinių agentūras. Mons.Raymond J.Swords

Lėktuvas,kuriuo is Va- S. J.,savo kalbą apie Lietu 
šingtono į manifestaciją vos padėtį sujungė su mal

Baltica Investment Corp.
Autorizuotas kapitalas S 120.000

J. Skučas, l’rcz. RA 2-6152 6966 - 44 Avė. Rsnit.
S (įperkame sklypus ir žerrę Montrealyje bei apylinkėje.

I ž indėlius mokame 8f< disidend^.

JOE’S BUTCHERY & GROCER
J. LAURINAITIS

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

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

DALIS.
1916 FRONTENAC ST. Montreal. LĄ 4-0209.

Tel. 525-8971

PORI RETAI • VEDYBOS - KRIKŠTYTAS
St'KAKTT'VfS ■ MAŽAMEČIAMS

ĮVAIRIOS PROGOS

T. Laurinaitis1920 Frontenac St. Montreal, P. Q.

LaSALLE AUTO SPECIALIST Keg’d
SAV. G. DESROCHERS

Taisau ir dažau lengvas mašinas 
7717 GEORGE LASALLE, QUE.

(Priristi „Nepriklausomos Lietuvos” redakciją)
TaL: garažo 366-0500

namų 366-4203

Išsamus manifestacijos 
reikšmes ir poveikio ver 
tinimas tik prasideda.Ar 
" ■ ::_______ :___ i
c įjos komitetas surinks 
duomenis apie visuome
nės sudėtus įnašus jai su 
rengti, apie nesėkmes ir 
laimėjimus. Manifestaci
jos vertinimas bus viena 
iš svarbiųjų temų lapkri
čio 27-28 d.susirenkan
čio Vliko seimo svarsty 

„ muose. /E/
smingu aidu aįsiliepsUkra- DAUMANTIŠKIAĮ SKAU- 

. . , „ mos-laisvos ir nepnklau- TAIPERTRAUKE SAUGU- 
mą, tuo pačiu metu nustum somos ir Lietuvai visuo- tąryBOS PCSĖDT 
damas į salį etikos bei mo-met bičiuliškos Ukrainos. Įnž. Miklovas papildo 
ralės būtiniausius dėsnius. Ukrainiečio kalifą vertęs Eltosžintą.

Pareiškęs lietuviams sim Jonas D. Cėsna. Lapkričio 13 Jungtinių 
-------------------------------------------------------------------------------------- Tautų būsti nėję Saugumo

Taryba svarstė Rodėzijos 
problemas. .4.3o New- 
Yorko laiku akademikų 
skautų 4 dešimtukas atsi
sėdo Saugumo Tarybos po 
sėdžių salėje.Išsidėstė tri
jose pozicijose ir budi. Ro- 
dezijos atstovas baigė kal
bėti. Afrikai žalios švie
sos į Jungtines Tautas, o 
Lietuvai?... Laikas.'Iš 25 
Pabaltijo vergijos metų 2d 
gėdos metų tenka Saugumo 
Tarybai, t. y. didiesiems 
viešpačiams Jaltoje, Pots
dame ir savose sostinėse 
dalinusioms savitarpyje 
pasaulį įtakų sferomis .Už 
tai ir atsakas iš jų:dar ne 
laikas, arba:klausimo to
kio nėra. Tokiems valsty
biniams cinikams mūsų at
sakas met ik jau laikas,bet 
visa 2o metų kaip Lietuva, 
Latvija, Estija privalėjo 
būti JT ir laisvų tautų šei
moje. Pirkliai pirkliauja 
svetimu, tauta apsispren
džia laisvei pati ir spren
džia pati.

Rodėzijos atstovas bal 
gė kalbėti. Clandijos ruo
šiasi. . . Afrikos-Europos 
tarpsnyje pakilo lietuviai: 
"Priimkite Pabaltijo vals 
tybes į Jungtines Tautas , 
priimkite Pabaltijo valsty
bes į Jungtines Tautas, pri- 
inkite". . . kartojo ir kar- 

__  . .. . tojaOlandijos atstovas nuo 
žiedavo su Marie Ann Pedley. Vestuvės po Naujlį Metų, lankiai tribūnoj tarė:"Kai 

Foto: Tony Laurinaitis. Baltijos tautos leis man 
kalbėti,aštęsiu".U Thant 
nusiėmė ausines .Kažkas 
pasišalino iš salės/ radio 
pranešimais- sovietų ats
tovas/. Televizijos kame 
ros pasisuko 18o laipsnių 
kampu. Bet "Saugumo Ta
rybos saugai" musų seses 
ir brolius-išstūmė.Korės 
pondentai patraukė iš pas
kos. "Ar jūs komunistai?" 
- iš paplitimo klausia . 
"Ne.mesZvgioį Jungtines 
Tautas dalyviai. Ten, už 
sienos lauke, tūkstančių 
minios reikalauja Pabalti 
jui laisvės..."

Apie aprašytą kovos epi 
zodą žinią šias eilutes ra
šančiam pirmiausia atne 
šė kolega S. Goštautas , 
dirbantis UPI / United 
Press International/agen
tu roję."Baltų dešimtuko" 
įsiveržimą į Saugumo Ta
rybos sferą UPI paskelbė 
visam pasauliui.Kas tai 
padarė ?Gi daumantiškiai 
iš Akademikų Skautų sto- 
vyklos-Pąytizanų stovyk 
los prie C ikagos: Janina 
Tallat-Kelpšaitė, Virgini
ja Bobinaitė, Rūta Domai1 
kaitė,Giedrė G3.1inytė,Auš- 
ra Kubiliūtė, Živilė Pali- 
|liūnaitė-daumantietės ir 
daumantai: Bronius An
driukaitis, Vacys Garbon- 

™^|kus, Upgintas Kubilius,

vo

mo

Ateis laikas, ir šis oku 
pantas gėdingai pasitrauks 
iš jūsų, kilnieji lietuviai, 
šalies, o tuomet džiugiai 
didingas "Lietuva, Tėvy
ne mūsų" /kalbėtojas tą 
pasakė lietuviškai/ suska
mbės Vilniuje ir lietuviš
komis erdvėmis ir džtaug-

da už Lietuvos išlaisvini mis/, solistė L.Stankūnai 
mą. . tė,akordeonistas K.Dauba

Programos papuošimas ras, ir programos vedėjas 
buvo New Yorko, Philadel LeoCherne,kuris iš savo 
phijos,Waterburio ir Bos 
tono jungtinė šokėjų grupė 
/vad.J.Matulaitienės-visi 
šokėjai atvyko savo lėšo

pusės gėrėjositurėjęs pro 
gos vadovauti tokiai spal 
vingai ir taip gerai suor 
ganizuotai manifestacijai.

79 ir 81 St. Zotique St. E.
Tel. CR 7-0051. MONTREAL

Aleksandras Abraitis, Sv. Kazimiero parapijos Jauni 
mo sambūrio pirmininkas/196O-62/ spalio 9 d. susi

jos laisvei laimėti, ir kad 
kova prieš komunizmą da 
bar vyksta kitur,

Atstovas John J.Rooney 
ryškiau pabrėžė,kad ir da 
bar reikia apčiuopė me s - 
nės paramos kovojantiems 
dėl Baltijos kraštų nepri
klausomybės, tarp ko kita 
galimybes patiems naudo

tiii»nn»»niiii>u>u>um»tni»rinnnt»HH»nnnn:Hn»»um»mt»nnnaum

A. NORKELIŪNAS Į
I Commūioner of the Superior Court of Montreal
| MONTREAL ENTERPRISES REG’D
I VISŲ RŪSIŲ DRAUDIMAS.

g 6695—35-ta Ave., Rosemount (kamp. St. Zotique)
x Montreal 36, Que. TeL RAymond 7-3120.
S:t»u»»n»i>ii:»»»»mnnct»t»Miiiiiniinnnni»nu»»niii»»tmtnt nnrit
mn:nnti»tui»inow»iiiiiiiiiiiiUHmii;ummuiiiiitiiiiii>nnnntn:umutt«

ME 7-6727

DE LUXE CLEANERS
Sav. P. RUTKAUSKAS I

117-6 Avenue, Lachine, P.Q |
Ujii»tmnntiiiininiii»niiiniiiuii>nui>n»wm»»u»»n»uiui»»mw:M»

SIUNTINIAI LIETUVON
per

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

Iš čia pasiilsite siuntinius savo artimiesiems 
garantuotai skubiausiai ir 

urmo kainomis 
(30—40% žemiau rinkos kainu) 

IMPORTUOJAME Iš ANGLIJOS, 
geriausias angliškas vilnones medžiagas vyriškiems 

moteriškiems kostiumams ir suknelėms.
Turime didžiuli pasirinkimą viln., kašmiro ir šilk, skarelių 

Ateikite ir igi tikinsite. kad čia perkant sutaupysite.
PRIIMAME UŽSAKYMUS 

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

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

vedėjas. Laisvai kalba lietuviškai.

