Mr.J.Rugienius
12230 Washburn St.,
Detroit,Mich. 4B204
U.S.A.

' Lietuvos >
nacionaline
M.Mažvyu°
^biblioteka/

NEPRIKLAUSOMA

La plas gros et ie plas Tisą jour
nal LithasnlM m Canada.

LIETUVA
NR. 46/97 O/PASAU LIO LIETUVIŲ JAUNIMO METAI, 1965,

GRUODIS-DECEMBRE-DECEMBER 1.

The oldest sad bl* sekt Lithuanian
newspaper in Canada.
8enlaaai*e tautino denoknttnto
alntios aavaltrattis Kanadoje.

.* INDEPENDENT LITHUANIA * LITHUANIEINDEPENDANTE * Postage Paid at Lachine, P. Q.

Prancūzijos prezidentas de Gaulle ruošiasi naujiems
rinkimams, kuriuos tikisi laimėti be sunkumų.

VISOKIAUSI LIETUVIŠKOJO
GYVENIMO DUOMENYS
KRAŠTC VALDYBA LIETUVIŲ KALBOS MOKYPasižymėjusio Hamiltono lietuvių šokių sambūrio "Gy- Vėliavos lapkričio 13 dienos manifestacijoje New Yorko gatvėse. Foto P. Ąžuolo. KT.B
FORMUOJA
PADALINIUS tc jų konferencija
jjjjjyjja
vataras", atšventusio 15 metų veiklos sukaktuves, vado
•
Kultūros
skyų,
pirm.Step, praėjusį sąvaitaglį buvo suvė/antra iš kairės/ G.Dumčiūtė-Breichmanienė, šokių
Kairys,
skr.C.Senkevičiuisirinkusi
Čikagoje svarstymokytojos -L.Stanevičiūtė/pirmoji/ ir L. Verbicksitė
nariai-D. Gruodienė, V. Ta'ti lietuvių kalbos mokymo,
/trecioji/ ir jaunučių šokėjų globėja p.Gudinskienė/de- INDONEZIJOJE taip pat vai
mulaitytė, Įr.Kairienė, D. programų aptarimo ir bendžią savinasi kariuomenės va
šinėje. Plačiau- 7-me puslapyje.
Skrinskaitė, B.Stundžia, R. drojo lietuviškojo švietimo
das, kuri, atrodo, nesutaria KANADA DELSIMO
KANADA VYSTO
Vaštokas.
klausimams aptarti.
BŪSENOJE
LĖKTUVŲ PRAMONĘ
Jaunimo skc.pirjn.G.Rin-® Ųąil. V.K. Jonynas puoAMERIKIEČIAI PRADEDA SUPRASTI KARO BŪSENĄ su Sukamo ir yra pasiryžęs
kūnaitė/146 Close Ave^/t šia Šiluvos koplyčią Vašingtenkinti žmonią reikalavimus,
INDOKINIJOJE
Min.pirm.L.Pearso spauLėktuvą pramonės apsijungi skr.D.Skrinsjtaitė ir Z.Slįone.
Jiems pradeda aiškėti, kad gynimus i karo laimėti ne ko Sukamo nenorėjo daryti.
galima.
dos konferencijoje pasakė, mo pirmininkas D.A.GoIden ekytė, ižd. A .Šileika, korės ® Brocktone, Mass., stato
pondentas A. Viskantas.
ma^seneliams prieglauda.
RODEZIJOJE padėtis tebėra kad reikia dar laukti ligi rin pranešė, kad Kanados lėktų
fondo pirm.C.Indre® Čiurlionio vardo ansamb
KARAS Indokinijoje, nežiū priešą paspausti, jis jau buvq neaiški. Anglijos gubernato kimai galutinai bus išsiaiš- vą pramonė tolygio plečiama Šalpos
lienė/76 Fairlawn Ave./sėlis, minėdamas 25 metų surint nuolatinio Amerikos siū pradėjęs kalbėti apie taikos rius laikosi valdžios nurody kinti. Dar esą kaikurią ncaiš- įr vystoma. Ir lėktuvą pramo kr. J.Bakšys, ižd. St.Dab-kaktuves, leidžia monogralymo pradėti taikos derybas, derybas, apie ankstyvesnius mą, o Smithas taip pat nepa kurną apylinkėse, kur tenka nes gaminiai dabar eksportuo- kus ir P. Lelis Vasario 16 fiją ir praėjusi šeštadienį
koncertavo New Yorke, o
ne tiktai neturi tendencijos Genevos susitarimus, jau bu naudoja aštresnią priemonią. naujai perskaičiuoti balsus. jami į daugelį kraštą,nes jie reikalams.
Švietimo sk. pirm. E. M ilia sekmadienį- Baltimorėje.
bent kiek krypti į taiką, bet vo radęs ir tarpininką /Rumu
O skaičiavink'’’pasekmėje ga yra pirmos rūšies.Kanados lėk uskas, nariai J. Andrulis, Ansamblis turi 70 narių.
atvirkščiai kasdien darosi di niją■/, o kai pradėjo naudoti EUROPOJE naujas reiškinys“ Ii būti permainą parlamento tuvą pramonėje dabar dirba S. Lumienė, ILBalčiūnas, s<® Montrealio Aušros Varsuo Viktorija ir T.Ambro-įų vargoninkas Aleksas Amdėsnis, daugiau plečiasi ir senąją taktiką, viską užmiršo Vokietija, negalėdama susi sudėtyje.
34 tūkstančiai darbininką.
ziejus.
brozaitis dabar koncertuotarti su Prancūzija, pradeda
eina žiauryn. Iš partizaninio ir pradėjo naujus puolimus.
Politinio komit.pirm. J.R. ja Paryžiuje Kanados orkeBe to Pearson dar aiškina
naujus santykius su Anglija.
Simanavičius /ITlRancesva stro sudėtyje, klarnetisto
būdo karas kinta į fronting,
si ir atskirą ministerią klau ♦ Gray Cup rungtynes šie įlies Avė./ir nariai-J.Ma rolėje. Jis Montrealio lieNL’SI VYLIMAS šia taktika tą
kuriame kovoja iš abieją pu
met laimėjo Hamilto nas. '
Užs.reik.min.Schroederio at
simus. Dar nesuformuotas vi • Diefanbaker savo par
čiau pradeda reikštis JAV žmotulionis ir V. Judzentavi - tuviams siunčia labų dienų.
šią reguliarios kariuomenės.
silankymas Londone duodąs
6iūtėAMERIKOS LIETUVIŲ TA
nią-ir Žinovą tarpe. Jau visi
sas kabinetas.
tijos susirinkime gavo pa čiūtė.
gerą vilčią. Čekoslovakijoje • Naujųjų demokratų lydė sitikėjimą
ir pareiškė, kad ATASKAITINIS MANIFES RYBA UŽKLAUSĖ VATSTY
.
mato,
kad
tokia
taktika
veda
VIETKONGAS vis dar tebesi
naujas pasistūmėjimas į varž ris Douglas pasisakė, kad pirmasis jo žygis naujame TACIJOS PRANEŠIMAS
BĖS DEPARTAMENTĄ,
laiko iniciatyvą savo ranko į pralaimėjimus. Todėl eks tą atpalaidavimą, ypač ekono jis lauks, ką gera libera- parlamente-pareikšti nepa
Komitetas Lietuvos Ne kokiu titulu prof. J.Kubilius
lų valdžia padarys ir kaip sitikėjimą Pearsono vyri- priklausomybei Atstatyti okupanto ruso primestas
se,ir todėl susikovimo momen pertai jau pradeda kalbėti,
minėje srityje.
vykdys savo pažadus..
ausybei.
kviečia visus KLNA sky Vilnaius universitetui rek
tai priklauso nuo Vietkongo. norint laimėti,reikia stoti rim
rius,lietuviškų organizaci torium, važinėja po lieti ”'
Kadangi visiškai tikslaus po lan karan: reikia priešą pulti DOMINIKON^ respublikoje lai
jų bei spaudos atstovus,© vių kolonijas Amerikoje,
ĮVAIRIOS ŽINIOS IR NAUJIENOS
zicinio karo nėra, frontas nuo visur, kur jam butą suduotas kinosios valdžios šalininkai
taip pat ir plačiąją visuo kviečiasi pas save lietuvių
lat mėtomas.Tokiai padėčiai rimtas smūgis,kuris jį privers Santjago de los Caballeros • Paaiškėjo, kad Ameriks » Gruodžio 4 d. Vašingto- menę atsilankyti į susirin veikėjus ir skleidžia so vietine propagandą?
esant,Vietnamui, talkinamam .tąeiti į derybas,kurią maldo suorganizavo ir perėmė iš kai atsargumo dėliai Atlanto nan atvyksta V. Vokietijos kimą,kuriame KLNA koor ♦ Amerikos lietuvių stu
sambūrio aviaciją aprūpi kancleris Erhardas pasi dinatoriai pateiks savo
riąją valdžią be jokią pasi - no atominėmis priemonė tarti su JAV prezidentu.
JAV karo dalinią, tenka gin mis sunku išprašyti.
veiklos ataskaitą.Susirin dentų suvažiavimas Clevekimas
įvyks šeštadienį, lande lapkr. 26-27 dienom
tis nenumatytose vietose ir UŽSIMENAMA net apie ato priešinimą.
mis, bet jų panaudojimas
• Indija Rusijai užsako
gruodžio
18 d. 7 vai. v. Ap buvo sėkmingas. Apie su
yra
tiktai
JAV
prezidento
nenumatytu laiku,dažniausiai minę jėgą. Iš tikrąją, jeigu RUSIJOJE sensacingas įvy
žinioje. Spėjama, kad tai pastatyti povandeninių lai reiškimo parapijos salėj, važiavimą plačiau bus sek.
staigiai priešo užkluptiems. taip Vietkongas turėtą atomi kis: du rašytojai paleisti iš padaryta ryšium su karu vų. Tuo tikslu Maskva į
North5 ir H avė me yer Str., NL n-ryje.
♦ ALTos valdyba šiemet
Brooklyne.
Tokia padėtis yra labai netik nes galimybes, kas suabejo
Indokinijoje ir galimomis Indi j atsiunčia savo inži
kalėjimo - Andrius Sieniavs komplikac ijomis.
nierius .
V LIK o darbams pasiuntė
APIE
LAPKRIČIO
1
3
ra ir susidūrimai yra nuosto tą, jog jis nepasinaudotą j jog
14,000 dol.
kij ir Jurij Daniel. Jie abu, • Graikijoje įšventinus 9 • JAV prekyba su Euro MANIFESTACIJAS
lingi.
S
LA VYKDOMŲJŲ ORGA
tai Amerika tokia “žiopla“, prisidengę slaptyvardžiais, naujus stačiatikių vysku
pos rytų valstybėmis šie
LIETUVOJE BUVO iš
NŲ RINKIMAI
pus,
kilo
riaušės.
Dalis
met
trigubai
padidėjo.
kad
nepasinaudojapersverian
anksto girdėjusių .Tos die pradedami gruodžio 1 d.
JUNGT.AMERIKOS Valstysavo raštus spausdino Pary tikinčiųjų priešingi tam
•
Sudanas
svarsto
komu

nos rytą vilniškė j Tiesoj Išjčanados S LA narių šie
bią prezidentas ne iš gero vi čiomis savo galimybėmis, ir žiaus spaudoje. Už tai buvo šventinimui.
nistų partijos uždarymo
pasirodė staripsnis "Su met į valdybą kandidatuo
klausimą.
są sekmadienį paskyrė malė tarytum laukia, kada pagaliau įkalinti. Bet dabar paleisti į ® Prancūzija iš Sacha
kuo jie ėjo,su kuo jie liko", ja Petras Januška, gyv.
• Moliukų salose kompar kurio turinio pradinė dalis
joms, kad Dievas padėtą gar kinai turės atominią ginklą... laisve. Neaišku, kas sovietą ros paleido į erdves sa
Windsore; jo kandidatūrą
tija uždaryta.
telitą pirmą kartą savo
pavadinta tai dienai itin išstatė Detroito lietuviai,
bingai baigti katą Indokinijo [SITIKINA JAV žmonės, kad valdžią paveikė, kad ji kali priemonėmis. Satelitas
® Rusija išvarė iš Mask
reikšmingais žodžiaisvos "Vašington Post" laik "Balsai iš anapus".S. Lau ir St. Jokūbaitis, gyv. To
je. Bet gi yra žinoma labai rorint laimėti taiką, reikia ge nius paleido.
jau nutilo ir neduoda jo
ronte. Praėjusiais rinki
• Gruodžio 5 d. Prancū raščio
. , korespondentą už , rinaitis, vienas iš Tiesos
gera patarlė: “Ir Dievas pa rai mokėti kariauti. Ir Ameri zija rinks naują preziden - kių žinių.
• Lenkijos Gomulka su Cy$aU kad laikfastis paskel- redaktorių,kurio specialy. mais jis nesurinko pakan
dės, jeigu pats nežiopsosi“. kos karo ekspertai jau atvirai tą. Kol kas tiktai vienas
rankevičium sugrįžo iš
be sušaudytojo^pukl. Pen- bė yra polemika su Lietu kamo skaičiaus balsų. JAV
lietuviai turi paremti Kana
kovskio
pasisakymus
’
'
1
\merika kol kas vis'ziopso“ pradeda kalbėti,kad reikia iš tėra kandidatas-de Gaulle. viešnagės Jugoslavijoje.
vos
politine išeivija, dos kandidatus, kad bent
♦ Izraelio parlam.rinki
apie
komveikimą.
Jie esą kelion^fpasekmėstraipsnį pradeda pasipik
-nenori suprasti karo realy - defenzyvos pereiti į ofenzy mus laimėjo valdančioji
• Indijos min.pirm.Šast: tinimu "lietuviškais bur vienas jų būtų išrinktas.
mis patenkinti.
bės. Visą laiką šaukia prie vą,ir pirmąjį smūgį duoti Vielj| partija.
ri pažadėjo atvažiuoti į
žuaziniais nacionalistais1;
JAV pas Johnsoną pasitar nes:" Jie beldžiasi į JAV AKADEMINIO SAMBŪRIO
derybą stalo, vis dar kartoja kongui.
ti.
valstybės departamento
■ karo laimėti nenorinti,tiktai KONGO respublikoje įvyko
SUSIRINKIMAS
ir Bonos kanceliarijų du
pasiryžusi apsiginti ...
perversmas, staigiai ir neti
ris .beviltiškai skeryčioja
Ateinantį penktadienį j t.y.
si su plakatais Niujorko
NAUJA kare tačiau jau, galą ketai.Karo vadas gen.Mobugruodžio mėn.3 d. 8 vai. vaka
dangoraižių
paunksmėje
gale,ir Amerikoje pradeda reiik tu pasiskelbė Kongo valsty
ir veža peticijas į Vasin ro N.PrasidėjimoSeseliąnamą
gtoną. Jie deda viltis į sal- 1450 de Sėv St Mo
štiš. Jau kyla balsai prieš to bės galva, ministeriu pirmi
Amerikos imperialistus
? ’ ...
. .
kią pasyvią laikyseną. Jau ir ninku paskyrė L eonardą Buir vokiškuosius militaris- trea*’ Yra saukiamas Lietuvią
landąir
pareiškė,
kad
Kongo
amerikonams darosi aišku,ka^
tus, tikėdamiesi, kad šie Akademinio Sambūrio narią
pasuks istorijos ratą atgal susirinkimas.Programoje Aka
tokia karo taktika veda tiktai valdysiąs 5-rius metus.Kongo
Pačioj straipsnio pra
į pralaimėjimą. Kai Amerikai parlamentas Mobutu valdžią
džioj nurodyta ir iš kur deminio Sambūrio veiklos nu
patvirtino.
suVietnamu pasisekė stipriau
tos ziniosijjls anapus At statymas, Vinco Krėvės lite
lanto, iš Bonos ir Romos ratūrinės premijos įteikimo
radijo mus pasiekia įtūžę
aptarimas, Naująją Metą su
VISUS KUO NORS INTERESUOTUS ŠVENTINIO NU
balsai..."
E.
MERIC IŠLEIDIMU - SKELBIMAIS' PRANEŠIMAIS'
tikimo ir kiti svarbūs reikaBen Gurion, ilgametis IzINFORMACIJOMIS-MALONIAI PRAŠOME VISA TAI
Kerenskis, buvęs demokra-Portugalijos diktatorius Sa-r?-eho mmisteris pirmini-® . letusi •o kovotojai iš Viet lai.
"NEPRIKLAUSOMAI LIETUVAI" SIUSTI JAU DABAR tinis Rusijos ministeris pirlazaras, iš kurio sovietišs buvo išmestas is par-jongo paė c daug ir svariną
Narią dalyvavimas būtinas,
būtinas.
IR TAI KIEK GALIMA SKUBIAU.
mininkas,
bolševikų
nuvers-kai
daromų
rinkimų
dabar
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os
.>. kur}^ Ps sukure. vauoMnventą, kurie n
Be to, pranešame, kad NL redakcijoje dar galima
iouo, >.atf svečiai kviečiami dalyvauti
po 40 metų išleido nau-juokiasi visi žmonės VakaJ*?ar Jis sukure antrą parti i jct> 0
gauti sveikinimo kortelių su vokais, 2C už 1 dol.Kor tas,
•s veda
letnan’o ir jungtis į sambūrio eiles.
ją knygą, kurioj! aiškina Ru-ruošė.
Jau
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telės tinka bet kuriems metams.
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raelio parlamentą.
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Nepriklausoma Lietuva
INDEPENDENT LITHUANIA
Už Lietuvos išlaisvinimą!