GEORGE LAV1NSKAS
A L L S T A 'f E 1 N S L’ RANCE 

VLSI RČŠIV DRAUDIMAS.
268 - 2nd Ave., LaSalle. Tel: 366-5309.

BELLAZZI-LAMY, INC
DO 6-6941 7682 Champlain Blvd. LaSalle
Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langę rėmai, 
izoliacija  ̂Ten - Test, Masonite, statybinis popietis.

Telefonas 768-6679

WINDSOR
DRY CLEANERS & DYERS CO. LTD. 

Valome visokius drabužius ir kitą Jūsų namų apyvoką.
Savininkai:

A. Keršys, P. Petrulis, P. Keršulis, A. Greibus.
1295 CHURCH Ave., Verdun, Montreal.

i Jurgis Šenbenras
Vasarą kasę partizanų 

slėptuves,rudenį kolegos 
vėl susitiko M adison Squa 
re Garden, žygiavo kartu 
su minia į Jungtines Tau 
tas, staptelėjo ten pakely 
je,kad vėl,tikėkimės, tęs 
tų didį žygį į Lietuvą.

Juozas Miklovas.
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TAUPYK IR SKOLINKIS 
TORONTO LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVE

>» * i\ ivi
Būstinė: LIETUVIŲ NAMAI

1129 Dundas St. West, Toronto 3, Ont., tel. LE 2-8723 
Už depozitus „Parama“ moka 4*4% vieton 4%% ir už 
asmenines paskolas „Parama” ima 7% vieton 7l/2%.

Už paskolas ir — morgičius — 6/4 %• 
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 va!., 
o vakare nuo 4 vai. 30 min. iki 8 vai. 30 min.

tiktai pirmadieniais ir penktadieniais.

DELHI-TILLSONBURG

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

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

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

NOTARAS 
ANTANAS LIUDZIUS.B.L 
Be ndr darbia V.S.Mastis, 

L.L.D.
Namų.farmų ar bet kurto 
verslo plrklmo-pardavi - 
mo dokumentų sudarymas 
mortgtčtal, sutartys, testa 
mental Ir visi kiti teisi - 
ntal reikalai.
408 RONCESVALLES A V 

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

Namų: CR. 9-6166,

FILATELITŲ ŽINIAI! 
PERKU Nepriklausomos Lie 
tuvos 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

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

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.

Toronto tautinių šokių šokėjų grupė "Gintaras", kurį 
veda p. Tirūta, dalyvavę Jaunimo Kongrese Toronte

Foto Inž. J. Čuplinsko.

KAIMAS KRYŽKELĖJE Atkelta iš 4 psl.
Ieva ištraukė iš spintos atraižą ir, nevykusiai slėpdama 

pasitenkinimo šypseną, priėjo prie vyro.
— Na, ką pasakysi? Turi tavo žmonelė, skonį, a?
— Nieko sau.— Arvydas paglamžė audeklo kamputį.— 

Žmonės iš įpratimo giria angliškus gaminius, manydami, kad 
jie ir šiandien geriausi pasaulyje. O iš tikrųjų tarybiniai 
tekstilininkai seniai susikišo į kišenę visus Anglijos audėjus. 
Tik pažvelk į šią medžiagą. Ne blogesnė už užsieninę, o to
kio skoningo spalvų deiinio, tokio meniško darbo atlikimo 
nerasi jokiame angliškame audekle. Dėkui, levut. Išeis puiki 
vasarinė eilutė!

— Taip, man labai pasisekė,— pasigyrė Ieva, švytėdama 
džiaugsmu. — Krautuvėse tokios medžiagos nėra. Užnešė 
Strazdienė ir, įsivaizduoji, nepaėmė nė rublio viršaus.

Arvydo veidas ūmai subliūško. Jis įsmeigė akis į žmoną, 
ir nuo kieto smerkiančio žvilgsnio ją persmelkė šaltis.

— Žinau, tokie dalykai tau nepatinka,— pralemeno ji.— 
Aš nebūčiau... Bet tokia reta medžiaga. . . Tu neįsivaizduoji, 
kaip gražiai atrodys, kai pasisiūsi. . .

— Įsivaizduoju. Niekas apylinkėje neturės tokios eilu 
tės, kaip mano. Kai sekmadienį, ja apsivilkęs, eisiu per mies
telį, visi žiūrės į mane, stebėsis ir girs Toleikienę: tai bent 
moteris, moka puošti savo vyrą! — Jis atžariai -atstūmė nuo 
savęs lėkštę su valgiu.

— Gerai,— pratarė Ieva, vos sulaikydama ašaras.— Jei
gu tau ta medžiaga nepatinka, galiu ją grąžinti Strazdienei.

— Teisingai padarysi.
— Keistuolis. . . Ką nori tuo pagąsdinti? Strazdienę? Ne

bijok, Strazdienė tik apsidžiaugs, atgavusi atraižą. Tu neper
ki, kitas nupirks ir dar vir aus primokės. Nesutvarkysi viso 
pasaulio, nemanyk. Kol prekių trūksta, spekuliacija ėjo ir eis.

— Gal ir tavo tiesa.— šaltai atsakė Arvydas.— Nėra blo 
gybės be priežasties. Ir ne mano vieno nosiai tą priežastį 
pašalinti. Reikia laiko ir visų bendrų pastangų. Bet aš noriu 
išrauti blogybę, aš prašau, kviečiu, reikalauju, šaukiu visus 
į kovą. Tačiau kas patikės mano nuoširdumu, jeigu vienaip 
skelbsiu, o kitaip darysiu?

— Ak Arvydai! — apmaudžiai sušuko Ieva. Nervingai 
atplėšė spintos duris, įmetė atraižą, kaip kokį nebereikalingą 
daiktą, ir ėmė nukraustyti stalą.— Tu amžinai rūpiniesi kaž
kuo, dediesi nepatenkintas. Ko maža, ko neužtenka? Juk 
per akis ir duonos, ir žmonos meilės, ir kitokio labo.

Arvydas apmetė akimis kambarį.
— Taip, mes neblogai įsikūrę,— pasakė su lengva ironi

ja, apžiūrinėdamas baldus, tartum juos pirmą kaftą maty
tų.— Jeigu tavo supratimu žmogui pakanka „duonos, meilės 
ir kitokio labo", tai mudu vartomės kaip inkstai taukuose. 
Bet žmogus ne galvijas. Jam neužtenka žiūrėti vien savo 
ėdžių.

— Taip, aš žiūriu savo ėdžių, neskrajoju kaip tu, nema-
tydamas plikos žęmės po kojomis, nes prie tų' ėdžių pririšti

Po iškilmingos dalies, šaulių vaidintojų būrelis, vadovaujamas šaulio 
J. Rimkaus, suvaidins St.Lauciaus. vieno veiksmo dramą iš partizanų 
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 visų ir iš visur mielus tautiečius gau
siai ir punktualiai atsilankyti,nes norima padaryti visos mūsų kolonijos 
vieną bendrą nuotrauką . Dalyvaukime visi.

M i n ė j i m a s p r ad e d am as punktualiai 7val.vak.
DLK Gedimino - Delhi Šaulių kuopos 

Vadovybė.

Du lietuviai Vietnamo džunglėse, kur jie dalyvavo kare prancūzų legione.
Kairėje N.Radavičius, o kito lietuvio pavardė nežiioma. Kaip matome, lie
tuviai gyveno ir kovojo džunglėse tarp palmių, bananų ir kitų tropikinių au
galų.

B. vrublevičius.

3-se frontuose
Rusų—Italą-—Vietnamo

14.
Baigę apmokymą, kurį poetas "naujų]' legionie- 

vos pusė vyrų išlaikė.Ki rių. Mus siunčia ANTRĄ 
ti gulėjo Alžyro ligoninėj. KARTĄ Į INDOKINIJĄ. 
Taip susidarytas trans- Išplaukėme 1949m. spalio

mėn."Pasteur" laivu. Pali 
kome Afriką. Laivas mo
dernus, didelis ir todėl 
plaukti bebuvo vargo. Lai
ve palukė ne vien legiono 
kariai,betdargi prancūzų 
"Garde Mobille"/karo žan
darai/, kolonialinia i dali
niai ir civiliai-laišvi biz 
nieriai. . .Pasiekėme nau 
ją Azijos uostą po dviejų 
savaičių kelionės vandeny 
se, tai-Hanoi uostamies
tis arčiau komunistinės Ki 
nijos sienos, PRIE TON
KIN APYLINKĖS. Ten bū 
davo labai stiprių partiza

S SUSIVIENIJIMAS
L LIETUVIŲ

A AMERIKOJE
SLA — jau 80 metų tarnauja lietuvių visuomenei 

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

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

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

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

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

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

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

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

■ -to"'ū-rj -j**’

Mėlynasis slėnis -Valey Blue-, prisnigus storą klodą 
sniego, atgijo, ųes jau prasidėjo pašliūzų-sky sezonas 
Šiemet Mėlynasis slėnis dar daugiau praplėstas ir tu
ri įrengtą naują keltuvą.

mes visi, ir tu pats, nors to nenori pastebėti. Dar negimė 
žmogus, kuris būtų sotus oru ir gražiais žodžiais. ■

~ Savaime suprantama. Ir tu patenkinta, kad mūsų 
ėdžios visuomet pilnos.

— Aš atlieku žmonos, šeimininkės ir motinos pareigas. 
Ko tau daugiau reikia?

Jos logika akimirkai išmušė Arvydą iš vėžių; jam ding
telėjo mintis, kad Ieva, gal būt, tikrai teisi. Jis — liguistas 
idealistas — reikalauja iš jos kažko nerealaus, neįmanomo; 
gal būt, ir pats gerai nesupranta, ko nori.

— Atleisk, nenorėjau tavęs įžeisti. Tu gera žmona ir 
šeimininkė. O jeigu, anot tavęs, dėduosi nepatenkintas, tai 
anaiptol ne tavo, kaip moters, atliekamomis pareigomis. Tą 
pati puikiai supranti. Ir ne „dėduosi“, o nuoširdžiai esu ne
patenkintas. Nepatenkintas pats savimi, kad neįstengiu pa 
daryti tiek, kiek noriu, nepatenkintas žmonėmis, kurie per
nelyg lengvai žiūri į gyvenimą, nepatenkintas iš to kylančio
mis blogybėmis, pagaliau nepatenkintas tavo ribotumu, jeigu 
nori žinoti. Aš noriu daugiau duoti gyvenimui, negu g a- 
1 i u, o tu atvirkščiai. Tai, kas man atrodo tik menkas trupi
nėlis, tavo akyse jau aukso gabalas; ten, kur mano manymu, 
tėra laimės užuomina, tu matai tikrą laimę ir esi patenkinta, 
ją pasiekusi.

— Laiminga aš, patenkinta! Turėk sąžinę, Arvydai! — 
pasipiktino Ieva.— Kur tu matei tą mano laimę? Per šešerius 
metus bendro gyvenimo nesu ramios valandėlės turėjusi. 
Snūduriuoju, kaip kiškis, kol šūvis pakels. Tik nežinia ir 
laukimas, laukimas ir nežinia, daugiau nieko.

— Tai ko gi taip lauki? — kurčiai paklausė Arvydas.
— Kol pirmus metus gyvenome Viešvilėje, nieko nelau

kiau. Maniau, ramiai sau dirbsi žemės ūkio skyriaus vedėju, 
mudu niekada neišsikelsime iš miestelio. Bet per savo liežu
vį netekai geros vietos, pažemino, paskui išgrūdo į kolūkį. 
O kokį gerą butuką turėjome! Paviešvilėje paagronomavai 
porą metų, pradėjome įsigyventi, ir vėl kraukis mantą, dar- 
dėk toliau. O ir čia, ką žinai, kiek laiko pagyvensi? Paduos 
kurią dieną komandą — keliauk, palikęs įtręštą daržą, sure
montuotą trobą. . .— Ievos balsas sudrebėjo ir nutrūko.

„Nedaug tau reikia iki tikros laimės." Jis norėjo tai pa
sakyti garsiai, bet, susivaldęs, beviltiškai mostelėjo ranka 
ir nuėjo į darbo kambarį.

Atsigulusi ji ilgai girdėjo už sienos nervingą žingsnių 
taktą. Paskui bilstelėjo užkliudytas baldas, ir įsivyravo nyki 
tyla, kurią retkarčiais sudrumsdavo kėdės girgžtelėjimas. 
Ieva įsivaizdavo jį sėdint prie rašomojo stalo, įsmeigusį pro
tingą žvilgsnį į atverstą knygą, ir jautėsi vieniša, kaip nie
kada. Ji žinojo, kad nesulauks jo nei po valandos, nei po 
dviejų. Jis praleis šią naktį ant sofos savo darbo kambaryje, 
kaip įprasta po panašių pasikalbėjimų, o ji viena prasivartys 
minkštoje dvivietėje lovoje, kuri naktis iš nakties darosi 
erdvesnė ir nepatogesnė.

nų -Viet mtn'ų. Tūkstan
čiai jų su kiniečiais užpul 
davo prancūzus. Mūsų pa 
rašiutininkų kuopą su ener 
gingu kapitonų Bertrand 
priskyrė prie 3-čio Regi 
ment, vadovaująmo pulki
ninko Penicaut.Stai atsira

ne-

ce-
rū-

Daugiau bus.

HENRIKAS B LAŽAS RAŠO IŠ SAVO IR PETRO 
KLIMO EPOPEJOD 
Atkelta iš 3 puslapio.

Hausvater, lietuviškai būtų namų tėvas. Tad įsivaizda
vome jį kiek kitonišką negu kitus žandarus. Ir neapsirikome, 
jis buvo kitoniškas. Sausas, gyslotas, stiprus,, kokių penkias
dešimt metų amžiaus Feldfebelis. Vanago akys, sulig viršu
tinę lūpą pakirpti žili ūsiukai. Prie diržo prisisegęs didelių 
raktų virtinę. Vėliau paaiškėjo, kad tais raktais jis ne tik du
ris rakinėjo, bet ir kaliniams dantis daužė. Įėjo žvangėdamas.

— Marš, marš! — suriko tik duris atidaręs. Rodom jam 
į gulinti Daniūną, aiškinam jam, kad labai serga. Beveik 
pažvelgė.

— Neškit!
Priešpirčio kambarys didelis, akmeninėmis sienomis, 

mentinėmis grindimis, šaltas. Įsako nusirengti nuogai ir
bus su baltiniais palikti ant grindų, kur stovime. Benusiren- 
giant mums sveikiems pradeda dantys klebenti. Į Daniūną 
bijome pažvelgti. Guli jis ant grindų nejudėdamas. Akys stul
pu, lūpos pajuodę, burna plačiai pravira, gaudo orą. Liepia 
nurengti ir jį. Nutraukiame pusbačius, nuo šono ant šono var
tydami nurengiame paltą ir švarką, numauname kelnes. Da
bar jis guli ant šalto cemento vienais apatiniais. Kūnas trūk
čioja, kvėpavimo nebegirdėti. Hausfateris priėjęs baksteli į 
pašonę kaustyto bato galu, o Daniūnas nė krust.

Prūsas atsisuko į mus ir piktai pradėjo rėkti, kad eitume 
į pirtį. Pirtis žymiai mažesnė už priešpirtį. Pagal sienas du
šai. Nekūrenta, šalta ir nuo drėgno grindų cemento pradeda 
kojas gelti. Paleidžia vos drunganą vandenį. Pasidaro dar 
šiurpiau. Prausiamės be muilo. Tai ne pirtis, bet vienas for
malumas.

Kai grįžtame į prieangį, Daniūno ten nebėra. Du skarma
lais aprengti kaliniai nešioja mūsų rūbus kažkur dezinfekci
jai ir, atnešę krūvą skarmalų, numeta ant žemės.

— Kur mūsų draugas? — klausiame jų vokiškai ir pakar
tojame lenkiškai.

— Išnešėm į lavoninę, — atsako lenkiškai.
— Ar dar gyvas? — teiraujamės.
— Kūnas tebetrūkčioja, bet jau visai baigiasi, — paaiš

kina.
Taip vienas iš mūsų ir vėl pasiekė savo kelionės galo. Ne

beištariame nė žodžio. — Kieno sekančiojo eilė? — kiekvienas 
pats savęs klausia ir apsidairo. Visų žvilgsniai savaime nu
krypsta į Petrą Klimą.

— Viešpatie! kaip jis sulysęs! — Stovi nuogas tarp mū
sų, lyg nusibaigęs, nupešiotas gaidukas. Rodos, kas pirštu baks
telės, ir nugrius.

dau vėl "pragaro " krašte 
nors man liko tarnauti tik 
metai, nes sutartis baigė 
s i 19 5o m .rugs ėjo 7 dieną. 
Nors na ne prašė karinin 
kai gražiuoju, kad pratęs- 
čiau bent metams ir man 
sugrąžintų seržanto laips 
nį, bet jau užteko, o pagal 
sutartį-neturi teisės ii - 
giau užlaikyti.