For liberation of Lithuania!

Už ištikimybę Kanadai!

For loyalty to Canada!
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Department, Ottawa, and for payment of postage in cash
LEIDŽIA KANADOS LIETUVIŲ CENTRO TARYBA IR
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Redaktorius Jonas Kardelis.
DO 6-6220

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

Yearly Subscription Rates:

Kanadoje.............................. $5.00

Canada .... '............. $ 5.00

Amerika ir P. Amerika..$ 5.50
Visur kitur................
6.00

America & S. America $ 5.50
Other Countries . . . .$ 6.00

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

Kanados Lietuvių Fondo valdyba posėdžiauja: Iš kairės: sekretorius ir reikalu ve
dėjas inž. P. Lelis, ižd. inž. V.Balsys. Tarybos pirm. V.Ignaitis. v-bos vicepir
mininkas J. R.Simanavičius ir valdybos pirmininkas dr. A . Pacevičius. Nuotrau
koje trūksta v-bos nario St. Jakubicko ir sekr. P. Januškos.
KANADOS LIETUVIŲ
VLIKO VAWYBQS GEN.SEKRETORIAUS JUOZO
FONDO VAJUS
AUDĖNO PRANEŠIMAS VLIKO SEIMUI 1965 ME
Fondas susilaukė naujų
TU LAPKRIČIO 27 DIENĄ NEW YCRKE
Posėdžiauja Pasaulio lietuvių Jaunimo Kongreso ruo narių ir įnašų iš Toronto:
118. V.Vasis.. ..$loo.lonializmui Baltijos kraš šimo komisija: iš kairės-V.Kleiza, Zapareckas,Sa119. St .Jonaitis. .$loo.tuose panaikinti.
podolskis, Tallat-Kelpšaitė ir G. Rinkūnaitė.
12o _A .StatuleviTuo reikalu Vliko Valdy
čius.. $Įpo. ba pa ruošė Jungtinėms Tau
Padidino įnašą J. Zmui
toms teiktinų pat ic i jų, o vy aplankė Argentinos irllrug radio stotis,galzsime vėl
nas.............................. $4oi riausybėms teiktinų rezo vajaus lietuvių bendruome valandėlę atgauti.
Šiuo metu turime tik Ro
Nuo praeitų metų bal.
liucijų projektus .Tie patys nes.
Kartu tenka apgailestau mos stotį. Ji labai gerai mėn.Fondo narių skaičius
projektai buvo panaudoti
drauge su latviais ir estais ti.kad mūsų meno kūrėjai girdima Lietuvoj. M atyti, ir suma padidėjo trigubai
birželio įvykių ir Pavergtų šių metų kovos sąjūdžio ne. kad labai populiari,nes net kas duoda vilčių tolimes
buvo pagauti, ir 25-rių me Komjaunimo Tiesa skyrė niam Fondo augimui.
jų Tautų Savaitės minėji
tų pavergtos tautos kan vietos- ilgam komentarui
Išaugęs liet.Fondas bus
muose.
Vliko Valdyba,drauge su čioms išreikšti nesukūrė apie ją.O išeiviams skiria pastovus lietuvybės sti Lietuvos Laisvės Komitetu nei literatūros,nei muzi mas Tėvynės Balsas nuo - printojas. Pagal įstatus ,
rūpinosi nauja informacine kos, nei dailės vertinges lat diskutuoja lietuviškas Fondo kapitalą sudaro ne
transliacijas .Tas įtikina, tik aukos-įnasai, bet taip
ir propagandine medžiaga . nių kūrinių.
Vlikas savo veiklai ir įta kad mūsų žodis per radiją patpalikimai ir paveldėji
Šie ypatingai sustiprin
mai.
tos Lietuvos laisvės kovos kai išplėsti įvairiose vals gerai girdimas.
Pabaigai noriu ypatingai
Daugelis lietuvių, ypač
metai reikalavo daug pas tybėse ėmė organizuoti sa
tangų .daugiau darbo ir dau vo atstovybes. Jų tikslas pažymėti, kad Vliko balsą viengungių pasitraukia iš
giau pinigo.Mūsų informa rūpintis Lietuvos laisvini visiems lietuviams jungtis šio gyvenimo nepalikdami
cinė literatūra buvo pratur mopolitine,informacine ir į sustiprintos laisvės ko jokio pėdsako,Jei nepada
JUOZAS AUDĖNAS
tinta specialiais Baltic Re finansine veiklą atitinka vos eiles išgirdo, suprato ro testamento, tai likusį
Susirinko Vliko Seimas view ir Revista Baltica nu moję teritorijoje. Jau vei ir vykdė mūsų jaunimas . jų turtą perima Trust Co .
savo metinės sesijos Lie meriais. Buvo išleista V . kia Vliko atstovybės .-Argen Viena jaunimo grupė įsijun kaip tai neseniai atsitiko
tuvos laisvinimo balansui Vaitiekūno paruošta knygų finoje, -Ig.Padvalskis, St. ?ė į Vliko žodį pavergta jai Toronte.
uetuvai ir pastoviai ruo
Mūsų prigimtis reikapatikrinti, metinių kovos tė"Lithuania",kuri bus is Ęabronis, J. Gilvydis, J.
vaisių įvertinti ir ateities panų kalba išleista Pietų Cikštas,C.Juknevičius,K . šia radijui skriptus "Jau luja, kad ir pasitrauikda
darbams gairių nustatyti. Amerikai. Be to, dar buvo Runimas (Brazilijoje-J. Va nimas kalba Jaunimui", ku mi iš gvvenimo nepaliktu
Lygiai prieš metus iš išleista trumpa brošiūra lavičius, G.Draugelis, A. Bo rie perduodami iš Romos me varge nei savo artimų
čia pat Vliko Seimas 1965 "TheBaltic Countries".Si guslauskas, J.Sliesoraitis, stoties.Sie rašiniai yra bol jų, nei savo tautos ir iš
metus paskelbė sustiprin visa literatūra buvo plačiai A.Bumblis,M.Paleckis ir ševikų ypatingai rūsčiai ba anksto savo palikimą pa
prel. P. Ragažinskas;Urug rami. Kita jaunimo grupė skirtame taip, kad jis nea
tos kovos metais dėl Lie paskleista.
tuvos laisvės. Jis nustatė * Ypatingai didelio pasise yajuje - K. Mačanskas, J . ėmėsi politinės reikšmės titektų svetimoms, nieko
gaires ir priemones kovai kimo turėjo birželio mėn . Sčesnulevičius, M.Svečiu demonstracijas organizuo bendro su lietuvybe netu
stiprin ti ir kvietė visą , išleistas Manifestas, trijų lis.P.Stanevičius, A.Stane ti.Jų pastangomis gegužės rinčioms kompanijoms.
LietFondas numatoįam
laisvajame pasauly gyve tautų centrinių organizaci vičius ir A. Zubkus;Kolum 15 sulėkė apie 2ooc lietuvių
žinti
savo narių atmintį iš
į
Vašingtoną
ir
ten
pareiš
nančią,lietuvių tautos da jų pas įrašytas .Jis buvo pa bijoje-V .Didžiulis, K .Kum
lį aktyviai toje kovoje da skelbtas lietuvių,anglų,ara pis ir J. Pikčilingis;Vene kė pritarimą šio krašto po le idž iant F ondo albumą su
lyvauti.
bų,ispanų,portugalų, italų , cueloje-J.Bieliūnas ir VI. lįtikai Vietnamo atžvilgiu . narių fotografijomis, įna
Iš šios tribūnos šio pa prancązų,estų,lafyių ir vo Venckus.Kituose kraštuose Z ygis buvo sėkmingas. Vii šais ir kitomis žiniomis .
ties kalbėtojo žodžiai, kad kiečių kalbom is. Si visa Ii atstovybių sudarymas tę kas jam pritarė ir net pi Tokie albumai bus daromi
mums dėl Lietuvos lais teratūra buvo paskleista ir siamas. Atstovybių sudary niginės paramos davė. Po serijomis po 15o-2oo na
vės reikia ne tik veikti, platokai panaudota ir lai s mo ir kitais bendradarbia šio pasisekimo ta pati jau rių. Nariai bus paprašyti
bet ir šaukte šaukti, atsi vojo pasaulio spaudoje Bal vimo klausimais rugsėjo nimo grupė užsimojo dar fotografijų ir žinių per
liepė ir Lietuvos sostinė tijos kraštų naudai. Balti 18 d .New Yorke buvo Vliko didesnei demonstracijai: Fondo įgaliotinius.
Vilnius .Tdetuvos rašytojų jos kraštų klausimu, šią va V-bos ir P LB V-bos pas i Z ygiui į Jungtines Tautas.
Reikia pozityviai įvertin Naujai įstojo nariais į Ka
pirmininkas,komunistinis sąrą rašė per 2o Ameri tarimas. Praeitame Vliko
poetas E .Mieželaitis, gau kos laikraščių, tarp jų ir Seime buvo iškeltas Lietu ti, kad jaunimas sugebėjo nados Lietuvių Fondą šie
šiame rašytojų suvažiavi didieji New Yorko,Bostono vos žemėmės studijuoti sukelti entuziazmą visuo nariai su įnašais:
me, platokai apkalbėjęs Chicagos ir Philadelphijos klausimas.Taryba tą klau menėje .Mus džiugina tai , 121.K. Lipinienė,Montreal
mūsų visų kovas ir pastan laikraščiai. Europoj rasė simą pavedė Valdybai,o ši, kad turime tvirtų ir kovin su $ ICC.CC,
gas,visa įprasta sovietine per26o laikraščių. Atsilie susitarusi su Rytų Lietu gųpriaugančių jėgų, o Lie 4. V. Ignaitis, Rodney, pa
iki $ 5CC.CG,
terminologija patarė Audė pė ir Maskvos ir Vilniaus vos Rezistencinio Sąjūdžio tuvos laisvinimo kovai pa pildė
nui nerėkauti,nes nieko ne spauda,bolševikams įpras vadovybe,sudarė specialią kankamą visuomenės pr ita 73. A.Kojelaitis, Vest Lor
ne, papildė iki $100. CO,
bū s ią la imėta. T dėtu v ių tau ta purvina terminologija . komisiją iš St.Lazdinio.dr. rimą. Lapkričio tryliktos 1OO.
gydytojų dr
ta iš Vlikotransliacijų per
Malonu'pabrėžti,kad Pa M. Gimbutienės, V.Kulbo- New Yorko demonstraci augijaToronto
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jos
yra
viena
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didžiųjų
Romos ir Madrido stotis , vergtųjų Tautų Savaitės mi kienėą,K.Vaikučio, J’Cicė
Pradžiai įmokėjo: Dr.A.
o taip pat iš Amerikos Bal nėjimuose centriniu klausi no,M.Snaps io ir Al.Budrec prošvaisčių ypatingiems Gailius,
Hamilton $21. CC,
so gerai žino, kad laisvoji mu buvo pavergtosios Bal kioiKomisijapavadinta:"Ko koyos metams.
Šie metai baigiasi,bet su L.A.S., Montreal, $15.CC
misija Rinkt i ~ Medžiagai
lietuvių tautos dalis dirba tijos tautos.
Viso gauta $636. CC. Su
ir kovoja pavergtosios Tė
Reikia manyti, kad ne Lietuvos Rytų Žemėms Ap jais neturi baigtis mūsų šiais
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kovoti
vynės laisvei.
vien Rez oi iuci jų K om is i jos ginti".
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Lietuvos
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perorganizuoti
Ei
Nei Mieželaičių, Snieč pastangų ,bet ir š io plataus
tų
vajui
užbaigti terūksta
vinome.Ne
mažesnio
kovin
kų nei paties Kremliaus sąjūdžio poveikiu, Atstovų tos lietuvių ir vokiečių biu
gurno ir sumanumo reikia dar $1, 2CO.OC. Šiai su
balsai mūsų siekimų ne Rūmaibirželio 21 d.priėmė lėtinių leidimą.
užtektų trupinių nuo
Vliko darbams buvo ir mums ir ateinantiems me mai
sustabdys, mūsų balso, nutarimą, kad Jungtinėse
švenčių stalo.
kaip vienintelio ginklo, ne Tautose būtų svarstomas nesėkmių.Nuo birželio 1 d . tams.
Siekdami savo pagrindi Kanados lietuviai, kurie
sunaikins.Vlikas žino savo klausimas sovietiniam ko iš Madrido nebekalbama
jau esate pasirįžę Lietuvių
tikslus ir uždavinius, juos lonializmui Baltijos kraš Lietuvai. Ispanų vyriausy nių tikslų-Lietuvos laisvės Fondą paremti, maloniai .
turime
kovoti
ne
tik
prieš
atkakliai vykdė ir vykdys, tuose panaikinti ir Lietu bė nebeleidžia mums su sa
prašomi savo įnašus atsiųs
visai laisvai lietuvių isei vos, Latvijos bei Estijos vo tauta susisiekti labai pa Lietuvos okupantą-Sovietų ti
dar iki švenčių. Taip pat
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prieš
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vijai pritariant.
valstybių nepriklausomy togia radio priemone. Taip
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mūsų
pačių
ji pasielgė ir su latvių, es
Pildydama Seimo uždė bę „atstatyti.
drumzles, keliančias abe surinkusios aukų, prašo
tą pareigą, Vliko Valdyba
Sis nutarimas labai daug tų ir daugelio kitų tautų va
jas atsiųsti adresu:
sausio 8-9d.d. pasiuntė nervų Kremliaus valdovam landėlėmis.Tuo tarpu ven jingumo, nihilizmo bęi są mos
325
Seaton St., Toronto 2.
moningo
trukdymo.
Šalyn
savo atstovus į Chicagos ir jų agentams Vilniuje su grams ir ukrainiečiams tu
rimą laiką net prailgino . juos visus iš spaudos ir iš FCNDC TARYBOS PCSĖ.
konferenciją,kurioje daly gadino.
vavoAlto visa valdyba, di
Lietuvių visuomenė ir jos Vliko pastangos valandėlei auditorijųJTik sujungtomis 1
inepasisekė.Yratik jėgomis atstatysime Lietu šaukiamasDIS
plomatų atstovai ir JAV organizacijos visuose pašau atgaut
_
Toronto Lietu
Lietuvių Bendruomenės liokampuos įtemptai ruošė pažadas, kad tik tada, kai vą mūsų.'
vių
Namuose
gruodžio 5 d.
Valdyba. Antra, tuo pačiu minėjimus, protesto de- bus pastatyta nauja galinga
2 vai. po pietų, sekmadienį.
reikalu tų pačių organiza monstracijas, priiminėjo
Dienotvarkėje numatyta:
cijų konferencija balan rezoliucijas, siuntė petici
pranešimai, statuto peržiū
džio m.buvo sušaukta Va jas, lankė vyriausybės na
rėjimas, Fondo vajaus ir
KANADOS
LIETUVIU
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MCNTREALYJE
šiųgtone.
rius, gubernatorius , daug
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Šiose konferencijose bu kur radio be i televizijomis
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rudens
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vo galutinai išdirbtos pro pasinaudojo Lietuvos bylai
įmokėjimus p.Lipinienei sudarymas.
gramos ir metodai, kaip garsinti. Vienur didesnis kas buvo patogiausias pada ir LAS Montrealio sky Į šį posėdį pakviesti buvęs
ryti
įnašus
Kanados
Lietu
būtų galima visuose konti susikaupimas ir aktyvu Fondui, bet montrealie riaus vadovybei, dar daug ir dabartinis KLB Kr.v-bos
nentuose efektingiau pra
mas pasire iškė Vasario 16 čvių
iai
po atostogų tesugebėjo mielų, pažįstamų veidų no pirmininkai- dr.P.Lukoševesti,tai kas turi būti įvyk -tą minint, kitur kitais at
padaryti
tik vieną loo dol . retus i šį rudenį Lite su įna vič ius ir A. Rinkūnas.
dyta, vedant kovą per visus vejais. Pietų Amerika de įmokėjimą.
šais pasirodant sulaukti,
Reik.ved. P. Lelis.
metus. Tačiau pirmon ei
monstravo Vasario mėn.
kuriems tikrai žinau Lietu
Tenka
pasidžiaugti,
kad
lėn turėjo būti išnaudota didžiuliu Lietuvių Kongre rudens pirmuosius ledus vos ir lietuvybės klausi
VLIKO TARYBA
vasario 16-tos minėjimai, su Sab Paulo -mieste.Kon praėjusią savaitę pralaužė mai visuomet buvo svar
sudarė keturias darbo
birželio mėnuo,kaip 25-rių grėsė dalyvavo ir Vliko ir ponia Klaudia Lipinienė būs.
komisijas:Kontrolės-Vyt
metų nuo okupacijos tąsa Tautos Fondo pirmininkai. įnešdama loo dol., tai an
Neats ilikime nuo brolių Vaitiekūnas,A Ig. Budrec-.
Ta
pačia
proga
Vliko
pir
ir pavergti} jų tautų sava itė.
troji po atostogų šimtinė amerikiečių,kurie jau per kis, J. Vilgalys; Politikos
Tos visos datos buvo geriau mininkas Sidzikauskas dar tegu būna laimingesnė,kad žengė 21o. ooo dolerių, už ir teisių-St vLušys, K. Rač
šia proga savo organizuotu susiėjo su Brazilijos,Peru nebereikėtų laukt porą mė baikime šiais sukaktuvi kauskas, P.Žilionis; Finan
mui sustiprinti, kiekvieno Kolumbijos ir Venecuelos nėšių kitos pasirodant.
niais mūsų Tautos pavergi sų irbiudžetOrA.Vedeckas
krašto,kur tik gyvena lietu lietuvių visuomenės atsto
mo
metais nors desimtada J.Pažemėnas.K.Siliūnas ;
Taipogi loo dol. pasiža
viai, vyriausybėms Lietu va is irtų valstybių aukštai dėjimas su dalimi įmokėji lį to, ką jie turi.
Politinių jėgų telkimo ir
vos bylą iš naujo pateikti siats pareigūnais.Tautos mo gautas iš Lietuvos At
Fondo sąskaita Lite Nr . jungimo-B .B lėliukas ,Alg.
ir "laužyti ledus "Jungtinė Fondo pirmininkas Prel. gimimo Sąjūdžio /LAS/ 889 visuomet laukia Jūsų Budreckis, St. Dzikas.K .
se Tautose sovietiniam ko Balkūnas tais pat tikslais Montrealio skyriaus.
įnašo.
Įgaliotinis. Kudžma.