Turėjome labai daug pa 
vojingų skridimų ir kauty 
nių, bei vargo su parašiu 
tais/pasitaikydavo,kad pa 
rašiutas neatsidarydavo. /. 
Daugumas žūdavo nuo už 
nugary esančių kiniečių, 
arba nuo plėšriųjų gyvūnų, 
gyvačių etc.. .

Nha Trang apylinkėje 
įvykdavo rimtų ir žiaurių 
kautynių; todėl dažnai pės 
tin inkai šaukdavo mus į pa 
galbą-paraš iut ininkus. V ie 
nos kautynės ir mums bu 
vo pavojingos .Tai įvyko 19 
49 m. Kalėdomis prie Me 
kong upės džiunglėse.

Daugiau bus.

D augiau bus

PADĖKOS
Reiškiu nuoširdžiausią 

padėką už taip gražiai su 
ruoštą man priešvestuvinį 
vakarą ir gausias dovanas 
ponioms: AlbinaiSetikie- 
nei, Juanai Zjibrickienei, 
Virginijai Žemaitienei, 
Stasei Zubrickienei, Bir- 
mavonės mamai-Petrusei 
Polgrimienei ir mano ge 
ros iomsmokslo draugėms 
-tautinių šokių'dalyvėms- 
panelems:Birutei Bogušy 
te i, A nė le i Stanke v ič iute i, 
Nijolei Zinaitytei, Vijole- 
tai Grigaitei, Laimai Gri 
gaitei, Reginai Bušauskai 
tei,Rūtai Kuraitytei ir Vi 
dai Butkutei.

Ypatingą padėka po
nioms A.Setikienei ir J. 
Zubrickienei, kurios dau- 
f;iausia įdėjo triūso ir iš 
aidų tą vakarą rengdamos.

Jūsų visų gražios lietu 
viškosdainos, rūtų vaini
kai ant galvų pasiliks visa
dos mano atmintyje.

Jūsų Dalė Piliponytė- 
-Gevaert .
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HAAAIffcLTOJV
TAUPYK IR SKOLINKIS

KOPERATYVINIAME BANKELYIE 

„TALKA“ 
Išduodamos asmeninės paskolos iki 5,000 dol., 

morgičiy paskolos iki 60% turto vertės .
Už šėrus mokama 4^2% 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.

PASKUTINIĄI PRIEŠAD- DAR JAUNIMO KCNGRE- 
VENTINIAI ŠOKIAI.

Jie įvyks šį šeštadienį , r,, uicluvuo -w ., v .x-.
t. y. lapkr. 27 d. Jąunimo rašo, kad Hamiltonui atne* 
Centro salėje.Pasilinksmi šė nesantaiką šio miesto 
nimą ruošia Hamiltono Tau 
tos Ėondo V-ba. Atidarius : 
Jaunimo Centrą,beveik vi 
sos musų organizacijos bu 
vo užsiėmusios vieną sau i 
šeštadienį.Tautos Fondas i 
savo šokiais užbaigs šitą 
prieškalėdinį pasilinksmi 
nimų sezoną. Nežinia, kaip ; 
ateity bus, bet ne visiems ; 
čia ruošti parengimai davė 
pelno. Tautos Fondo ligi j 
šiol visi ruošti vakarai bu > 
vo pelningi,todėl tikimasi, ] 
kad ir šis priešadventinis 1 
vakaras sutrauks nemažai 
hamiltoniškės publikos. 
Reikia pripažinti, kad šo- 1 
kių lankytojų eilės mažėja , 
nes jaunimas nelebai prisi , 
deda prie mūsų ruošiamų ■ 
parengimų,o vyresnieji ne ] 
berodo to susidomėjimo, 
kaip anksčiau.

Malonu, kad Liet. Namų ; 
v-ba nebedaro savo užpla 
nuotų penktadienio vakaro 
šokių .Tas tik būtų parodęs 
mūsų kolonijos netvarką ir 
nesolidarumą . Maloniai 
praleisdami sį šeštadienio 
vakarą Jaunimo C. salėje , 
kartu pagelbės ite ir mūsų 
Tautos Fondo reikal ui.

K.M.
LIET^ ŽŪKLAUTOJI! ir 
MEDŽIOTOJŲ

klubas "Giedraitis" lap 
kričio 7 d.ture jo skrendan 
čiųlėkščių šaudymo varžy 
bas.

I-mą vietą laimėjo V . 
Sasnauskus, 2-rą A.Kuras 
3-čią A.Simkevičius.

Handicap šaudyme:I-mą 
vietą laimėjo V. Sližys,2 
-rąZ.Bolskis ir 3-čią A. 
Buinys.

Mažojo kalibro varžy
bos buvo lapkričio 14 d., 
Z. Bolskis laimėjo I-mą 
yietą, A.Kuras -2-rą ir A. 
Šimkevičius 3-čią.

Lapkričio 28 d. įvyks 
tarpklubinės šaudymo var 
žybos dėl pereinamosios 
taurės ir kartu bus varžy 
bos išrinkti trims geriau 
siems Ontario šauliams iš 
medžioklinių šautuvų.

Dalyvaują varžybose, 
renkasi 12 vai.pas A.Sim 
kevičių 968 Upper James 
Str. Hamiltone.Iš čia bus 
vykstama į šaudymo vietą.

Gruodžio 18 d. klubas 
ruošia prizinę medžioklę 
dėl taurės. Norį medžiok 
Įėję dalyvauti registruoja 
si pas J.Stankų, tel. 545- 
-5432.

A. Kuras buvo išvykęs į 
šiaurę ir nušovė briedį.

V-ba
IŠVYKA Į KLEVE LANDĄ

Hamiltono moksleiviai 
ateitininkai dviem dienom, 
spalio 16-17 d.d.buvo išvy
kę į svečius pas Klevelan- 
do moksleivius ateitinin
kus. Noras užmegsti arti
mesnius ryšius su kitų ko-

SO TEMA
N.Lietuvos4oNr., V.P.

jaunimo atstovų pasisaky
mas J.Kongrese, J.Centro 
namų reikalu.

Toks teigimas vargiai 
atitinka tiesai. Jei Hamil
tonui atnešė nesantaiką, 
tai tik ne jaunimo diskusi
jos tuo reikalu, bet nede- 
mokrat inis namų statybai 
sprendimas ir, pagaliau , 
patys namai, kuriems au
kos bandoma ne vien lais
vu apsisprendimu. Tuo la
biau, kad visiems supran
tama, jog tie namai nebus 
lietuvių turtas.

Hamiltono jaunimo ats 
tovų drąsų pasirodymą jų 
pačių Kongrese reikia tik 
sveikinti ir paskatinti ir 
ateityje visur kelti tiesos 
balsą,nežiūrint to, kam jis 
nepatiktų. Hamiltono jauni
mas parodė pavyzdį seni
mui, kad reikia veikti vie
šoj tribūnoj, jei reikalai 
nesiduoda išsprendžiami 
vietoje,kurios senimas bi
jo praverti lūpų, kad ko 
nors neužgautų. Iš šalies 
stebint, neatrodo, kad jau 
nimas būtų perdaug susi
jaudinę s,dėl savo atstovų 
veiksmo. Jei jaunime jau
čiama trintis ar kartais 
pasirodo stokatoleranci 
jos kitos dalies jaunimo 
atžvilgiu,tai šis nenorma
lumas atsirado su jauni
mo partinių ar pasaulėžiū
rinių organizacijų čia įsi
kūrimu ir kaip seno reži
mo vadų auklybos išdava, 
nieko bendro neturinti su 
J.Kongresu. Autoriaus tei
gimas, kad jaunimas bu
vęs tam reikalui inspiruo
tas dalies suaugusių žmo- 
nių-senimo:2ometųamž . 
jaunimas, tuo labiau lan
kąs aukštesniąsias moks 
lo institucijas, pilnai su
pranta ir žino ką darąs. 
Juk šio krašto įstatymai 
jau 16 metų amž.krašto 
gyventoją, kad ir ne viso
se gyvenimo apraiškose, 
skaito suaugusiu.Taip,kad 
ir tėvai nedaug jiems ką 
gali padaryti, jei tokio am
žiaus jų vaikai nepasiduo
da tėvų auklybai ar draus
mei.

Hamiltoniečių jaunuo- ■ 
liaisavo drąsa sukėlė tik 
rą "ermiderį" tik kai ku 
riems pavieniams asme
nims.Padilgino kiek, ner
vus,į vedė pyktin ir pavar 
gino jų kojas beieškant ti 
krųkaltininkų.Kitiems jo
kių nuoskaudų ar nuosto 
lių nepadaryta. Atrodytų, 
kad ši pamoka turėtų duo 
ti suprasti, kad vis dėlto 
su jaunimo ir senimo pa
geidavimais ir nuomonė 
mis reikia skaitytis.O juk 
senimas gali sukelti kar 
tais-dar didesnio "vėjo", 
tu olab iau j e i tas sen imas 
tokiam paštetui aukoja .sa- 
vą,dalį sunkiai užpelnytų 
lėšų.

lonijų jaunimu,susipažinti, Tas pats autorius siūlo 
pabendrauti su be naram in- darnesikarščiuotidabar , 
čiais. Išvykai vadovavo 
moksleivių globėja gąil. 
sesuo T.Verbickaitė.Viso 
išvykoje dalyvavo 14 moks 
leivių. J. Šilelis, 

REIKIA APSIVALYTI?
"Nepriklausoma Lietu

va"/Nr.42. pusi. 5 šių me 
tųlapkr.3d./ patalpino iš 
St.Catherines visiems lie 
tuvių gyventojams svarbią 
ir nemalonią žinią.

Aš mielai pritariu ir 
kartu su tuo St.Catharteie 
čiu, kuris iškėlė per spau 
dą nepadorių asmenų ve i'..'., 
ir platinimą komunistinės 
spaudos.

Taip pat pataria lietuviš 
koms organizacijoms nuo 
tokių veikėjų laiku apsiva 
lyti.

Jeigu St. Catharines lie 
tuvių kolonijoj yra tokių, 
mielai pritariu St. Cathari 
niečiui, laiku apsivalyti. 

Pritariąs.

o "wait and see", kas bus 
po penkių metų .Visi neaiš 
kūmai reiktų išsiaiškinti 
tik šiandieną, nes po pen 
kerių metų kai kurie klau 
simaigaus "įsisenėjimo" 
teises, kas pasunkins jų 
išsprendimą.

Ta proga primintina, 
kad pastaruoju laiku buvę 
pranešta, kad vyskupija 
lietuvių parapijai paskyrė 
15 tūkst. dol. Loreto ąnglų 
gimnazijos statybai .Salia 
to skola už J. Centro star 

>au tybą.- Abi sumas sudėjus 
iklą susidaro 45tūkst. dol.Šią 

sumą reikia išmokėti per 
dvejus metus nuo vajaus 
paskelbimo dienos t. y. 
spalio 25 dienos š.m.

Tai vis gyvenimiški rei- 
kala i ir laba i konkretūs, - 
kodėl jų nepanagrinėti ra
miai, rimtai ir visapusiš
kai? Stebėtojas.

ŠEŠTADIENĮ, T. Y. ŠIŲ METŲ LAPKRIČIO 27 DIENĄ

HAMILTONO TAUTOS FONDO VALDYBA 

JAUNIMO CENTRO SALĖJE

RUOŠIA PRIEŠ ADVENTĄ PASKUTINIUS

ŠOK I U S
• linksma muzika

• TURTINGAS BUFETAS

• LAIMĖS STALIUKAI

• GAUSI LOTERIJA

• KITOS ĮVAIRENYBĖS

Pradžia 7 valandą vakaro. Įėjimas : 1.50 dol. .studentams 1 dol.

NEPRALEISKIME ŠIŲ PASKUTINIŲ PRIEŠADVENTINIŲ ŠOKIŲ'.

Hamiltono Tautos Fondo Valdyba.

AR ŽINOTE KĄ RAŠO

KELEIVIS?
AR ŽINOTE, kodėl vieni JĮ giria, kiti peikta, bet 
visi mėgsta skaityti?

KELEIVĮ 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.

METINE PRENUMERATA KANADOJ IR KITUR
TIK $ 5.00.
Laiškus ir prenumeratą adresuokite:

KELEIVIS KELEIVIS
636 Broadway, So. Boston, Mass. 02127,USA.

Išėjo įdomus 1966 metams KALENDORIUS,kurto 
kaina $0.95.

MOwWpORTAS'
VEDA KAZYS BARONAS

Vyriausias lietuviu jūrų skautų vadas, j. 
(1964. IV. 25). Iš kairės i dešinę: vyriausias j. 
P. Jančauskas, j. sk. M. Manomaitis ir kiti.

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

VIS DAR MIELAI 
LAUKIAME PARAMOS

Mūsų skautų skyrius "pų 
svetimu dangum" labai lau 
kiamielų bendradarbių pa 
ramos iš vienetų, ypač iš 
Kanados Rajono .Rašykime 
apie veiklą vienetuose , 
siųskimeperiodiškai tatai 
'Nepriklausomai Lietuvai1; 
pažymėdami,kad tai skiria 
ma skautų skyriui. Vienetų 
vadovai pakartotinai prašo 
mi pasistengti, kad mūsų 
veikla atsispindėtų spaudo 
je. L.E-’

BROLIJOS DVASIOS 
VADOVU VIZITAI 
Vyr.Brolijos Dvasios Va 

dovas s.kun.^J. Pakalniš
kis lankėsi Čikagoj ir su 
Vyriausiu Skautininku B r . 
Juodeliu išsamiai aptarė 
religinės praktikos reika 
lus mūsų vienetuose.Taip 
pat Vyriausią Skautininką 
lankė ir tolimosios Austrą 
lijos lietuvių skautų dva
sios vadovas s.kun.P.But 
kus.

sk. H. Stepaitis lanko Bostono jūrų skautus 
sk. vadas H. Stepaitis. Nemano tuntininkas v. v.

IŠVYKO DETROITAN
Seserijos ir Brolijos Vy 

r iaus ie j i Skautininkai V idu 
rio Rajono Vadeivos lydi 
mispalio 24 dieną buvo iš 
vykę į Detroito skautinin- 
kių-kų ramovės iškilmin
gą" sueigą. Jie vizitavo ir 
Detroito lietuvių skautų 
tuntus.
ŲALYVAVO DIDŽIAJAME 
ŽYGYJE I JUNGTINES 
TAUTAS

Lietuvių Skautų Sąjungą 
didžiajame Žygyje į Jung 
tines Tautas, New Yorke , 
atstovavo abu Vyriausieji 
Skautininkai:vs. C-na Zails 
kienė ir j.s. Bronius Juode 
lis .Su jais buvo didelis bū 
rys sesių ir brolių skautų.

-Kanados lietuvių skautų 
Rajoną atstovavo Rajono 
Vadas vs .Vytautas Skrims 
kas, ps.A.Satikas, ps.B . 
Zolpys ir kiti.

Mūsų skautų jėgos Tau , 
Tėvyne'.

Br.Vadijos Inf.

WINNIPEG, Man.
LIETUVIŠKA PROGRAMA 
TELEVIZIJOJE

Per CJAY-CTVtelevizi 
jos stotį bus transliuoja
mos Winipego lietuvių ko 
lonijos dainos ir tautiniai 
šokiai sekančiu laiku:

Winipege-lapkricio 28d. 
nuo 8 iki 8.3o vai. vakaro ,

Montrealyje-lapkr. 28d. 
nuo 1.3o iki 2 vai. po pietų .

Vancouveryje-gruodžio 
5 d.

Moose Jaw-gruodžio 12d
Kartais programos lai

kas būna pakeičiamas, to 
dėl patartina vietoje pas iti 
krinti pagal T .V. stočių pa 
teikta programą. Minima 
transliacija pavadinta "Ca 
nadians Ali". J.M.

Man the producer pavihon Pasaulinei 1967 metų parodai.
L homme a l'oeuvre

“IT’S HOCKEY NIGHT IN

NARIŲ SUSIRINKIMAS
S LA 72 kuopos metinis 

narių susirinkimas kvie
čiamas gruodžio 5 d.,sek 
madienį, 3 vai.p.p. J,Ba 
joraičio namuose, 86 Mel 
rose Ave. ,S., Hamiltone. 
Darbų eilės tvarkoje svar 
biuoju punktu eis naujos 
kuopos valdybos rinkimai 
ir SLA Pild.Tarybos narių 
nominacijos sekančioms 
kadencijoms .Todėl nariai 
prašomi skaitlingai daly 
vauti šiame susirinkime. 
Besidomį Susivienijimo 
veikla ir ne nariai laukia 
mi. Po susirinkimo bus 
mūsųbuv.parengimų ir iš 
kelionių vaizdų filmai ir 
kavutė.

Ku op. Valdyba

STALO TENISO DEŠIM 
TUKO TURNYRAS

VI-sis Siaurės Ameri
kos lietuvių stalo teniso 
" Dešimtuko turnyras " 
įvyks gruodžio 11-12 d. d. 
Detroite, COBO Hall.Tur 
nyropradžia 12.3o v.p.p. 
šeštadienį.