JŪSŲ KAMBARIO
ORAS
Rudenj uždaromi langai, atidaromos orlaidės, tačiau,
deja, ne visur. Nereta, kad oras uždaromas kambaryje.
Kaip žinoma, atmosferiniame ore yra
deguonies
(20%), azoto (78%), argono ir kitų inertinių dujų, taip
pat anglies dvideginio.
Svarbiausias deguonis. Jis dalyvauja organizmo oksi
dacijos procesuose. Trūkstant deguonies, sutrinka gyvy
binė veikla. Oro srovės greitai išlygina jo kiekį.
Gerokai žalingiau organizmą veikia padidėjęs anglies
dvideginio kiekis, pakilusi temperatūra ir padidėjęs
drėgnumas.
Kvėpuojant oro sudėtis keičiasi. Iškvėpuojamame ore
deguonies yra 25% mažiau, negu atmosferiniame, o
anglies dvideginio jame 100 ir net 150 kartų daugiau.
Per valandą suaugęs žmogus ramioje padėtyje išskiria
22 I anglies dvideginio. Uždarų patalpų ore anglies
dvideginio gali susikaupti, deginant kurą, tamsoje auga
lams kvėpuojant, rūkant. Uždarose ir blogai vėdinamo
se patalpose, ypač jei jose susitelkia daug žmonių, ang
lies dvideginio koncentracija ore žymiai padidėja. Tai
žalingai veikia organizmą. Sutankėja ir pasunkėja kvė
pavimas, sulėtėja pulsas, pasireiškia galvos skausmai,
sumažėja darbingumas.
Esant labai didelei anglies dvideginio koncentraci
jai, galima susivemti ir nualpti.
Nešvarių gyvenamųjų patalpų, ypač bendro naudoji
mosi vietų oras gali būti užterštas ir žalingai organiz
mą veikiančiu amoniaku, sieros vandeniliu ir merkaptanais. Šios dujos susidaro, pūvant organinėms medžia
goms — maisto produktams, pašarams Ir pan. Amonia
kas ir jo junginiai gali susikaupti gyvenamųjų patalpų
ore, jeigu blogai jrengfi ar nešvariai užlaikomi sanita
riniai mazgai.
Keletas žodžių apie dulkes. Jų dalelės ilgai išbūna
pakibusios ore. Jeigu oras smarkiai užterštas, tai, pate
kusios j kvėpavimo takus, dulkės gali sukelti jų susir
gimus.
Rimtą pavojų, ypač rudenj ir žiemą, sudaro oro užter
šimas mikrobais. Esama atitinkamo paralelizmo tarp dul
kių kiekio ir mikrobų skaičiaus ore. Mikroorganizmai
nusėda ant dulkių arba jsikuria smulkiausiuose drėgmės
lašeliuose, kurie iškvepiami iš plaučių ir burnos. Judant
orui, žalingais mikrobais užkrėstos dulkelės ir lašeliai
patenka iš vienos vietos j kitą.
Pagrindinis oro užteršimo mikrobais šaltinis yra ligo
nis. Kosėdamas ir čiaudėdamas sveikas žmogus išskiria
apie 20 000 mikroorganizmų. Jei žmogus serga, aplink
jj esantis oras gali tapti infekcijos židiniu. Į orą išski
riamų mikrobų kiekis žymiai sumažėja, uždengiant bur
ną ir nosį kosėjimo ar čiaudėjimo metu marliniu raiščiu,
nosine. Tai ypač reikia prisiminti epidemijų laikotarpiais.
Per orą perduodami tymai, difterija, kokliušas, skar
latina, gripas ir kitos ligos. Šių ligų sukėlėjai gali toli
ore būti — tyliai kalbant, — per 50 cm, garsiai — per
3 m. Vienas anglų gydytojas po tris valandas trukusios
oratoriaus kalbos bendruomenių rūmuose jo paskleistus
mikrobus aptiko per 21 m nuo tribūnos. Kosėjant ir čiau
dint bakterijos pasklinda per 50—150 cm.
j orą patekę žalingi mikrobai išsilaiko jame nuo kelių
valandų iki keleto dienų. Pražūtingai mikrobus veikia
šiluma, šviesa, sausumas, vėdinimas.

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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PETRO KLIMO ODISĖJOS
3-čias tęsinys.

4

komentarai pastabos ir pasikalbėjimai su jumis ir savim.............

Aprengė skarmaliniais baltiniais, lopas ant lopo kelnėmis
ir švarkeliais. Apdalino nunešiotomis medžio klumpėmis ir
marš, marš į kameras. Petrui Klimui teko trumpos kelnės ir
didelis platus švarkas. Atrodo, lyg baidyklė špokams iš vyšny
no baidyti.
Ne visus kartu į vieną kamerą pasodino. Išskirstė. Petras
Klimas su dviem mūsiškiais pateko kartu. Likusieji į kitas.
Visose kamerose lenkai dominuoja. Tad ir kalba bendrinė len
kiška.
Kamera ne paprasta, bet tikras kazematas. Vienas vie
nintelis langelis, kažkur devynių pėdų nišos gilumoje. Storas
sięjias kryžiuočiai pastatė. Pro jas ne tik laisvė, bet ir šviesos
spindulėlis neprasiskverbia. Tad kameroje visą laiką tamsu.
Šykšti elektros lemputė palubėje neką šviečia. Tik viena ge
ra, kai jau uždarė į kamarą ,iki pat vakarinio patikrinimo nie
kas nebetrukdo.
Po koncentracijos stovyklos, tai lyg viešbutis. Lovos dvi
aukštės, po dvi kartu sustumtos. Kiekvienas turime savo guo
lį. Seniai nematyta ištaiga: kiekvienas guolis be senos kaldros
dar turi pagalvę ir languotą paklodę. Ne taip, kaip stovyklo
je ar policijos etapo kalėjimuose, kur pliki narai ir geriausiu
atveju sugulėtas, suplėkęs čiužinys ir dažniausiai vienas guo
lis dviem.
Iš ryto vos švintant išrikiuoja kieme darbams paskirstyti.
Mus, naujokus, klausia, kokį amatą mokame? Negi sakysies,
kad buvai karininkas, žurnalistas, departamento direktorius
ar diplomatas. Kalinimo praktika parodė, kad geriau būti siu
vėju, dailide, virėju, darbininku ar iš viso paprastu kaimiečiu.
Reikia meluoti stačiai prūsams į akis žiūrint. Iš mūsiškių net
trys mokslininkai pasiskelbė siuvėjais ir du virėjais. Kiti pa
prastais darbininkais. Jų tarpe Petras Klimas.
“Siuvėjus” paskyrė į skalbyklą, skudurus skalbti ir lopy
ti. Tai yra, lopų ant lopų siūti. “Virėjai” pateko bulvių skusti
ir katilų šveisti. “Darbininkai” —■ į lentpiūvę už kalėjimo sie
nų ant Nemuno kranto. Ten darbas sunkus, sielius iš vandens
meškerioti ir į krantą tempti. O kovo mėnesio orai atšalo. Šla
pia iš apačios, lyja ir sninga iš viršaus. Kaliniai vargsta. Sar
gybiniai pikti kaip širšės. Kad sušiltų, muša kalinius.
Vieną priešpietę du lietuviai sargybiniams po kojų pasi
painiojo. Vienas jų, jaunesnis, gavo kelis niuksus, bet paspru
ko į kalinių būrį. Petras Klimas lėtas, nesiskubina ir nesprunka. Tad jį gerokai sargybiinai primušė ir veidą sukruvino. Vir
šutinę lūpą perskėlė.
Kelias dienas sunkiai vaikščiojo žmogus, vieną koją privilkdamas. Veidas buvo patinęs. Dengėme jį iš visų pusių
kiek įmanydami, kad kuris kryžiuočių nepribaigtų. Virtuvėje
dirbusieji kombinavo bulvių iš virtuvas nudžiauti ir tabako
trupinius, bent vienai bankrutkei visiems į antrą dieną. Ma
žai kalbėjome vakarais į kameras sugrįžę. Buvome pervargę.