Centro Valdybos pavedi 
mu, turnyrą vykdo Stalo 
Teniso Komitetas.

Turnyras bus vykdomas 
tiktai vyrų klasėje, kiek
vienas su kiekvienu... 
/Round Robbin/.

Sekantieji stalo tenisi- 
ninkąi kviečiami šiose 
"DEŠIMTUKO" pirmeny 
bėse dalyvauti:V.Kleiza , 
V .Grybauskas, J.Šoliūnas, 
Jonas Kavaliauskas, Juo
zas Kavaliauskas, R. Kava 
liauskas,J.Nešukaitis, E . 
Vaič ekauskas, P .M is iūnas 
A. Krasauskas ,E .Zabiela, 
P. Gvildys, V. Nasvytis , 
Jaunutis Nasvytis ,Koklys, 
Varnas.

Į negalinčių dalyvauti 
vietą gali būti kviečiami 
kiti žaidėjai, todėl visi su 
interesuotieji iki lapkri
čio 29 d., negavusieji pa 
kvietimų prašome kreip
tis adresu:p. P. Gvildys ,
9 SidfordCourt,Toronto 9, 
Ont. Can.

Dešimtuko turnyro lai 
mėtojuibus įteikta Pašau 
lio Lietuvių Inžinierių ir 
Architektų Sąjungos, Cle 
velando skyriaus, Pere Ina 
moji taurė, įsteigta 196o 
metais.Pereitų metų nuga 
lėtojas-Jaunutes Nasvytis 
/Cleveland© "Žailąąs"/.

Vyriausias "DESIMTU 
KO" turnyro teisėjas,Sta
10 Teniso komiteto vado
vas Jonas Kavaliauskas.

Turnyro registracijos 
mokestis $ 3.oo žaidėjui.

Mokestis sumokamas 
prieš turnyro pradžią.

Centro Valdyba.

IŠEIVIJOS GYVENIMAS
V. Nešukaitytė laimėjo 

Ontario prov. atviras sta 
lo teniso pirmenybes,baig 
mėje įveikdama latvę Ad 
miąįs.

-SALFASS Centro Vai 
dyba numato įsteigti spau 
dos ir informacijos sk., 
kviesdama į jį visus spau 
dos bendradarbius,dirban 
čius sportinėje dirvoje.

-Pasikeitė antrašaicen 
tr o valdybos širm.J.Gus 
tainis, 179 Cassandra Blvd 
Don Mills, Ont.telefonas: 
447-o56l ir Kanados Spor 
to Apygardos Vadova-V . 
Birieta, 199. Sylvan Ave . 
Scarborough, Ont.telef . 
261-4312.

CANADA“

.MKF :

Slidi

- Hamiltono Katedros 
gimnazijos amerikoniško 
futbolo žaidėjas S. Žemai 
tis vietos radio,televizijos 
ir spaudos reporterių buvo 
išrinktas į Hamiltono gim 
nazįjų rinktinę.

-Čikagos Lituanica pate 
ko į "major"futbolo divizi
jos klasę.

-Hamiltoniet. V. Vimers 
kis žaidžia Quigley krepšt 
nio komandoje, kuri daly
vauja Ontario pirmenybėse, 
Lietuvis visada "sumeta " 
trečdalį visų komandos taš 
kų.

-Vid.vakarų Sporto Apy 
gardos stalo teniso pirme 
nybes laimėjo Jonas Kava 
liauskas,baigmėje įveikęs 
J.Soliūną 21:17, 21:14.Vyyų 
dvejetas: Kavąliauskas-So 
liūnas prieš Zemaitį-Gen 
čių 3:1. Jaunių grupėje nu 
galėtoju išėjo Ringus prieš 
Grybauską, B ir C klasėse 
-Miliauskas.

ŠEŠTADIENĮ GREY 
TAURE

Šį šeštadienį, lapkričio 
27d.Toronte įvyks baigmi 
nis futbolo sus įtikimas dėl 
įsteigtos gubernatoriaus 
Grey taurės. Faktiškai-tai 
išaiškinimas profesionalų 
komandos meisterio,kuris 
išsprendžiamas susitikus 
Kanados vakarų ir rytų nu 
galėtojams.

-Rašant šias eilutes,baig 
minio susitikimo atstovai- 
nėra žinom {.Tačiau šio sk. 
vedėjo nuomone, jais ture 
tų būti Calgary ir Hamilto 
nas,parodę pirmenybių me 
tu geriausią formą ir laimė 
ję pirmas vietas savo gru 
pėse. Ir... ir taurė turėtų 
atitekti Hamiltonui, kuris 
Kanadoje turi geriausią gy 
nimą.

- Apskaičiuojama, kad 
prie radijo/trumpom ban
gom rungtynės bus perduo 
tos užjūry tarnaujantiems 
Kanados kariams/ ir tele 
vizijos aparatų, rungtynes 
seks apie 5 milijonai šio 
sporto mėgėjų, o pačiame 
stadijone bus apie 34 tūks 
tančius žiūrovų.

The camera catches a tense moment in a tough game between the arch-rivals, the Montreal CanadiensHt 
and the Toronto Maple Leafs. Again this season CBC-TV brings you each Saturday night "Hockey^pĮ 
Night in Canada”. Bill Hewitt calls the Toronto games from the Gondola at the Maple Leaf GardensĮBK 
while Ed Fitkin, Ward Cornell and Jack Dennett handle the intermission show. The play-by-play fromSfc 
the Montreal Forum is described by Danny Gallivan, with Frank Selke Jr. taking care of theH 
between-period interviews. ,
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mokt^real
IŠRINKTAS NAUJAS 

M 9NTREALI0 LIETUVIU
SEIMELIS

Lapkričio,21 dienų Mon- 
trealio Lietuvių Seimelio rin 
kimai : Išrinkti šie asmens: 
l.Vazalinskas Gytis, 2. Ver 
byla Romas, 3. Gaudzė Jonas, 
4. Ladyga Jonas, 5.Povilai
tis Povilas, 6.Navikėnas Ri 
mas, 7.Ambrozaitytė Veroni 
ka, 8.Lukoševičius Dainius, 
9. Dalmontas Jonas, lO.Šiau 
čiulis Juozas, ll.Sibitytė Da 
lia, 12. Keturka Antanas, 13. 
Gražys Antanas, 14. Girdžius 
Pranas ir 15. Vileniškis Pet
ras. Kiti sąrašo dalyviai liko 
kandidatais.

Rinkiminė Komisija.

KVIEČIAMA MONTREA 
LIO LIETUVIU SEIME

LIO SESIJA 
Gruodžio mėn.5 d. sek

madienį, 12 vai. 30 min„ 
Aušros Vartų salėje kvie 
čiama KLB Montrealio 
Lietuvių seimelio sesija.

Sesijai numatyta sekanti 
darbotvarkė:
Prezidiumo sudarymas, 
Praeitos sesijos protoko
lo tvirtinimas, 
Prezidiumo pirmininko, 
pirmininko, iždininko, šal 
pos fondo, kultūros įga - 
liūtinio, stovyklos valdy
bos, revizijos komisijos 
ir Prezidiumo rinkimai.

Visos organizacijos kvie 
čiamos atsiųsti savo at
siųsti savo atstovus ir vi 
si rinktieji nariai kviečia 
m i dalyvauti.

Prezidimo pirminink. 
K. Andruškevičius.

JAUNIMAS MOKSLUOSE

E.Matulevičius, verdunie 
tis,įsigijęs magistro laipsnį, 
dabar jau la iko egzaminus dak 
taro laisniui, mokslus tęsda 
mas Bostone.

P.Gaurytė, Jono duktė, ture 
jusi gėrę tarnybų, nutraukė jų 
ir tęsia aukštuosius mokslus 
McGill universitete.

V.Lukoševičius ir V.Rup
šys, baigę kolegijas Montrea 
lyje, inžineriją studijuoja Kin 
gstono universitete.

E.Knystautas, gavęs stipen 
dijų studijuoja Connecticut, 
universitete, U.S.A.

NEPRIKLAUSCMOS LIE
TUVOS

kasmetinis tradicinis Spau
dos balius šiemet bus Lie - 
tuvių Klubo naujoje salėje 
šeštadienį prieš užgavę - 
nias, valasario 19 dieną.

DR.J. S E M 0 G A S

5441 BANNANTYNE,Verdun. 
Pirmadienįir
. t . ... 2-4; 7-9 p.m.ketvirtadienį 
antradienį ir _ .. 2-4 p.m.penktadienį

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

PO 7-3175; namų 6-9582.