šia nd 1 en daug kalbama apie talką.
šiandien daug ir garsiai ir gražiai kalbama apie taiką.
taiką.
Šiandien kalbama apie taiką visur:dlevnamiuose,konferen
cijose, Jungtinėse Tautose,universitetų auditorijose,
kirpyklose, smuklėse...
šiandien visi kalba apie talką: karaliai,prezidentai,ml
nisteriai,ambasadoriai, profesoriai, studentai, taxi vai
ruotojai, bytnikai, buomai...
Atrodo, po karų, žmonija ištroško taikos.
Atrodo, po baisios katastrofos, žmonės pasiilgo ramaus
ir talkaus gyvenimo.
Let... apie talkącalbama taip pat profesionalų budelių
susirinkimuose: už Kremliaus vartų, Havanos kalėjimų
bokštuose, Pekingo karo ministerijoj.
Ir... apie taiką'garsiausia i rėkia Sibiro vergų stovyk
lų viršininkai, Lietuvos miško
brolių Išniekinto ja i ,
Budapešto valkų' ir darbininkų skerdikai, laisvės, lygy
bės ir brolybės duobkasiai...
Birutė Kringelytė ir Jonas Vilimai
Apie taiką šiandien gražiausiai kalba korikai.
Apie taiką šiandien iškalbingiausiai byloja tie, kurie
niekad netroško taikos. Kuriems taika yra... laisvų žmo
nių kapinynas.
Todėl šiandien aš noriu kalbėti apie karą.
Apie teisę laisvam žmogui gintis nuo vergijos.
Apie~laisvą žmogų, kuris paima ginklą į rankas ne todėl,
kad žudytu savo brolį, bet todėl, kad apgintų save ir Ki
savo brolį nuo mirties.Nuo paniekinimo. Nuo vergijos.
Todėl aš noriu kalbėti kareivį. Jūsų ir mano brolį. Bro
lį, kuri’s mirė ir miršta visuose kontinentuose, visais
laikais, kiekvieną valandą. Kuris mirė Širvintuose, Gie
draikiuose, Radviliškyje, prie Ilmenio pelkių, Maginot
Unijoj, Monte Cassino, Budapešto gatvėse, Vilniaus miš
kuose, Vietnamo džiunglėse...
Apie- brolį kareivį, savanorį ir pašauktą, apie tą, kuria
zino,^kad norint gyventi savo namuose laisvu žmogum,rel
kia išmokti numirti už savo namus ir savo laisvę. Ne to
dėl, kad trokštum mirties sau ar kitam, bet todėl, kad
musų pasaulyj yra žmonių ir idėjų, kurios nepakenčia ki
to laisvės ir kito idėjos. Todėl, kad barbarai nuolat
stovi ir laukia už miesto vartų.
Todėl, kad yra žmonių,
<urle gyvena kiti] žmonių krauju.
Kiekvienas karys yra mūsų_žmogiško netobulumo liudininkt
Kiekvienas karys yra meilės evangelijos ašara.
Kiekvienas karys _yrai mūsų brolis,
Kiekvienas lkarys, kuris gina silpnąjį ir teisųjį.
Kiekvienas,kuris uakėlė,
■ •
' > pakelia
ir pakels ginklą ne žud,-ytl..nekaltąjį, bet jį apįlnti?
7.
Emilija
ir Romas Verbylos.
Kiekvienas karys yra mūsų brolis, kuris kovoja už jūsų,
---—— , , Rupšytė
—.
i
Bet atėjo sekmadienis. Į darbus neišvarė. Paliko visai die- saVd ir mano laisvę kalbėti, tikėti, gyventi taip, kaip
nai kamerose uždarytus. Negi visą dieną ištylėsi. Susimetėme
tarp lovų prie Petro Klimo guolio ir areštantų vagone nutrū jus, jis ir as norime.
Todėl tiems, kurie sakosi mylį taiką ir neapkenčią karo
kęs pokalbis savaime užsimezgė.
mes
norim pasakyti: Taip.’ mes sutinkame su jumis jeigu‘
— 1942 metų lapkričio mėnesį vokiečiai sulaužė paliaubų
Jus
pamerksite vergiją, ir mylėsite laisvą. Patogu ne-sutartį su Prancūzija ir okupavo visą Vichy Prancūziją, — pa- _
sakoja Petras Klimas. — Vokiečių karinė administracija ir
šioti - plakatus už taiką šiandien, šitam krašte, kai už
geštapas pasidarė neriboti viešpačiai. Su manim jie nesiskai
šitą teisę nešioti bet kokius plakatus miršta jauni Ame
tė, jokio diplomatinio statuso man nepripažino. Lietuva bu
rikos vyrai Vietname.1 Kaip jie galėtų panešioti plaka vo jiems užkariauto Ostland’o dalis, o aš jų siekimams kaž
tus Maskvoje ar Pekinge?
koks anachronizmas. Susižinojimą su Šveicarija ir net su Ro
Lengva šiandien nuros yti Lietuvą, Latviją, Estiją ir kima tuoj suvaržė. Uždėjo geštapo priežiūrą. Naminį areštą. Pa
tus pavergtus kraštus vardan taikos, bet ar nurašys jie
galiau, nutarė, kad Prancūzijoje man ne vieta ir turiu būti
lygiai lengva Širdim savo namus? savo kraštą?
grąžintas į Lietuvą. 1943 metų pavasarį geštapas areštavo ir
Todėl mes kalbame šiandien apie kareivį kuris žinojo,ži
perdavė karinei policijai deportuoti. Kelionei leido pasiimti
io ir žinos, kodėl reikia mirti už savo žemę.
tik menką lagaminėlį su baltinių pakaita ir kiek maisto. Pa
Todėl mes kalbame apie savanorį, išėjus ginti savo na
laikė kelias dienas kalėjime ir su būriu kalinių išvežė areš
mus, vaikus ir savo žemę.
Jaunimas neša Komiteto Lietuvos nepriklausomybei tantų vagone. Pavėžinę kelias valandas, išlaipino kažkuriam
atstayti plakatą lapkričio 13 dienos manifestacijoje.
Tesijuokia iš mūsų taikos skelbėjai.
Tesi Juokia iš mūsų hipokritai.
Tenesutinka su mumis Jungtinės Tautos.
riai nusikeikė. Prakeiktas senis! Šokinėjo kaip gaidys, kurstė:
JONAS
Mes
žinome,kodėl mes netikime šita taika.
AVYŽIUS
romanas
neduokim mėšlo, neveskim karvių! Atrodė, visus Liepgirius
Mes
žinome, kodėl negirdime tu, kurie nuolat kalba apie
apvers aukštyn kojomis — toks narsumas. Pamatė iškabintą
taiką.
Mūsų tėvai, broliai ir seserys palaidoti Sibire,
valdybos nutarimą ir susmego, lyg pernykštis sniegas. Atseit,
palaidoti
Lietuvos miškuos, palaidoti Budapešto gatvėse,
nežinojau, kad bus priimtas toks nutarimas, kad jo neduos
palaidoti
Vietnamo džiunglėse, mūši] broliai mums sako:
visuotiniam tvirtint, nežinojau. . . Išeina — lyg nauja pro
TAIKA IR LAISVĖ YRA NEATSKIRIAMOS.'
grama, taigi ir įstatymas kartu. O prieš įstatymą aš nėjau
EE LAISVĖS N Ė: R A TAIKOS.'
ir neisiu. . . Ir išgrūdo sukčius ant rytojaus savo Juodmargę.
9 atkarpa.
O paskui jį ir kiti sujudo. Lapinas! Oho! Jeigu jau Motie
Ir tol, kol vergiją kęs bent vienas žmogus šioj žemėj,
jus. . . Jis žino, ką daro. ..
kareivis
bus mums vienintelė viltis. Vergija, gali] gale7
antra dalis
— Nereikia užsigauti, Viktorai. Gal ir labai noriu gero
yra baisesnė už pačią mirtį.
j, , į,
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Nebūtų kvailiai, nevestų karvių, neduotų mėšlo ir nieko
nepadarytų. Bet kur tu, žmogau, rasi tokią vienybę? Mairo
nius sukurstė tas išgama Gaigalas, Kepalių ubagai vėl apsalo,
užuodę šiaudus, o Liepgirių nususėliai... Et, ką jiems reiš
kia tas dešimt vežimėlių mėšlo prieš kito dvidešimt ir dar
karvę priedo? . . Pavydas, kerštas valdo žmones. Tbleikis
gudrus, žino tai, todėl ir išpešė vienam kelias plunksnas, o
kitam visą gūbrį nurovė. Supiudė, sukiršino kiemą prieš
kiemą, bijok į gatvę išeiti. „Pardavei, ką, Juodmargę, gud
ruoli, a? Cha-cha-cha! Prispaudė kartą ir Lapiniu uodegą!"
Juokiasi, tyčiojasi toks iš tokio, tartum ne bendros nelaimės
vaikai būtų. Bet ko nori iš žmonių, jeigu namai, ir tie nelei
džia ramiai pro šalį praeiti? Visos sienos nudergtos šūkiais,
piešiniais, skelbimais. Net storesnis medis, ir tas užkliuvo.
Jau neužtenka tų, mieste spausdintų, su kukurūzais. Patys
pradėjo paišyti, derglioti savus žmones. Pienburniai! Žiūrėk,
neišmetei iš gardo mėšlo, kad jiems prieiti būtų geriau, ant
rytojaus tekšt! Grigų Tadas ir nupaišo biaurybę su tavo gal
va. Arba turguje pardavei gerą karvę. Ne kolūkiui atidavei
skolon, o pardavei protingai, už tvirtą kainą, grynais. Vėl
jiems nepatinka, vėl tave klijuoja ant sienos, o Gojelių Si
mas prirašo po apačia tokį dvieilį ar ketureilį, kad visi juo
kiasi, tik tau vienam ašaros byra.
— Et, kam taip... Nereikėjo, Motiejau...— išgirdo Ši
leikos balsą.
— Ko, Viktorai, ko? — Sužiuro apniukusiomis akimis į
Šileiką. Širdis drebėjo, pavargusi nuo sunkių minčių.
— Karvės pirmam išvesti nereikėjo.— Šileika apmaudžiai
spiovė tingiai maskatuojantiems arkliams po kojomis ir stip

visiems, bet ką bepadėsi, jei rankos sukaustytos? Karvę par
daviau. .. O ką turėjau daryti? Na ne, geradėjau, dar turiu
sveiko proto. Gali neparduoti tu Rimšos, va mūsų grietinvežys.— Lapinas bakstelėjo pypkės kandikliu aukštyn, kur
ant grietinės bidonų sėdėjo senis Gojelis, nuleidęs per aukš
tą rogių dronyčią veltiniais apautas kojas.— Jums kas kita.
Jūs — žmonės. Jums nieko nepadarys. O Lapinui nevalia!
— Rimšos tai nepardavė. Mėšlo neduoda, per juos ir
tavo mėšlas nejudintas tebeguli,— numykė Šileika, spring
damas pavydu.— O aš savo kūgį sukišau kaip į subinę.
— Brigadininkas, valdybos narys. Negi eisi priešais? Su
kišai, tai sukišai. Gal taip ir geriau.
— Juokies? O pats tai įsikibęs savo malūno, su dantimis
neišplėši.
— Kiekvienas įsikibęs savo, Viktorai, kiekvienas. Vienas
malūno, kitas brigados.
Sulig tais žodžiais Rokas Gojelis sustabdė arklius ir kaž
ką užšnekino. Vyrai pasistiebė rogėse ir pamatė ties Krūmi
nių klėtimi Strazdų Vincę. Šlubis laikė už pavadžio žalą
karvę, žiūrėjo į trobesio sieną ir skaniai juokėsi. Atokiau
šit rykšte rankoje stovėjo juodukų brigadininko žmona Gai
galienė, smulkutė išblyškusi moterėlė, ir taip pat juokėsi.
— Ar pas jautį varote? — pasisveikino Lapinas.
— Seniai telinga,— atsakė Vincė.— Namo vėduos. Kol
ūkis davė.
— Tau? — Šileika net išsižiojo.— Betgi čia Raudonikio
Žaloji!
— Dzievuli, buina karvucia,— pagyrė Gojelis.— Kiek
mokėjai?
Vincė žvilgterėjo į vyrus, paskui į sieną, vėl į vyrus ir
apgedo juokais. Gaigalienė jam pritarė nedrąsiu nuoširdžiu
kikenimu. Gal velnias juos apsėdo? Vyrų akys susidomė
jusios čiupinėjo klėties sieną. Dvi burnos išsišiepė iki ausų,

o trečioji iškrypo ir permetė pypkę į kitą lūpų pusę.
O velnias, kad išdirbo! Kartą jau buvo pakliuvęs po jų
kirčiu — kodėl ne kolūkiui pardavė karvę. Primušė prie
pieninės sienos visiems ant akių. Biauriai išdergė, bet iš
dergė ne vieną, o dabar... Pasigrožėkit, mieli kaimynai!
Tvarto tarpdurys, toliau matyti gardai. Prie durų stovi
Morta, karingai įsisprendusi, iššaukiančiai atmetusi galvą.
Pabandyk pro tokią krosnį praeiti! Motiejus strypinėja prie
šais kaip žiogelis, saldžiai šypsosi, suka ūsą. Niekas nepa
deda.
Po piešiniu Gojelių Simo dvieilis:

Imkit mėšlo, kiek jums reikia,
bet prieiti, kaip prieiti?
Strazdų Vincė kikendamas nusivedė karvę. Iš paskos
nusekė Gaigalienė. Rankoje linksmai švytravo rykštė.
— Judu su seniu Grigu dabar karaliai Liepgiriuose.—
Lapinas pasisuko į Gojelį.— Išsiauginote gudrius vaikus. Mo
kyti, iltingi. Ima visus ant dančio, net skivytai laksto. O judu
žiūrite ir juokiatės. Nebaisu — jūsų nelies.
— Kolgi? — ramiai paklausė Gojelis.
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Lietuvos karo invalidas P. Pleskevičius, išleidęs atsiminimų
dvi knygas, gyvenąs JAV.
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KULTU
DANTĖS ALLIGIJERI
minėjimas

įvyko Australijoje, Ade
laidės mieste.
Rugsėjo 19 dienų Lietuvių Na
muose buvo suruoštas Dantės
Alighieri 700 metų sukakties mi
nėjimas. Kaip žinome, Dantė yra
autorius nemirštamo kurinio •—
“Dieviškosios Komedijos”, kuri
Lietuvos gimnazijose buvo plačiai
nagrinėjama.
Minėjimų atidarė p. M. Rudzenskas, pasveikino atvykusią
publikų ir pakvietė rašytojų-laureatų Ruigį Andriušį skaityti pa
skaitų. Paskaita susidėjo iš dviejų dalių: Dantės biografijos ir jo
kūrybos.
Pradėdamas “Dieviškosios Komedijos” nagrinėjimų Pulgis .pakvietė kun. Dauknį paskaityti • ita
liškai užrašų ant Pradaro Vartų
“Dieviškoje Komedijoje”, kurio
apytikris vertimas yra toks: “Pa
likite viltis visi, kurie čia įeina
te”.
Po Pulgio paskaitos smuik. Pr.
Matiukas painformavo publiką,
kad kompozitoriai, įkvėpti “Die
viškosios Komedijos” turinio, yra
sukūrę eilę muzikos dalykų, iš ku
rių vienas, Čaikovskio, buvo pa
demonstruotas.

KOMPOZITQRIUS V. BA
CEVIČIUS
rugsėjo 9 dieną susilaukė
60 metų amžiaus sukakti*
ves. Jis yra gimęs Lod
zėje, kur yra baigęs ir ko
nservatoriją. Be tot jis mu
ziką studijavo Paryžiuje, o
po to Lietuvos konservatori
joje profesoriavo. Išvykęs
iš Lietuvos ramiais dar lair
kais, koncertąvp Pietų Am
erikoje, JAV. Čia jis ir ap
sistojo pastoviai. Neii» Yor
ke gyvendamas dėste New
Yorko ir Brooklyn© konsen
vatorijose ir ligsiol turi sa
vo studiją.
Be pedagoginio darba Ba
cevičius daug dirba kompo
zicijos srityje, ir yra suk
ūręs daug veikalų-simfonijų, solo fortepijonui, solo
dainavimui ir kt.
Bacevičiaus kūryba-moderni nuo seniai. Dar Ne
priklausomybės laikais
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VEDA DR. GUMBAS

ŽIEMA TIKRAI ATĖJO
Kalbasi du Vilniaus pa
reigūnai:
- Tai jau tikra žiema, -ai
manuoja vienas.
- Tai dar netaip blogai, replikuoja kitas.
- Ką sakai neblogai, pas
mus jau užšalo vandentie
kis ...
- O, tokiu atveju tikrai jau
žiema...
SKOTO PRAKTIŠKUMAS
Anglas ir Skotas susitiko po 25
metų ir nutarė tų įvykį atšvęsti.
Kai abu restorane Sėdosi prie
staliuko, Skotas sako: “Dabar Ta
vo eilė, nes aš paskutinį kartų
fundijau.”

Dramaturgas parašė pje
sę, kurios finalinis vaiks
mas vyksta... pirtyje. Ir
nerado pjesės statjrtojo,
^nes vaidinti reikia nuogiem

KIPRUI PETRAUSKUI 8C METU AMŽIAUS

TRUMPOS PASTABĖLĖS
Nuo beržinės košės nė
vienam protiniai dantys
le išdygo...
- o Saldi pedagogika gyveni
me karelai atsirūgsta...
- oKošei užvirti ir vieno lie
žuvio užtenka...
, - oTikrąją kinkų drebėjimo
vertę tildai egzaminai nu
stato.
- o -Atostogos pasibaigė,da
bar prie darbo stalo atsis
ėsiu tai bent pailsėsiu, -ma
nė uolus atostogautojas.
- o Karalius atleisdamas iš
pareigų savo juokdarį, pa
sakė:
-- Įsitikinau, kad humoras
tai pirmoji pakopa, kuri kė
sinasi į mano sostą..,
- oNikita Chruščiovas daug
rūpinosi kukurūzais, bet
nepaglvojo apie perkūnsar
gį, kuris jį saugotų diktato
toriaus kėdėje...

o
PIETŲ AFRIKOJE MIRĖ DAILININKAS PRANAS DOMŠAITIS
Ten, kur įtaigojama juokt
tis , daugiausia verkiama.
Pranas Domšaitis,kurio tebesant 9 metų berniuku, Taip parašyta viename C ao
meną naciai karo metu nie jam teko pamatyti Cape pa petown laikraštyje. O T-ie-į
Kas
iš
to,
kad pramuši šie
kino, mirė savo.namuose veikslą,kuriuo jis itin sus i tuv.ių enciklopedijoje paraJ- ;
ną
galva,
-ką
veiksi toje ce
Syta, kad Pranas Domšat-T
Rondenbosch'e, sulaukęs- žavėjo.
Įėję?Pietų
Afrikos
kritikai
tis
yra
gimęs
Kuršių
kopo*
85 metų amžiaus.
o
Jis buvo didelė asmeny dar neseniai gyrė Domšai se Kropynu /VilukiemioZ !
Tylinčiam dar nieks žodž
bė Pietų Afrikos meniniu tį ir stebėjosi jo energija, kaime. Meno pradėjo možio neatėmė.
kų tarpe.
nežiūrint jo amžiaus.
kytis po 25 metų amžiaus.
o
Praeitais meta is, jam tu Pradžioje mokėsi Karalia
Gimęs 188o m.Kropynų
Duona
atidaro
visas bur
kaime, Maž. Lietuvoj, 19o7 rint 84 metus, jis laimėjo čiaus meno akademijoje, o
nas.
m .studijavo meną Karaliau Garbės ir Pasižadėjimo vėliau pas Corinth.Studioo
čiuj irl91o m. Berlyne pas konkursą-vienbalsiu trijų jas gilino Florencijoje ir
Ir
kas
iš
to,
jeigu zuikio
žymiausių P.Afrikos meni Paryžiuje. Keliavo per No
Lovis Crointh.
visada
atviros
akys?
rvegiją, Ruąiją, Olandiją
1912 m.Petrapilyje buvo ninku nutarimu.
i
°
Daugiausia Domšaitis do Prancūziją, Sveteartją, Rupripažintas vienu iš žy
_
_PETRAS
_______ KLIMAS
______
Laurai - tai naujas sunDalyvamiausių portrėtistų. Krįti- mėjosi religinėmis temo-muniją
daugelTurkiją.
iy^eKpa1r'o^j
ai^aku^)’^?^.į-kumaS ant §alvosk” gerai įvertintas.
Nuo 1949 metų jis gyve
Pranas Domšaitis paliko rinių yra nupirkę įvairūs Prancūzijojeje apie kurį
VAIKO
labai įdomus straipsnis da
-------- LOGIKA
___
no Pietų Afrikoje .Pagal jį, žmoną,dainininkę Adelheid muziej^ai
•
Nukelta
6
psl.
bar
eina
Nepr.
Lietuvoje.
~
Tete
’ nuPrk man saldąini1
'• į Cape atvyko todėl, jog dar Armhold' aitę.
-Tėte, nupirk man saldainį.
-Neturiu vaike, pinigę.
-Tai nusipirk pirma pinigu.

Bfn I

Čia tai būdingas Kipro pas Įsakymas, bet ne
anas "sukaktuvinis" kilometrinis, būdingas
tiktai bolševikiniams barškalams.
KAIMAS KRYŽKELĖJE

Atkelta iš 3 psl.

— Namų šuo savų neplauna.
— Na jau, na jau, Mociejau. Matytai Grigų Tadą. Veik
žentas Rimšoms, o išpaišė savo uošvienę.
— Išgudrėjai, Rokai, kaip matau,— supyko Lapinas.—
Atsišėrei mūsų molynuose, išaugai kelnes. O ar seniai gri
kių Ašakos užpakalį draskė?
— Užtaigi,— pritarė Šileika.— Atvažiuoja kaip kokie
ponai ant gatavo. Mūsų žemė, pastogė, duona.
— Žinoma, kad taip, Viktorai, žinoma. Ką jie atsivežė?
Smėlio vyžose? Džiovintų grybų maišelį? Utėlių dar. Tą
tikrai žinau — jų perėjūnams netrūksta. O Gojelis, šit, dar
atsivežė dūdą. Jie ten tiek ir težino: grajinti ir per darby
metį su bobomis miške vartytis. Tinginių kraštas. Apskretė
liai!
— Užtaigi. Apsikuopia ir užriečia sprandus.
— Apsikuopia! Ar patys? Niekų kalbos! Kvailiai apkuo
pia! Mes! Mūsų žemė! Va Strazdas. Neseniai išlindo iš ka
lėjimo, o jau turi užuovėją, gavo karvę. Jei Juodukas dar
savo bobą užleis, bus pilnas komplektas.
— Justinas irgi kvailys,— Šileika užjaučiančiai palinga
vo arklišką galvą.— Tokią karvę atidavė kolūkiui į skolą!
— Per savo kvailumą ir apgerbiame visokius valkatas,
Viktorai, per.. .
Gojelis sėdėjo, pakreipęs šalių apmuturiuotą kaklą ir šyp
sojosi į apykaklę. Dar negimė tas, kas jį supykintų. Nutilo
ir Lapinas. Atslūgo širdis, išgiežus susikaupusį pyktį, pra
sišvietė galvoje. Pralinksmėjusios mintys lakstė Viešvilės
gatvėmis, kamšė galvas į krautuves, dairėsi lauktuvių duk
teriai, Mortelei.. . Šileika gi snarpsojo susikūprinęs, įbedęs
rūškaną žvilgsnį arkliams į užpakalius, kramtė lūpas. Prigy
veno! Kažkoks dzūkas veža tave, brigadininką, pakišęs ark
liams po uodega, ir būk malonus. Dar džiaukis, kad išleido.
Nebėr valios ant savo arklių, savo brigados, pačiam ant
savęs.
Privažiavo tiltą per Akmenę. Tuoj už upės prasidėjo Var
nėnų ir Kepalių brigadų laukai, perskirti vieškelio. Prie
tilto stovėjo žmonių būrelis ir triukšmingai kalbėjosi. Goję
lis huo savo sosto pirmas pamatė Martyno brolį Andrių Vi
limą, kuris skeryčiojosi rankomis, beviltiškai stengdamasis
kažką išaiškinti. Bet jo niekas nesiklausė. Stumdėsi alkū
nėmis, šūkavo katras sau, rodė rankomis vieni į tą, kiti
į priešingą pusę. Tik Varnėnų brigadininkas Jonas Žariū-

PRANAS DOMŠAITIS
nas stoviniavo nuošaliau, nesikišdamas į ginčą, abejingai
rūkė ir žvilgčiojo į dešinę vieškelio pusę, kuri jau priklausė
jo brigadai. Čiagi, per keliolika žingsnių nuo kelio, stovėjo
nebaigtas versti mėšlo vežimas. Senas kuinas snaudė ieno
se, pakabinęs užpakalinę koją, ir krutino atvėpusią lūpą, lyg
melsdamasis.
— Oplia! Praleiskit. Dzievo zmoneliai! — ryktelėįo grietinvežys.
Būrelis prasiskyrė.
— Ko pešatės? ■—■ užkalbino Lapinas.— Ar duonos ne
užtenka?
— Dėl mėšlo susipiovėm. Varnėnai uždarė savo kromelį,— atsakė Andrius.
— Trrr! — Lapinas sučiupo vadžią.— Kur velnias neša!
Duok žmonėms parūkyti, prakeiktas dzūke! Aha.. . Vadina
si. . . Kaip tai uždarė kromelį?
— Mažas pasienio konfliktas. Kaip nors apsieisime be
Hamaršeldo pagalbos,— atšovė Petras Inteligentas, piktai pa
šnairavęs į Lapiną.
— Sulauksi iš jo pagalbos,— atsiliepė vienas iš būrelio
ir tulžingai nusispiovė.— Tokie kaip jis ir pakūrė katilą. . .
— Vyrai.. .— Lapinas, neišlipdamas iš vežimo, atkišo
cigarečių pakelį.
Visi susispietė apie furgoną, užsirūkė. Tik Nadia Lunova.
nebe pirmos jaunystės mergina, tačiau dar pakankamai dai
li, stovėjo atokiau ir pasilenkusi krapštė žagaru nuo batų
mėšlą. Nors ji gyveno Liepgiriuose pas apylinkės tarybos
pirmininką Daujotą, bet dirbo Kepalių brigadoje; jos vado
vaujama cukrinių runkelių grandis kasmet išaugindavo di
džiausią derlių kolūkyje.
— Tai kas gi susitormozavo, vyrai? Ko tokie rūgštūs? —
atsargiai paklausė Lapinas.
— Mums — kas mums. Kiek turėjome, išmėžėme. Gal
kas dar kiek turi, bet žmogaus nepapiausi, jei neduoda,—
pasišovė aiškinti vienas iš Varnėnų brigados, suminkštintas
cigaretės.— O Kepaliai va pyksta. Kaip vaikai. Tu neduodi
ir aš neduosiu. Vaikiškas reikalas... Aš sakau, ko ten dai
rytis į šonus. Kiekvienas darykim, kaip išmanom, ir bus
tvarka. Tegu beždžionės pamėgdžioja...
— Mažum ir už darbadienį pagal tavo principą dalinsim,
Skatikiausias? — įsiterpė Petras Inteligentas.— Pilsim į mai
šus visiems iš eilės. Kam klius, kam neklius...
— Žariūnas kaltas! — staiga atsiliepė Nadia.— Brigadi

trys karaliai
ninkas! Mėšlo neturime... Kur tam neturime. Mėšlas iki
lubų prisimynę, no kaip patarlės sako: nė pats suėsiu, nei
kitam įdėsiu. Palaukit, ateis ruduo — patiem atsirūgsite. Gir
dėjote, kad naujas pirmininkas žadėjo už dabardienius mo
keti pagal brigadų derlių? ..
— Riekitės, riekitės,— suniurzgėjo Žariūnas.— Blusos
vis vien nepakaustysit.
— Nėr čia ko laiką gaišinti, Petrai.— Nadia ėmė atsisagstyti šimtasiūlę.— Eik versti vežimas. Su Varnėnai pats
pirmininkas susitvarkys. Išlįs liberalas tau pro gerkles, Žariūnai. Atsakysi už netvarką.
Žariūnas numetė nuorūką ir, susirietęs lanku, ilgai ir
įnirtingai trynė tą vietą koja.
— Tu Strazdų Vincę į atsakomybę trauk, kai mielės pra
dės kelti. Ne ant to žiojiesi, vištos koja. Blusos vis vien nepakaustysi...
Petras Inteligentas paraudo, išsitiesė kaip spyruoklė.
— Be diplomatinių gudrybių, Žariūniausias. O ir tu, bri
gadininke,— Petras pasisuko į Andrių, — atsimink, jei nepaspausi Varnėnų konsulo ir jis neišjudins savo Kamčiat
kos, Kepaliai irgi nebeduos mėšlo.
— Girdėjai, Andriau? — nusijuokė Lapinas.— Tai išgąs
dino! Jis neduos, kas atiduota! Cha-cha-cha! — Uždūmė pyp
kę ir nutilo, paskendęs tirštam dūmų debesy. Krenkštė, ste
nėjo, slapčia žvelgė kažkur į laukus, pilnas neramaus lau
kimo. Ir sulaukė.
— Kas atiduota, gali būti ir atsiimta. Iš krūvelių su
rinkti lengviau, kaip iš tvarto išmėžti. Bet kai pradės rinkti
Inteligentas, tai ir kiti neatsiliks, pamatysite.— Petras per
šoko griovį ir, pašaipiai kilstelėjęs skrybėlę, nuėjo prie ve
žimo.
Andrius persimainė.
— Petrai, grįžk, šuns kaili,— pašaukė išsigandęs.— Vel
niai parautų! Nekiršink žmonių, Inteligente.
— Matai, Lapinai.— Žariūnas beviltiškai numojo ran
ka.— Kaimas privirė košės, o laukiniams reikia kabinti.
— Kaip tai?
— Nesuk uodegos. Nevežate mėšlo. Mano brigada nusi
žiūrėjo į jus, sustreikavo, o dabar vėją kelia Kepaliai.. .
Blusos...
— Ką padarysi, Jonai, ką? — gailiai nutraukė malūni
ninkas.— Kaimas per laikus kaltas. Tokia mūsų dalia. Baus
kit, ką padarysi...— Nulenkė galvą, paklusniai atstatyda-

Nukelta 6 psl.

P, Domšaitis

Kelionėje.

SUNKU NUSTATYTI PRIE
VARTA KŪRYBĄ
Lietuvos okupantas visomis
priemonėmis reikalauja, ne
klausančius prievartauja vi
sus menininkus dirbti pagal
Kremliaus diktatą, bet meni
ninkai prasilaužia pro tas
spygliota viela užvertas už
tvaras ir kuria taip, kaip
jų fantazija neša. Štai čia
dedamasis Petrikaitės-Tu
lienės kūrinys toli gražu
nesiderina su okupantiniu
realizmu....

K. Petrikaitės-Tulienės „Bi
rutė" Palangoje.
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Studentai - Gyvenimas ir Veikla
Mūsų veikla Montrealy
prasidės žiemos stovykla.
Stovykla įvyks tarp Kalėdų
ir Naujų Metų ir tęsis 4
dienas kurioje nors slidi
nė jimo vietovių netoli Mont
realio. Laukiame, kad sto
vykioje skaitlingai daly
vaus Toronto ir Bostono
studentai.Programa susi
dės iš paskaitų, diskusijų,
laužų, na ir slidinėjimas
nebus pamirštas.
Tinkamas stovyklos pa
ruošimas ir suorganizavi
m as ir yra šiuo metu di
džiausias Komiteto rūpės
tis. Kreipdamiesi į tavę ,
m ielas kolega-ge, laukiam
kad ne tik prisidės i prie
šios pirmos stovyklos pa
sisekimo savo dalyvavimu,
bet padėsi ir paruošti. Pa
galiauturime reprezentuo
ti Montrealį prieš kolegas
iš kitų miestų.
Bandysime kiekvieną in
formuoti asmeniškai žo džiu .Turėdami kokių klau
Simų ar konkrečių pasiūly
mų,, skambinkite nedvejo
darni: pirm .A. Lukoš e vič iū
tei PO 8-O322,v.pirm.R .
Navikėnui 259-4498,sekr.
D.Zubaitei 365-0224, na
rei S.Mikalajūnaitei 769-1103.
Tadikikito karto.KLSS
Montrealio skyriaus Stei
giamasis Komitetas.

MIELAS KOLEGA,
MIELA KOLEGE.

Montrealietės, Linda ir Dalia Blauzdžiūnaitės/kairėje/ taip koncertavusios
Toronte, Jaunimo Kongrese ir taip koncertavusios po to keliais atvejais Mont
realyje. Dešinėje Montrealio baleto mokyklos mokinė D. Lukauskaitė, lauke
liais atvejais pasirodžiusi su baleto numeriais įvairiuose koncertuose. Labai
gerai, kai jaunimas nesitenkina vien bendrojo lavinimo moklvkla. bet platina
savo akiratį dar laisvai pasirenkamais mokslais: vieni mokosi muzikos,kiti ba
leto, treti dailės. Jaunimas už tai pagirtinas, nes jis išaugs tikrai platesnių
padairų ir bus naudingesnis ne tiktai sau, bet lietuviškajai bendruomenei ir tuo
pačiu naudingesnis ir visai žmonijai, kuriai kultūros [ikrai niekad nėra perdaug
Foto: pirma inž. Cuplinsko, antra Tony stud.