DANTŲ GYDYTOJAS
Dr. J. MALISKA 

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

Namų tel.: MU 1-2051

DR. A. O. JAUGELIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA

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

BAZAR AS
NEKALTO PRASIDĖJIMO MARIJOS SESERŲ VEIKLAI PAREMTI ĮVYKS 
ŠĮ SEKMADIENĮ, LAPKRIČIO 28 DIENĄ, NUO 9:30 RYTO IKI 6 VALAN
DOS VAKARO SESELIŲ NAMUOSE, DE SEVE, PRIE A. V. BAŽNYČIOS 

VISI TAUTIEČIAI KVIEČIAMI ATSILANKYTI.

Įvykęs šėrininkų susirinki 
mas valdybos nominacijos 
reikalu sekmadienį, klubo 
tolimesnę veiklų įvedė į akla 
kelį. Dabartinė valdyba ir 
prie jos veikusios komisijos 
buvo paruošę projektų refor
mai klubo administracijoje, 
pritaikant prie įvykdytos nau 
jos statybos pastatui eksplo 
tuoti ir praplėstam bizniui 
tvarkyti, kartu paruošdami

DLK VYTAUTO KLUBAS 
AKLIAKELYJE

ŠEŠTADIENINIU MOKYK 
LU KOMITETAS IR M OK Y 
TOJAI 
sekmadienį turėjo susirin 
kimą ir tarėsi mokyklų vei 
kimo reikalais. Konstatuo
ta, kad mokyklų komisija 
sunkina darbą. Nutarta į 
Mokyklų komisiją siųsti 
delegaciją.

Kalėdų eglutę nutarta da 
ryti Sv.Kazimiero salėje 
sausio 9 dieną.

Mokytojai nusiskundė kad 
per 3 pamokų valandas yra 
labai sunku vaikus geriau 
išmokyti lietuvių kalbos. 
Be to, tėvų daugelis nelei 
džia savo vaikų į lietuviš
kas šeštadienines. Pla
čiau bus sekančiame NL 
numeryje.

DR. H. NAGYS 
šį savaitgalį išskrenda į Cle 
velandų, kame visų savaitga" 
lį vyks lietuvių studentų su- 
ziavimas, paįvairinamas li
teratūros vakaru.Dr.H.Nagys 
turės paskaitų ir bus modera 
torium lietuviškosios kūrybos 
okupuotoje Lietuvoje ir išei
vijoje diskusijų metu, 
o Antra savaitė serga Ponia 
Siaučiulienė.Linkime greičiau 
pasveikti.
• Į Floridą atostogų vra 
išvažiavę: pp. Daugelavi 
čiai, Juodviršiai, Jonas 
ir Bronė Lukoševičiai, I- 
zidorius Mališka su žmo
na irSta. Jaspelkis.
c Praeitame N L nr. para 
še prie atvaizdo pas pp. Lu 
koševičius pirmiausia turi 
būĮi p. Zabieliauskienė, ne 
p.Semogienė.

ADVOKATAS
STASYS DAUKŠA,. LI..D. 

"4 Notre Dame Št. E.
Suite 205

Suite 902 ir 903
Tel.: 861-8478 ir 861-8

A D V 0 K A T A S

DR. V. GIRIUNIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA

,3938 Rosemount Blvd. I
RA 7-5552; namų RA 1-0656i’____________ _______ _ __  ■

JOSEPH P. M 1 L L E R 
B.A., B.C.L.

Suite 20S
168 Notre Dame St.E.

UN 6-2063 ir UN 6-2064.

DR. IRWIN C O P N I C K
Dantų Gydytoja* 

4966 Decarie Blvd.
Suite 7

Montreal, Que. Tel. 489-3191

Notaras
J. BERNOTAS 

B.A., B.C.L.

Sun Life Building 
Suite 2001

Tel.: LN 6-4364

LIETUVIŠKAS PUSVALANDIS GIRDIMAS KAS 
ŠEŠTADIENĮ PER CFMB STOTĮ, 

BANGA 1410, 5.30 V AL. VAKARO, 
Programos vedėjas L. Stankevičius.

Telef.: 669-8834

TK | Adresas: 1465 De Seve Street
Į 7 I 1 Montreal 20, Que., tel. 766 - 5827

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

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

NMP SESERĮ.' BAZARAS 

kuriuo norima vienuolynui pa 
gelbėti, įvyks jų patalpose 
prie Aušros Vartų bažnyčios. 
Bus visokiu įvairenybių, lote 
rijų,lošimų ir galima bus pi
giai nusipirkti įvairių daiktų. į^^aka^^formos'p'rojėktų 
Seserų ranėįai prašo galinčius*^., p , silikdami sen? ne 
Paaukotu bazarui daiktų^ir šųisteminį khlbo tvarkym? („ 

o tuo tarpu priimdami sųmatų 
paruoštų pagal siūlytų refor
mų. Tuomet priėjus kandida 
tų išstatymui tie žmonės ant 
kurių buvo bazuotasi refor- 
ma, kandidatuoti nesutiko ir 
pasimetęs susirinkimas akla- 
maciniai išsirenka kasininku

NAUJIENOS IŠ TORONTO
Toronto dalis pergyveno 

pačių sugalvotus rąpesčius. 
Paprastai žmogus daugiau 
šia rūpesčių ir džiaugsmo 
gauna būdamas su kitais 
kartu.

Taigi savanoriai4tūrėjai 
turėjo linksmą vakarą Sv. 
Jono par .salėje, norėdami 
palinksminti draugų savano 
rių veidus Europoj Kalėdų 
progąBvečiai buvo laimin 
gesni už rengėjus, nes vie 
na svetimtautė buvo kito
kio ūpo, kaiš visa publika, 
kuri galėjo dar pastebėti 
tą skirtumą nuotaikoje.

Inžinierių-architektų ba 
Kus buvo Seaway Hotel prie 
pat ežero kranto, tai kiek 
vienas ir sukaitęs turėjo 
progos, jei norėjo, paimti 
šaltą dušą. Graži vieta ir 
publika , davė visiems 
džiaugsmo,o svarbiausia, 
kad naujas p-kas inž. Bara 
nauskas pakvietė ir jauni 
mo-studentijos.

Į šiuos balius daug kas 
nori patekti, bet ne visuo
met užtenka bilietų ir pini 
gų.

Į Kristaus Karaliaus mi 
nėjimo šventę pas pranciš 
konus galėjo ateiti daugiau 
jaunų.

Studentų susirinkime bu 
vo pulta valdyba, kur dipgę 
Pelėda ir Zuikis iš "T. Z ?" 

Pranciškonų nauji rūmai 
vis dar nesiekia stogąnors 
mūrijaRomos ainiai.Ir jie 
lenkiasi prieš dolerį. Gi 
lietuviai po pamaldų stovi, 
žiūri ir sypsosi laimingi, 
kad be jų dolerių stogas 
neužsidengs.

Daugiausia galvas toron 
tiškių dar tebekvaršina, 
kas gėrė kietų ir minkštų 
gėrimų per jaunimo kon
gresą; jauni ar seni? Čia 
gal galėtų atsakyti N. L. 
radaktorius,kuris buvo liū 
d įninku Toronte.

Kai kurie torontiškiai 
ruoš ias i sudaužyti net ve id 
rodį, kuriame jie pamatė 
savo vaikus/ J.Kelmas.

• S v. Jono parapijos cho
ras išsirinko naują valdy
bą: J. Kuprevičių, A . Rama
nauskienę, A. Misiūną ir V. 
Balčiūnaitę.

TORCN TO APYLINKĖS 
TARYBOS RINKIMAI 

Pakartotinai pranešame, 
kad lapkričio 28 d. įvyks 
ta Toronto Apylinkės Ta
rybos rinkimai. Rinkimai 
vyks:J/ prie Prisikėlimo 
parap.bažnyčios nuo 9. 30 
vai. iki 1 vai. p. p. ir nuo 
3.30 v. iki 4.30 v. p.p. 
2/ Sv. Jono parap. salėje 
nuo 1O vai. iki 1 vai.p. p., 
3/ prie Evangelikų Vilties 
parap.bažnyčios nuo 1 v. 
iki 3 v. p. p. ir 4/ Lietu
vių Namuose nuo Iv. iki 
5. 30 vai. po pietų.

Kandidatų yra 32, reikia 
balsuoti/išrinkti/ 25.Bal 
suoti turi teisę kiekvienas 
lietuvis, sulaukęs 18 metų 
amžiaus.

Mūsų palikta Tėvynė ypa 
tingai įpareigoja mus atlik 
ti čia nors ir mažiausias 
mūsų bendruomenės parei 
gas, balsuojant parodyti sa 
v o tautinį gyvybingumą , 
tautinę pareigą ir nors mo 
raliai paremti tuos, kurie 
įsipareigoja dirbti čia lie
tuvybės labui. Todėl visi 
vykime balsuoti.