B. VRUBLEVIČIUS.

3-se frontuose

nepastebėjau, kad mane vė
jai neša tolyn , nuo tikslo.
Užmiršęs laviruoti para
šiutą, nusileidau kažkur
toliau nuo draugų, kažkur
tarp medžių užkliuvęs. ..

Rusų— Italą— Vietnamo

Atsipalaidojęs nuo me džių.kompasobei plano pa
gelba artinaus i prie sutar
Gauname įsakymą sku - rašiutais.JCrisdaiųas gal tos vietovės. Deja, nebuvo
biai ruoštis .Sutvarkę ,pati voju sau: ŠTAI IR SV.KA lengva, nes-buvau priešo
krinę savo parašiutus bei LEDOS po " mėlynuoju" užnugaryje. Vis dėlto, klai
automatus .vykstame į Nha Azijęs dangumi. Prisimi
džiodamas susiradau vy
- Trang aerodromą, kur niau Sv.Kalėdas Vilniuje,
rus iš savo būrio; trys vo
mūsų laukė "senas pažįs Rytuose, prie Alpių-Adri kiečiai, lenkas ir lietuvis
tarnas JU-52" lėktuvas . jos pakrančių, Alžyre ir /taipogi seržantas Vladas
Mūsų tebuvo komanda iš štai, čia antrą kartą.. .
K-s/.Kaipo "patyrusiam"
Ir
taip užsisvajojęs
7 o vyrų Atskridus į sutar
man teko penketukui vado
ta vietovę,mus nuleido pa /sentimentalaus būdo/ nė vauti ir išvesti ištragiš kos padėties vyrus. Bežy-.
giuodamiatsargiaipur krū
mus ir žvalgydamiesi vi
sur, ypač medžių viršūnė
se, kur būdavo užsimaska
vusių azijatų slapukų. Be
klaidžiojant užtikome viet
-minhų
NAMUKĄ SU RADIO SIŲS
TUVAIS.
Matvt, tai buvo svarbus
punktas .Nutariau sunaikin
ti ramiai, be šūvio. Aplink
budėjo 3 ginkluoti azijatai.
Įsakiau dviem vokiečiams
ir Vladuibe šūvio "sudoruo
ti" sargybinius. Jiems pa
vyko nudurti 3.0 mudu su
1948 metų lapkričio 27 dieną legionininkas p.Radavi
čius rašė: iš Tndokinijos sugrįžo į Afriką, Alžyrą, ku staiga puolėm į vidų ir dur
ris tada buvo dar Prancūzijos. Tais pačiais keliais ė- tuvais likvidavome radę
prie radio sėdintį kinietį ir
jo ir šių atsiminimų autorius, Br Vrublevičius.
japonų karininką.Visus apa
ratus sunaikinome.Reikė
saugotis ,kad nesusitikti su
CO.
stipriom viet minh’ iečių

BALTIC WOODWORK

Kviečiame įsijungtį Stu
dentų veiklą Montrealyje .
Turbūt visi sutiksime,kad
po ilgų metų miego laikas
vieną kartą studentams su
siburtiį Lietuvių Studentų
Sąjungą.
Mintis susiorganizuoti
kilo Toronte Jaunimo Kon
greso metu, kai Toronto
studentai pareiškė norą at
siskirti nuo Lietuvių Stu
dentų Sąjungos /LSS/Ame
rikoje ir kartu su mumis
sudaryti Kanados Lietuvių
Studentų Sąjungą /KLSS/.
Grįžę montrealiečiai suda
rė KLSS skyriaus Montrea
lyjtp steigimo komitetą.
Sis komitetas jau paruo
šė susipažinimo savaitgalį
su Toronto studentais lap
kričio 6-7 d.d.čia Montrea
lyje. Pasitarimuose buvo
išryškintas reikalas ir pa
reikštas noras studentus
suburti į vieną Sąjungą, ąp
tarta sąjungos konstituci
ja ir kt.Tolimesnis KLSS
klausimo svarstymas įvy
ko LSS suvažiavime Kle
ve landė lapkričio 25-28 dd.
į kurį vyko steigimo komi
teto pirm Aušra Lukoševi
čiūtė.

komandom, nes atvirai ne džiavo. Sugalvojome ir
galėjome leistis į kauty
juos paveikti.. Nusiunčiau
nes.
Vladą su granatomis,kad
Staiga',išgieštame šiame prislinkęs męstų į grupę
j imą ir balsus-kiniečių pa sėdinčių,© mes pasiruošę
trukiai.
automatais tuo metu pulti.
GULTI VISIEMS .'
O.K.Pasisekė jam sviesti
duodu ženklą rankos mostu.° 2 rankines granatas. Štai
Kuo giliau slėpėmės krū - gus ir toks jiems netikėtas
muose. Praėjo. Toliau il užpuolimas juos išgąsdino
gais peiliais skindami sau -visi sumišo, nė.nespėjo
keTą einame. Staiga takšt'. gintis. Visi 17 kiniečių zu
Lenkiukas prie manęs gavo vo.Tik mergaitė netikėtai
kulką galvon. Taip netikė liko gyva.Ją pasiėmę ėjom
tai užklupti kiek sumišome , tolyn._ Laimei ji mokėjo
ir žvalgėmės ,iš kur šovė ? prancūziškai,dėl to mums
Pamačiau ant medžio azija lengviau buvo ją klausinėti
tą betaikant į mus. Aš savo ir klausėme kelio. Ji mus
automatu nusodinau jį nuo vedė iki upės, kur radome
palmės. . .Bet pavojaus šū kinietišką laivelį paslėp
viai sukėlė kitus .Mums dar tą. Dėka jo, mums pavyko
pasunkėjo padėtis. Greit perplaukti upę ir rasti vie
krūmuose paslėpėm Glo ną legiono dalinį. Buvome
vackio lavoną ir skubame išgelbėti. O mergaitė liko
tolyn. Pasirodo, kad viet- savanoriškai tarnauti vir
minhai jau užaliarmuoti, tuvėje. Mūsų parašiutinin
mūsų ieškojo-vijosi. Pavo kai ir kapitonas jau buvo
jus mums iš visų pusių . mus "palaidoję".. ./Savo
Kažin ar pabėgsime. Dar 4 kovos draugus pristačiau
nelaimė .Vokiečiui Herma pulko vadui apdovanuoti /.
nui gyvatė pavojingai įgėlė
į ranką. Neiškentęs jis su
riko. Kas daryti? Tuojau RŪTA KILMONYTĖ-LEE
perplovęs žaizdą ir iščiul
OPEROJE “
pęs užnuodytą kraują, per
— Rūta Lee-Kilmonytč turėjo va
rišau. Pirmyn, atsargiai. dovai’famą rolę “South Pacific” muzikiidam veikale, kurį spalio 21 —
Netikėtai priėjome
PARTIZANŲ DALINIO 30 statė San Bernardino Civic Light
Opera.
BŪSTINĘ ,
kurioje pastebėjome virtu
vę, moterį kongietę,kuri IŠLEIDŽIAMA VAIKAMS
NAUJA KNYGA
virė, ir nemažai vietminh
Jau atiduota spaudai nauja knyga
iečių,kurie ilsėjosi-užkan

mažiesiems .skaitytojams — tai Dau
manto Cibo parašyta labai Įdomi li
teratūrinė pasaka, vardu “žaižaras”. Knyga gražiai ir gausiai ilius
travo dail. Ada Korsakaitė-SutkuVienė. Leidinys pasirodys prieš Kalėdii šventes ir bus graži dovana
mažiesiems.

DAROMOS [VAIRIOS DURYS, LANDAI, VIRTUVĖS KAB1TAI
IR KITI ĮVAIRŪS MEDŽIO DIRBINIAI

K. KIAUŠAS ir J. ŠI AUČIl LIS.
Adresas: 547 Lafleur Street, LaSalle.
Montreal, P.Q
Tel. DO 6-3884.

Taip

atrodys Bankstowno. Liet. Namai
Pristačius priestatą fronte

Australijos lietuviai palyginamai yra labai veiklūs.
Kiekvienoje kolonijoje jie arba jau turi įsigiję nuo
savus bendruomenės namus, arba yra užplanavę ir
rūpinasi jų įsigijimu. Net ir negausi Australijos
sostinės lietuvių kolonija Canberroje taip pat jau tu
ri savo namus. Bankstovno namai, seniau įsigyti,
dabar pertvarkomi- didinami, gražinami.

Apie laiką ir žmones
NEĮPRASTAI ATVIRĄ
Lietuvos jaunosios kartos
nuotaikų apibūdinimą patei
kėlapkr.!3d. Literatūra
ir Menas skaitytojų tribū
noj įdėję s V iln iaus Sk aič ia
vimo mašinų gamyklos in
žinieriaus Bronio Kiškio
straipsnį.
" Pabandykime įsigilin
ti",-sako naujos kartos lie
tuvis vilnietis inžinierius
jaunimo ir poezijos stebė
tojas,-"kokiu gi laiku gyve
name ?Geru laiku-atsakys
kiekvienas, jei tik iš viso
neabejingas laikui. Bet to
maža.Įdomiu laiku.Sudė
tingu laiku .Iš vienos pusės
-didžiuliai mokslo laimėji
mai, šuoliškas technikos
vystymasis .Iš kitos-esmi
niai poslinkiai mūsų ša
lies gyvenime: sugrįžęs
žmogaus vertės pajau
timas, tam tikras skeptiš
kūmas visokios rūšies sta
bu ir net autoritetų atžvii
giu/Red.pabr./,realus po
ziūris į visą, kas mus su
pa. Viso to reikšme aki
vaizdi. Deja, saulė ne be
dėmių. Yra pas mus ir to
kių,kurie asmenybės lais
vę norėtų pavesrti anar
chistiniu "viskas galima ",
kuriems tai, kad užsieny
ne viskas bloga, maždaug
tolygu "viskas gera" .Tai,
žinoma, budinga nekritiš
kiemprotams, daugiausia
jaunimui ir būtent tai jo
daliai,kuri gyvenimo patir
tį įgijo šiltam pasiturinčių
tėvų prieglobsty./Pasitū
rintieji reiškia-geras po
zicijas užėmusie ji režimi
nėje administracijos ar
pramonės mašinoje .Red. /
savo gyvenimišką išmintį
kaupei save oanašiu drau
gijoj .Faktas tampa proble
ma".
Toliau inžinierius cituo*
ja literatūros kritiko J.
Lankučio tame pačiame
laikraštyj spalio 2 d.pa
skelbtas pastabas;
"Išeikim pavakare į gat
vę ar parką ir visur sutik
sime jaunuolį su tranzis
torium ant kaklo, įsiiungu
sįtrankią užsienio džazo

SIUNTINIAI LIETUVON
per
Kaufman’s Woollens &Textiles

Baltica Investment Corp.
Autorizuotas kapitalas S 120.00(1
J. Skučas, Prez. RA 2-6152
6966 - 44 Avė. Rsmt.
Superkame sklypus ir žetrę Montrealyje bei apylinkėje.
Už indėlius mokame S‘< dividendą.

4115 St. Lawrence Blvd. Montreal, P. Q. Tel. VI 2-5319.
Iš čia pasiusite siuntinius savo artimiesiems

garantuotai skubiausiai ir

urmo kainomis
(30—40% žemiau rinkos kainu)

JOE’S BUTCHERY & GROCER
J. LAURINAITIS

geriausias angliškas vilnones medžiagas vyriškiems ir
moteriškiems kostiumams ir suknelėms.
Turime didžiuli pasirinkimą viln., kašmiro ir šilk, skarelių
Ateikite ir įgilikinsite, kad čia perkant sutaupysite.

ALUS IR ĮVAIRIAUSI MAISTO PRODUKTAI.
ILGAMETIS PRITYRĘS SAVININKAS ŠVIEŽIŲ IR RŪKYTŲ
DEŠRŲ GAMYBOJE.
VISKĄ PRISTATO I NAMUS ARBA I PARENGIMŲ VIETAS.
PRISTATYMAS GREITAS IR SĄŽININGAS J VISAS MIESTO
DALIS.

PRIIMAME UŽSAKYMUS
vyriškiems ir moteriškiems kostiumams ir paltams.
Priimami užsakymai Made to Measure vyriškų kostiumų

A. NORKELIUNAS

LA 4-0209.

1918 FRONTENAC ST. Montreal.

IMPORTUOJAME IŠ ANGLIJOS

79 ir 81 St. Zotique St E.
Tel. CR 7-4X151. MONTREAL

iš geriausių-angliškų medžiagų.

Commisioner of the Superior Court of Montreal

Lietuvos pilietis. Buvęs audinių fabriko Litex Kaune
vedėjas. Laisvai kalba lietuviškai.

visų rūsių draudimas.
Tel. 525-8971

PORI RETAI - VEDYBOS - KRIKAI Y’-T'S

6695—35-ta Ave., Rosemount (kamp. St. Zotique)
J Montreal 36, Que.
TeL RAymond 7-3120.
i:u»»»umntt:»n»:»nm»»Hnn»»»»>nt»>ntit»»imnin>»H»ntntmni
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SIKAKTl’VfS ■ MAZAMFC I AMS

ME 7-6727

ĮVAIRIOS PROGOS

117-6 Avenue,

LaSALLE AUTO SPECIALIST Reg’d
SAV. G. DESROCHERS
Taisau ir dažau lengvai mašina*
7717 GEORGE LASALLE, QUE.
(PrMaia „Nepriklausomo* Lietuvos” redakdfa)

Tai: garažo 366-0300
namų 366-4203

j

DE LUXE CLEANERS i

1920 Frontenac St. Montreal, P. Q.

I

Kaina $50, kelnės $10.

SAVININKAS C H. KAUFMANAS

MONTREAL ENTERPRISES REG’D

5*v. P. RUTKAUSKAS
Lachine, P.Q

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

j
i

"Dainava"

GEORGE LAVINSKAS
ALLSTATE I N S U R A N C E
visv ROšiv DRAUDIMAS.
268 - 2nd Ave., LaSalle.
Tel: 366-5309.

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.

1205 CHURCH Ave., Verdun, Montreal.

muziką .Kas jis TA r tik sa
tyros vertas objektas ?Jis
susižavėjęs kalba apie mar
šinų ir technikos pasaulį
mokslo atradimus,sporto
varžybas,mėgsta gerą f ii
mą. neapkenčia nuobody
bės,keikia biurokratus ir
sukčius gamykloje.. Abe
joju ar jis eis į "Romeo
ir Džiuljetą", kurią stato
naujasis jaunimo teatras.
Taigi,kokią reikia parašy
ti knygą,kad šis jaunuolis
pasiimtų ją kartu su tran
zistorium..."
"Kas gi iš tikrųjų tas jau
nuolis?"-samprotauja apie
literatūros kritiko apibū
dintą herojų inžinierius Kiš
kis : -"Oficialia statistika
negalim pasiremti, remki
mės faktu. " Dabar anksti
temsta, ir kokią aštuntą va
landą jau galima eiti vaikš
čioti, o vasarą reikia lauk
tidešimtos,vienuoliktos" .
Tai tokio pat jaunuolio žo
džiai,nusakantys jo gyveni
mo būdą. Gal jis ir kalba
apie technikos laimėjimus,
bet savo darbu prie visų
laimėjimų prisideda tiek
mažai,kiektiktai jam įma
noma. Jis mėgsta filmussu jo parama kino teatrai
'ištempia planą',metų gale
paleidę į apyvartą montekristus, muškietininkus ,
septyniukes. /Septyniukės
-filmas "Septyni broliai ir
septynios nuotakos" su Rū
ta Kilmonyte, kaip tik ir
š iuo metu rodoma Vilniuje.
Šis filmas,kaip ir "Grafas
Montekristas","Trys muš
kietininkai" ir ypač "Tar
zano nuotykiai" be vargo
palengvina kino teatrams
įvykdyti bilietų pardavimo
planą,kai rusiški filmai ne
pritraukia pakankamai žiū
rovų/.Jis keikia biurokra
tus/dėl sukčių vargu ar su
ka sau galvą/,bet pati biu
rokrato sąvoka jam apima
visus, kurie varžo jo 'lais
vę' .Jis nepakenčia nuobody
bės-nuobodybė jam ir "Ro
meo ir Džiuljeta", ir japo
nų filmas "Plika sala", ir
mūsų "Paskutinė atostogų
diena",poezija,kalbos apie
meną,gyvenimą, o simfoni
ja jam "tirlirliavimas".Jis
mėgsta trankią džiazo mu
ziką.Nenuostabu. Jis mėgs
ta viską,kas neverčia jo su
simąstyti, kas atitraukianuo galvojimo, nes, jei jis
imtų galvoti,tektų sus imąs
tytiirapie save, o tada jis
jau būtų nebe jis".
Ne tik poetams, o ir vi
stems "epochos" pagyrū
nams jaunas inžinierius ta
ria į akis:
"... epochą didžią daro
ne ji pati savaime .Ją tokią
daro žmogus-toks,kaip bet
kuris gatvėj sutiktas,ne re i
kalaujantis sau monumen
to, bet reikalaujantis,kadsu juo būtų kalbama, kaip
su žmogum, o ne kaip su
Elbrusu/aukščiausiu Kau
kazo kalnu/.Epochos didy
bė tokia pat reliatyvi sąvo
, ka.kaip ir visos kitos.Ne
reikia jos menkinti, bet pa
negerikos,beveiksmiai nu
bluke lozungai ir teatrališ
kas šokinėjimas ir skeričiojimasis, vaizduojantis
darba,jai taip pat nereika
lingi".
Tame pačiame Literatu
ros ir Meno puslapyje nau
josiog kartos poetas Vla
das Šlaitas irgi pasisako
už individualumą :Realiai
1 džiaugiuos mūsų poezijos
maršrutu nuo bendrų de
klaracijų, štampų-prie in
tymays lyrinio dienoraš
čio. Štai iš čia, iš stoties
' Intymioji', ir tegali šako
tis įvairios magistralės :
kam į Kubos revoliuciją ,
ikam į kaimą, kam į sena
miesčio gatves lyjant....
Nukelta 6 psl.
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ĮVAIRUS siuntiniai ir dovanos
I LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ
IR U. S. S. R. PAPRASTU BEI ORO PAŠTU

TAUPYK IR SKOLINKIS
TORONTO LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVE

Pranešame
Būstinė: LIETUVIŲ NAMAI

1129 Dundas St. West, Toronto 3, Ont., tel. LE 2-8723
Už depozitus ,.Parama" moka
vieton 4%% ir už
asmenines paskolas „Parama" ima 7% vieton
Už paskolas ir — morgičius — 6J4%.
Paskolos mirties ir invalidumo atveju apdraustos.
Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje,
bet nedaugiau $ 2,000.00.
„Paramos“ nariais gali būti kiekvienas lietuvis,
gyvenantis Kanadoje.
Kasos valandos:
dienos metu nuo 10 vai. iki 1 vai. 30 min. kiekvieną dieną,
išskyrus sekmadienius;
šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vai.,
o vakare nuo 4 vai. 30 min. iki 8 vai. 30 min.
tiktai pirmadieniais ir penktadieniais.

kad nuo 1965 m. gruodžio 1 d
persikeliamo į kitą vietą
ir mūsų adresas bus:

480 RONCESVALLES Avė., Toronto 3.
Ontario. Tel. 531-3098.

įvairių siuntinių persiuntimo

lietuvių įstaiga
Montrealio studentų Ateitininkų grupė svečiuose Otavoje pas studentus
šių metu lapkričio 6 dieną.

NOTARAS
ANTANAS LIUDZIUS.B.L
Bendrdarbts V.S.Mastis,
L.L.D.
Namų, farmų ar bet kurto
verslo ptrktmo-pardavt mo dokumentų sudarymas
mortgtčtai, sutartys, testa
mental tr visi kiti teist ntat reikalai.
408 RONCESVALLES AV
TORONTO.
Margio vaistinės n aukšt.
Ist.tel.LE 7-1708;
Namų: CR. 9-6166,

F1LATELITU ŽINIAI!
PERKU Nepnklausonr.os Lie
tuvos Pašto Zenklus-VokusAtvirutęs-Abartus-pavięnius,
serijomis-dideliais bei ma
žais kiekiais. Kreiptis su
pasiūlymais į W.E. Norky,
2647 Eddington Street.
Philadelphia,Pa, 19137.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. BF 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.

AR ŽINOTE KĄ RAŠO

KELEIVIS?

AR ŽINOTE, kodėl vieni jį girta, kiti peikta, bet
vist mėgsta skaityti?
KELEIVI žmonės mėgsta dėl to, kad its niekam
nepataikauja ir nesibijo teisybės skelbti, Teisingo
mis žiniomis tš 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#. Jis
turi ir moterų skyrių.
METINE PRENUMERATA KANADOJ IR KITUR
TIK $ 5.OO.
Laiškus tr prenumeratą adresuokite:
KELEIVIS
KELEIVIS
336 Broadway, So. Boston, Mass. 02127,USA.
Išėjo įdomus 1966 metams KALENDORIUS, kurto
kaina $0.95.

įspėjimas!
NUO GRUODŽIO 1 D.
PRADEDAMI
IŠDUOTI
AUTOMAŠINOMS
LEIDIMAI

VISCJE QUEBECC PRCVINCIJCJE BUS ATIDARYTA 2C4 LEIDIMŲ
IŠDAVIMO PUNKTAI, NES LEIDIMŲ REGISTRACIJOS NUMERIO
LENTELĖS ŠIEMET NEBUS SIUNČIAMOS PAŠTU.

DEPARTMENT OF TRANSPORTATION AND COMMUNICATIONS

MIRĖ DAILININKAS
APIE LAIKĄ IR ŽMONES
(“rekordas” baigėsi... kapais. Ki
PRANAS DOMSAITIS
Atkelta iš 5 p.
tas "rekordininkas”
nemiegojo
Atkelta iš 4 psl.
"Ir vis dėlto", -sako Šiai
6 su puse dienos, trečias — skaiMELBURNO
LIETUVIŲ
Domšaičio kūrybai bū tas-"dar pasigendu naujo MELBURNO LIETUVIAI CHORAS KONCERTUOS
_
.
tė bibliją be pertraukos 27 vaNUSIPIRKO NAUJUS NA
Vakaruose nuolat rašoma apie val. 30 min. (senas “rekordas’ lan(las (]ar kitns _ garsiai juodingas paprastas , bet funviško,. gilaus ir _______
netikėto
SYDNEJUJE
MUS
naujus pasaulio rekordus, kurie priklausė Trinidado studentui — kėsi įe pertraukos 78 minutes
damentalus dekoratyvumas. veikaloY pačios gyvenimo
Ateinantį šeštadienį “Dainos” dažnai nieko bendro neturi su į o,5 litro). Bet po kelhj minu- n sekun<ižių ir Lt.
Melburniškis p. A. Mikaila pa
Jo kūriniai alsuoja baimin- esencijos,ilgų rašytojo ste sakoja,
choras
Dainavoje
žada
koncertuokad Melbourne lietuviams
ga nuostaba ir fatališku tra bėiimų ir apmąstymų re- pavyko nupirkti tokius
___ namus, t sydnejiškių džiaugsmui ir bris- sportu. Štai keletas pavyzdėlių, fjų “rekordininkas” buvo nuga- Nepasisekė jaunam Čikagos
Pasaulio sunkumų kilnojimo bentas į ligoninę.
gyventojui E. Hovard, kuris siegizmu kasdienybės pilkumo zultato.Sutinku tokios kny kokni ir sapnuoti neįmanoma---ne- baniečių naudai: mat, gautas iš
koncerto pelnas skiriamas choro dantimis
rekordas
priklauso jaV studentai savo laiku run- kį ištvermės rekordo, .7 valanje. Dailininkas stipriai su- eos palaukti iki sekančio skaitant jau patogios vietos, tui išvykai
į Brišbanę. Tikiiįasi, kad
tapęs su gamta, su gimtine, rašytojų suvažiavimo, o
kitakie^tiksfamš sydnejiškiai savo gausiu atsilan prancūzui M. Žuniano — 264 kĘ-gtyniavo, kas daugiau praris gy-das 43 minutes jis kantriai kenIštvermingumo rašant masine-vų auksjnių žuvelių. Nugalėtojas tėjo padų ir pažastų kutenimą,
Jis vaizduoja paprastus dar jei reikės-dar ilgiau". E. patalpų, netgi gana erdvi koply- kymu paliudys prisirišimą savo
bo žmones, Kur iŠ iii kopas,
čia. Ir tai ne barakai, bet viskas chorui ir solidarumą brisbame- le rekordą pasiekė Peru pilietis pi.arjj0 80 žuvelių! Sužinojęs bet buvo diskvalifikuotas, nes...
M. Kanėpa — jis be pertraukos apje taj( vjenas senatorius pasiu- užmigo,
Žvejus Ūkininkus ir pan.
__ ___________ _____ .„—gražiai išmuravota. Belieka tik čiams!
KONCERTAS
5, OCO ASME gražiomis dekoracijomis viską SU
rašė 30 vai. 5 min. ir pagerino
įstatymo projektą dėl žuvelių
Naciai Domšaičio nemėgo
■ .........
lietuvinti.
Ka-fa'i
ankstesni “rekordą” 4 valando- apsaug0s nuo... žiaurumo ir raSTORULIŲ LENKTYNĖS
MENU AUSTRALIJOJ
ir kaip modernaus dailinin
VIS DAUGIAU RUSŲ Į LIE
ko ir kaip lietuvio, todėl
Rugsėjo 11 d. vakare Newcastle
Pasaulio "rekordininku” ir Ka-J
Italijoje, Nove Kanaveso miesTUVĄ
buvo uždraudę jo darbiu pa miesto Civic Parke vietos lietuvių AUSTRALIJOS LIĘTUVIU
nados
čempionu
tapo
T.
Boben,
,Y.
,
?
nas
studentas
nuogas
pra-te
įvyko lengvaatlečių varžybos,
Į
Lietuvą
"kūrybiniam"
choras, vad. S. Žuko, dainavo 5000 KOLONIJOS LEIDŽIA SA
rodas .
kuris 11 litrų alaus išgėrė per 5s®d®->° ant ledo ^t’®3 5 vaL kuriose dalyvavo tik tie, kurie
žmonių miniai. Tą vakarą pasiro VO KOLONIJŲ LAIKRAŠ darbui iš Maskvos atvyko
NAUJAS J.GLIAUDOS
dė ir kitos tautybės su savo dai
N Ponomariovas, kuris — -------------------------------------------------------———------------------------------- - jSvėrė ne mažiau 100 kg. Pati il
ČIŲ NUMERIUS.
ROMANAS,
nomis ir šokiais. Įvairių tautybių
giausia bėgimo distancija __ 400
“Mūsų Pastogės” numeris apsigyveno Trakuose.
HENRIKAS PLAZAS RAŠO IŠ SAVO IR PETRO KLIMO m. buvo suskirstyta į du etapus.
meniniai pasirodymai vyko Makurį išleido "Nidos" lei
ttara (Newcastle meno ir sporto bus leidžiamas Melbourne apylinPo to, kai storuliai įveikė pirmą
dykla Londone, pagadintas festivalio) rėmuose.
kės ir išeis dešimties puslapių.
ODISĖJOS
ją distancijos pusę, jie buvo ge
"Agonija".
Atkelta iš 3 puslapio.
rai pavaišinti sūriu, saldumynais,
Prancūzijos
miestelyje,
ir vėl į kalėjimą keliom dienom. Po vynu ir kitokiais valgiais. Kaip
sakydama: „Sukapok, jei nori, bet ir mano gabalėliai šoki
KAIMAS KRYŽKELĖJE
Atkelta iš 4 psl.
Prancūzijos kalėjimus pavėžino bent mėnesį, kol patekau Į reikiant pasistprinę, bėgikai tę
nėši" Morta nusiminusi gniaužė prijuostę. Kokie žodžiai ga
Belgiją.
Čia ir vyl tas pat: kelios valandos areštantų vago sė lenktynes. Nugalėjo šešiasde
mas pečius nematomam smūgiui, nežymiai kumštelėjo Šilei lėtų tą pakvaišėlę įtikinti? Rodos, surado. Bet ne, ne tai.
šimtmetis R. Alasia, svėręs 140
ne ir ištisos dienos įvairiuose kalėjimuose. Persiritom per Rei kg.
kai ir paslėpė šypsnį ūsuose. Linksmi velniukai šoko akyse, Vienok reikia ką nors pasakyti.— Grigų Tadas primokė?
ną. Prasidėjo “ekskursijos” po visą Vokietiją. Kur tik aš ne
Paskundei? Nori tėvus prigirdyti vandens šaukšte? Ko vėp
net kibirkštys skilo.
pabuvojau ir kokių tik kalėjimų nemačiau! Ir didelių ir ma
NESĖKMINGAS
— Buvo pasinešę į pavasarį, bet vėl pridribo, šąla,— sai, atstačius žlibes? Va pienasl Imk, ir tą supilk kolūkiui!
žų.
Vakarų
Vokietijoje,
Bavarijoje,
Brandenburge,
net
GolšPASIRODYMAS
Juk ir mūsų dvi karvės. Gal pradėsi vieną melžti? Kuri ge
atsiliepė Šileika nusižiovaudamas.
teine. Vieną dieną veža pirmyn, į rytus, sekančią vėl atgal va
JAV kasmet yra rengiamos
— Pridribo, Viktorai, ir dar dribs, oi dribs, minėsi mano riau patinka? Raudoji ar Beragė? Pasirink. O mažum abidvi
karų kryptim. Ir visur lygiai tas pat, kaip čia su jumis ke “kežo” (amerikietiškųjų laisvųatiduosi kolūkiui?
žodį. Prieš laiką kailinių nepadėsi, geradėjau, ne. . .
lias dienas keliaujant. Ankstyvą rytą išvarys iš kalėjimo ke jų imtynių) pirmenybės tarp ne
—
Abiejų
niekas
neprašo,
o
vieną
atiduosite.
Ir
jūs,
ir
Ir abudu, lyg susitarę, prajuko ilgu užkrečiančiu juoku.
lionėn ir pasakys: — Maistą pakeliui gausite. — O kelionėje ūžaugų. Vienos tokios varžybos
tas ūsuotas tarakonas! . .
buvo demonstruojamos per tele
niekas
maisto neduoda ir aiškina: — Turėjote gauti išvykdami. viziją. Ir staiga šių varžybų me
Morta prišoko prie dukters. Toji sužaibavo akimis, tarsi
Kaimas matė, kaip Lapinas išvedė savo Juodmargę. Va
— Kai vakare pateksi į kitą kalėjimą, teisinamasi: — Šian tu į salę įėjo policininkas, nu
kare grįžo su pilna uore šieno: pirkęs kažkur už Viešvilės ugninį ratą aprėžė aplink save.
—
Kaip?!
Ką
pasakei?!
—
Morta
suko
aplink,
lyg
krau
dien maisto dalinimas jau baigtas, ryt gausite. — Taip ir gy traukė susitikimą ir nepaisyda
pas tolimą giminaitį. Kai visi sumigo, iškrovė vežimą,, ir pa
veni nuo vienos dienos iki kitos. Kartais gaudamas duonos ga mas audringų publikos protestų,
sirodė, kad uorėje besama tos pačios Juodmargės, kurią ją suuodusi vilkė, kalė dantimis, tačiau nesiryžo to rato
uždėjo vienam iš imtynininkų
balą, kartais nieko.
ryte artimieji buvo išverkę į paskutinę kelionę. Tačiau apie peržengti.— Nevisprotė, išgama, biaurybė! Lapiną šitaip! . .
antrankius.
Pasirodo, policinin
Savo.
..
Dieve
dieve.
.
.
Ar
tu
žinai,
ką
kalbi,
paleistuve?
Istorija .mums gerai pažįstama iš asmeniško patyrimo. kas stebėjo per televizorių var
stebuklingą karvės sugrįžimą niekas kitas nežinojo, tiktai
Petrui Klimui daug aiškinti netenka. Etapai dagiausia kali žybas ir atpažino plėšiką, kurio
Morta. Jau prieš tai dalis šieno buvo nuversta nuo lubų ir Turėtum tam žmogui kojas nuplauti ir vandenį išgerti. . .
Birutė isteriškai nusikvatojo.
ieškojo daugeli metų.
sukrauta tvarto gale, kur stovėjo Lapino gyvuliai. Už tos
nius išvargina. Etapuose daugiausia kalinių žūsta.
— Ak taip! — Morta puolė per ugninį ratą.— Sel — !r
pašaro sienos ir įsikūrė Juodmargė. Morta ją šerdavo, melž— Pavėžino mane po Vokietijos kalėjimus virš dviejų
PRANCŪZIJOS MOTERIS
davo. Lukas tik galvą kraipė: taip nelauktai pieno padaugė trenkė dukteriai į veidą.
mėnesių, atvežė į Dancigą ir iš čia nukreipė Lenkijos kryptim.
Prancūzija yra sena kultūringa
—
Dar!
—
Birutė
smogė
motinai
neapykanta
degančio
jo! Gal būt, ir Lapinienė šį tą numanė. Bet ne jie. tiedu
Pabuvojau ir Varšuvos, ir Krokuvos, ir Lomžės ir daugelyje valstybė, bet ir ten moterys ilgai
žmogaus šešėliai, Mortai rūpėjo: Birutė tartum kita pasidarė- mis akimis.— Dar!
kitų mežesnių miestų kalėjimuose. Visi perpildyti, visur spūs neturėjo lygių teisių. Ir ten jos il
— Se, kale, še! — Morta suvis paklaiko iš pykčio. Pul
Jau nebešoko į akis, nekurstė prieš Mortą seserų, nesimei
tis, utelės, mušimas, badas. Nakvynė dažnai ant plikų cemen gai negalėjo ta ar kita profesija
lino Lukui ir netraukė per dantį Lapino, kaip iki šiol da dinėjo apie dukterį, daužė, kur pakliuvo, o toji nuodingai
tinių grindų, kur nors arti dvokiančio, kartais prakiurusio verstis, kai kurios profesijos buvo
skirtos išimtinai tik vyrams.
rydavo, norėdama įskaudinti motiną, o susimąsčiusi tylėjo šypsojosi ir šnypštė kaip gyvatė: „Dar! Dar!" Iš nosies pliup
“naktinio kubilo”. Visur savimeilė, tik nuosavos gyvybės sau
Štai keli pavyzdžiai.
telėjo
kraujas.
Morta
atgniaužė
limpančius
pirštus.
Įtūžimas
ir niauriai žvilgčiojo į šonus. Morta jau kartą matė tokią
gojimas. Ypač tai jaučiau Lenkijoje, kur lenkai saviškiams su
Iki
1803 metų jos negalėjo būti
dukterį. Buvo tai prieš kokį trejetą metų. Abudu su Lapinu staiga atslūgo, kaip ir buvo užėjęs.— Birute, vaikeli...—
gebėdavo į kalėjimus prašmugeliuoti maistą. Buvau tarp jų vaistininkėmis, iki 1892 metų joms
tada skaudžiai iškaršė jai kailį, kad nesiklaususi įstojo į šnibždėjo, jau apgailėdama savo išpuolį.— Aš nenorėjau. . .
vienintelis lietuvis. Dalinamės praeities bendra istorija, ap buvo draudžiama būti gydytojomis
šokių ratelį, susideda su komjaunuoliais. Kurį laiką slankio Nepyk, dovanok savo bjaurybei motinai. . .
tariame savo tautų likimus, patekusius į didžiųjų girnas, svars ir dantistėmis. Tik 1900 metais
Birutė stovėjo sustingusi kaip stulpas. Išbalusiame vei
joms teleista būti advokatėmis,
jo kaip dabar, šnirpšdama po nosimi, o vieną dieną vėl at
tome ateitį, geresnį sugyvenimą, bet kai prieina reikalas prie o teisėjomis tiktai nuo 1946 metų.
gavo savo charakterį ir, įžūliai spigindama motiną akimis, de jokios išraiškos.
duonos kasdieninės, lenkai dažnai valgo pilna burna, o man,
Kaip ir kitur, prancūzės gyvena
Morta apkabino dukterį per pečius, šluostė prijuoste su
pasakė įstojusi į komjaunimą.
kad
bent trupinėlį pasiūlytų! Virš dviejų mėnesitf'keliauda- ilgiau negu prancūzai vyraimuštą
nosį,
verkė.
Birutė
įsikniaubė
motinai
į
krūtinę
ir
. .. Morta baigė melžti antrą karvę. Tuoj eis j slėptuvę
mas po Lenkijos kalėjimus, tik vieną kartą patyriau artimo Prancūzės amžiaus vidurkis yra
pas Juodmargę. Tuo metu kažkas įėjo į tvartą. Morta pa taip pat pravirko.
meilę.
Varšuvos kalėjime vienas lenkas profesorius broliškai 73, o vyro 66 metai.
— Kodėl, mama, nemyli tėvelio? Jis toks geras. ..— kūk
Ypač didelis nuošimtis yra mo
narino galvą ir melžė toliau. Karvė nebeatleido pieno, bet
su manim dalinosi duonos kąsniu. Jo pavardę jau pamiršau, terų mokytojų.
Morta vis tiek traiškė. Ji jautė į save nukreiptą svilinantį Ciojo, draskoma nevilties.
bet jo veidą matau lyg šiandien. Tikrą nesavanaudiško žmo
— Aš jo niekada nemylėjau, vaikeli.
KĄ MOTERYS PADARO
žvilgsnį. Kaktą išmušė prakaitas, pirštai drebėjo.
gaus veidą, veidą žmogaus-brolio.
SAVO VARŽOVĖMS
—
Tai
kam
reikėjo
tekėti?
— Ko tau čia reikia? — kažkas svetimas paklausė jos
Šveicarijos institutas viešajai
Petras
Klimas
nutyla.
Mūsų
kameroje
iš
42
kalinių
bent
—
Taip,
šito
nereikėjo
daryti.
.
.
—
Paspringo
paskutiniu
lūpomis.
30 lenkų. Garsiai kalba, ginčyjasi, kažkuo nepasidalina, vie nuomonei tirti pamėgino atsakyti
žodžiu ir nutilo. Prisiminimai pagavo ją ir nunešė kaip sro
Už nugaros sušnarėjo ir nutilo.
j klausimą, ką įvairių tautų mo
vė sausą šakelę.
nas kitas rūko. Mes jiems lyg nesą. Net svetimo kalėjimo są terys daro savo varžovėms, ku
— Eik lauk, nesekiojus iš paskos kaip šuva.
. . . Jiedu gulėjo šieno uorėje. Pasaulyje nieko daugiau
lygomis neįstengiame nutiesti tilto. Nieko jiems pasiūlyti ne rios pavilioja vyrą ar mylimąjį.
— Užėjau pasakyti, kad nebėgtum pas Juodmargę, Pa
nebuvo,
tik jiedu, karšta vasaros saulė ir nuo jos spindu
turime, ir nieko iš jų neprašome.
Paaiškėjo, kad ir šiuo atveju elgemelžiau.. .
sys
yra labai įvairus.
Petro
Klimo
visa
išvaizda,
kaip
filosofo.
Jis
ramus
ir
ne