Apyl. Rinkim. Komisija.

garbės klubui,bet ir pasekmes parap.bažnyčios nuo 9. 30 
sunkias galt sudaryti, ypač 
biznio leidimo atžvilgiu, ku 
ris šiomis dienomis gautas ir 
kuris prieš keletu metų, dėl

stato menkai besidominčius 
klubu, bet pritariančius at 
gyvenusiai klubo veiklos 
struktūrai, /bus daugiau/.

DLK VYTAUTO KLUBO 
1966 METAMS VALDYBAI 
IŠSTATYTI KANDIDATAIS

į pirm.J.Petrulis,sekt, G.Ali

sųmatų ir darbų planų tikslu, 
kad sekantiems metams val
dyba būtų sudaryta iš pajėgių panašių aplinkybių buvo pra 
žmonių visam tam įgyvendin- rastas, be to ir kitų dalį iš 
ti. Dabartiniam pirmininkui 
Pr.Paukštaičiui iš pareigų 
nuo sekančių metų gegužės 
1 dienos pasitraukiant, jo pa 
ties matomai paruoštas ir pa
siūlytas buvo J.Petrulis ir 
kiti dabartinės valdybos pajė 
gūs pareigūnai, kurie neabe
jingai pagal sųmatų numaty
tus darbus įvykdys.

Susirinkimas pasidavęs ke- nauskas,viep.A.Simijonas,kas
M.Gudas:atsk.sekr.O.Merkevi- tuvybės 
čienė ir August.Mylė , šėrų - 
sekr. R.Bohemier. Direkto
riarns: J.Mozuraitis,K.Ambra- STEIGIAMAS DRAMOS IR 
sas, P.Kazlauskas, J. Bohe FILMO SAMBŪRIS 
mier, O.Žilinskaitė,J.PetrausR-Vaštoko, V.Petrulio ir

■ • t C1 • | • S.Ramanausko iniciatyvakas ir J. Skinkis. steigiamas dramos ir fil
mo sambūris.
• Atvyko iš Lietuvos ir ap 
s įgyveno pas sūnų Alfonsas 
ii- MarijaGačioniai, gyvenę 
Kaune.
9 KLB Krašto Vandybos 
pirm.A.Rinkūnas ir sekr.
L. Tamošauskas buvo pak
viesti į subuvimą rotušės 
atidarymo dalyviams.

• Naujųjų metų sutikimui 
Prisikėlimo parap. salėje 
jau parduodam i bilietą i po 
6 dol. salės kavinėje.

liy asmeny, siekiančių asme 
ninię ir kažkokių kitų tiks-

savaitgalį atsilankyti Seserį 
namuose bazare, kur galima 
bus ir pasivaišinti.

DĖMESIO
Šį penktadienį, lapkri

čio 26 d., 7 vai. 3o min . 
vakare bus ateitininkų stu 
dentų susirinkimas Sv.Ka 
z imiero parapijos klebo - 
nijoje. Tema "What are 
we trying to do" diskusi k lu b i e t į, kuris dėl tam 
jos apie liętuvių studen- tikros veiklos, ne tik neteikia 
tus ir jų veiklą;referentas 
E. Tekutis, moderatorius 
kun. dr. F. Jucevičius. V i 
si maloniai kviečiami da 
lyvaut/nariai ir svečiai/. 

A.Rudinskas .

LIETUVOS KARIUOMENĖS 
ŠVENTĖS

minėjimas Montrealyje lapkr. 
20 dienų praėjo įspūdingai. 
Minėjimas vyko Aušros Vartų 
salėje. Minėjimų atidarė K. 
Šitkauskas, budindamas šven 
tės reikšmę ir pakvietė susi
rinkusius į minėjimų pagerb
ti žuvusius kovose už Lįetn; 
vos laisvę minute susikaupi 
mo ir po to pakvietė dr. H. 
Nagį paskaitos. Paskaitinin 
kas paskaitė poetiškai paruo 
štų prasmingų paskaitų/ji bus 
paskelbta ištisai/. Tolimes 
nį šventės vedimų K.Šitkaus 
kas perdavė St. Barauskui, 
kuris tuojau pradėjo meninę 
dalį pakvietęs p.Jukonienę 
paskaityti savos kūrybos ir 
Br.Bagdžiūnų ištraukų iš šau 
lių leidinio. Užbaigai sol.E. 
Kardelienė,fortepijonu palydi 
ma K.Smilgevičiaus, padaina 
vo šventei pritaikytų dalykų. 
Solistė buvo apdovanota gėlė 
mis ir kitomis dovanomis.

Po to sekė šokiai ir gražios 
vaišės. Minėjimas praėjo jau 
kioje nuotaikoje, paįvairina
mas loterijos ir bufeto gėry
bėmis. Susirinkusieji gražiai 
praleido vakarų.

Rytojaus dienų, sekmadie 
ni . buvo šventės intencija 
bažnyčiose pamaldos.

® 61-no rašytojo prozos 
darbų Antologiją išleido Ni 
dos leidykla Londone, Ang 
lijoje.

• Profesorius Zenonas 
Ivinskis dabar skaito isto 
rijos kursą Bonos univer 
sitete Vakarų Vokietijos 
sostinėje.

Adomonis Insurance
Agency Inc.
3907 ROSEMONT BLVD.

• Išleistos dailininko T. 
Valiaus šventinės sveiki
nimo kortelės.

TEI 722 - 2472

• Torontietis A.Gačionis 
gavo paskyrimą būti Peel 
apylinkės oro švaros tikri 
nimo inspektoriumi.

GAISRAS-AUTOMOBILIAI-ATSAKOMYBĖ- 
GYVYBĖ

KAD PASIRAŠĖ SUTARTĮ AP-

DRAUDOS DARBUI SU:

Insurance Company 

of North America
INSURANCE COMPANY OF NORTH 

AMERICA YRA VIENA IŠ DIDŽIŲJŲ 

APDRAUDOS BENDROVIŲ SU ARTI 

POROS ŠIMTMEČIŲ DARBO PAŠTO-. 

VUMU.

NAUJOS BENDROVĖS PRISIDĖJIMAS 

MŪSŲ AGENTŪRAI PRAPLĖS GALI

MYBES DARBUI, ESAMŲ IR BŪSIMŲ 

KLIJENTŲ LABAUI.

Ultra Modern
Construction
SAV. VLADAS IVANAUSKAS

>a vyksta LaSallėje prie Dollard ir Newman

• Statomi modernūs dupleksai, dydis 28x40 pėdų, 
5 ^2 kambarių.

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

TELEFONAI: 366-6855 ir 767-7596.

PARDAVIMAS ■ PIRKIMAS

rezidenciniai namai, 
apartmentai, inve stac ijos, 
morgičiy parūpinimas.

____ IMMEUBLES

“VEZINA
REALTIES

ALLIANCE
REALTIES INC. 
Montreal Real Estate

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

D.
P.
J.
Sklypai, rezidenciniai namai,

apartmentai, inyestacijos, 
morgyčių parūpinimas.

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

J. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS.

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

(storidžiai).
6396 Bannantyne, Verdun.

PO 7-6183.

LAIKRODININKAS
ANTANAS ŽUKAS 

1855 WELLINGTON ST. 
TeL WE 2-0644.

TAISAU IR PARDUODU 
ŽEMOMIS KAINOMIS 

LAIKRODŽIUS IR JUVELYRUS-

LG.ELECTRIC Rd
Elektros kontraktorius

IGNAS GURČ1N AS
889 — 56 Avenue

La c h in e. Tel. 631-0882.

PINE LAND CORP.
agentas ROMAS VERBYLA 

Investavimui žemė St. Hubert, 
netoli St. Helen salos 

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

Adresas: 5360 Beaubien, 
Apt. 4. Rosemount.

iiiww

Ar žinomajka
“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. 
Darbų atlieka pigiau, ne 
gu kitos spaustuvės.. 
Kviečiame įsitikinti.

Spausdintus galime priimti 
paštu ir paštu pasiųsti.

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

lį jijM B r o k e r s

6571 - 10th Ave.,Posemount

Montreal 36, P.'). /&•
Sav. Andrius Ziziunas. 725-9788. (:(;(■£

Montreal Real Estate Boord įtariai

KEATING FORD
Sales Limited

4415 Bannantyne Avė.
'FALCON FAIRLANE

GALAXIE THUNDERBIRD

MUSTANG — TRUCKS

Used cars
year guarantee
Kreipkitės i

LEO GURECKAS
Sales Manager's Asistertt

Keating Ford Sales Ltd.
Jūsų lietuvis atstovas

769-8831

Keating Ford Sales Ltd. 
Tel. namų DO 6 - 2548 
Įstaigos 769-8529
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