lių
apiblukęs
dangus.
Dar
tas
vaistažolėmis
kvepiantis
šie
Morta lėtai atsistojo nuo kėdutės.
Prancūzė takiu atveju nužudo
sijaudina.
Kalba
be
pagiežos.
Lyg
būtų
tik
stebėtojas.
Lyg
ig

nas.
Šiltas,
meiliai
šnibždantis,
grojantis
žiogais.
— Visgi suuodei, kale?
savo varžovę. Italė nužudo vyrą.
„ — Jums reikia pasisamdyti kitą mergą, Motiejau. Aš
noruotų realybę, kuri jį, laisvą ir mąstantį žmogų, įmurgdė Ispanė nužudo vieną ir antrą. Vo
— Gali nesivarginti: ir vakare pamelšiu, ir pusryčių.
tarp būtybių, nieko kito, be kasdienos ir savų smulkučių rei kietė pati nusižudo. Amerikietė
Šita karvė ne Lapino ir ne tavo. Jos pienas jums nepriklau turiu išeiti.
— Niekur neisi, Mortel, niekur. Spiaut man ant tėvų
kalėlių, nematančių, beveik vergų, kuriems laisvė tiek tereiš- tuojau informuojasi, kiek teismas
so. Sukošiau jį kartu su kolūkio pienu. Taip bus, kol tas
vyrui priteis jai mokėti. Lenkė
draudimo! Važiuojam rytoj į Viešvilę, paduosim užsakus. ..
kia, kaip nebūti kalėjime.
ūsuotas tarakonas neparduos Juodmargės.
nieko
nelaukdama išteka už kito
—
Ne,
Motiejau.
Nenoriu,
kad
per
mane
netektum
ūkio.
— Kaip? — Morta pastatė kibirą į šalį ir žengė prie
Pabaiga sekančiame NT, n-ryje. vyro.
dukters. Birutė stovėjo, atmetusi galvą, visa išvaizda tartum Pamirškim viską ir eikim katras savo keliu. . ."Daugiau bus
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"GYVATARO"
KONCERTAS
lapkr.2o d.,verta pažy
mėti,praėjus su ypatingu
pasisekimu.Pardavus įėji
mobilietų per 38o, rengė
jams buvo rimta proble
masutaĮpint publiką ir te
ko viską perorganizuoti.
P r iškaitant dar apie loo
šokėjų,techniško persona
lo, vięp buvo apie 55o as
menų .Šįkart "Gyvataras"
tikrai gali jaustis kaip pil
nai suprastas visuomenės
M inintkoncertinę vaka
ro dalį, reikia pasakyti,
kad jauniausioji grupė,
taip vyresniųjų dalis atli
ko gražiai.Kad "Gyvata
ras" ir jo vadovė G. Dum
čiutė-Breichmanienė yra
žinomaj?odėgausūs svei
kinimai žodžiu ir raštu.
Vadovėms G.Breichmanienei, L. Verbickaitei ir Po koncerto "Gyvataras" pristatomas gausiai publikai. Pirmoje eilėje ketvirtas iš dešinės KLB Krašto Val
L. Stanevičiūtei įteiktos dybos pirm. A.Rinkunas.
antras iš kairės Toronto pirm. Augustinas Kuolas, atstovavę Bendruomenę.
gėlės ir ^pasakyti sveiki
nimo žodžiai išsaukė aša
ras .7 odžiu s velkino KLB
Kanados Valdybos vardu
SAULT ST. MARIE, ONTARIO
A.Rinkūnas,Hamiltono L.
B-nės Aug .Kuolas,Aušros
Du jaunuosius sukaktuvi
LIET. KARIUOMENĖS
Vartų parap.chorų irvvad.
ninkus- Jonuką ir Cnytę
ŠVENTĖS MINĖJIMAS
vardu G.Vindašius, "Šir Lapkričio 2o d. vakare reiktų pagirti uz gražų Jie
vintos" ir "Nemuno" tun •ukrainiečių
salėje mūsų tuvių kalbos mokėjimą.Sio
"Gyvataro" kūrėja ir vedėja Genovaitė Dumčiūtė-Breicltų ir Rėmėjų v-bos vardu
DLK VYTAUTO KLUBAS
apyl.valdyba
surengė buv . keturgubo gimtadienio pro
manienė. minėdama 25 metų šokio ir 15 metų veiklos sip.Gutauskienė, ateitininkų
AKLIAKELYJE
ga
buvo
suruoštas
šaunus
"Gyvataru" sukaktuves.
j. pleinys, šeštad.mokyk Liet .Kariuomenės šventės balius,kuriame be vietinių
minėjimą,
kurisbuvo
pra

los vardu J.Mikšys, "Auku
Tęsinys/
3o svečių,dalyvavo ir arti
.
,
_ ro" E. Dauguvietytė-Kūda dėtas specialiai pritaikyto mesni "Skaržinskijados "
mis kalbomis ir maršų mu
/ bienė, A. V. parapijos var z ika iš magnetofoninės nariai iš toliau .Iš Čikagos
Susirinkimo atidaromasis žo- direktoriai. Dar prirenkamas
■I .
J l\f du p. Masys.Raštu sveiki
atvyko Marijonos Sk. teta
no;Toronto šokių grupė ir juostelės iš KLB valdybos . Petronėlė Skrinskienė, du dis pirm.Pr:Paukštaičio:
Pašalpinci D-jai sekretorius,
1
vadov., New Yorko šokių Tolimesnė programos da kra Marija Jasiūnienė ir //Pagal klubo nusistovėjusią kuris šiuo metu tik mokesčius
lis buvo šokiai grojant ge
grupė ii’ vadov., "Talka" ,
dukra Petti Stanienė su vy
buvęs ilgametis "Gyvata ram orkestrui,loterija ir ruirvyr.solenizantės bro tvarką ir konstituciją ,kiekvieišrenkat, ir išskyrus direktoTAUPYK IR SKOLINKIS
buf
etas
.S
ve
č
ių
da
lyv
ių
tar
nais metais lapkričio mėnesis rius, visi dirba klubo adminis
ro" seniūnas ir šokėjas
pe matės i ne tik mūsų tau lio sūnus inž .Donatas Biels
p.Blekysiš New Yorko ir
KOPERATYVINIAME BANKELYJE
kus. Iš Toronto atvyko du atžymėtas v-bos nominacijos tracinį darbą su menkais at
" Nepr. Lietuvos" red.J. tiečių.bet ir latvių, lenkų , kra Albina Kriaučiūnienė
'TAI
A m
susirinkimu, todėl ir šiandien lyginimais.
vokiečių ir kitų tautybių .
® » i rA JL, IV /A
Kardelis .
Sveikinųnus
su vyr.solenizantės anūke
Pagal naująjį reformos pro
Atrodė,
kad
visi
gražiai
skaitė Ir.Grabožaitė. Šios
Išduodamos asmeninės paskolos iki 5,000 dol.,
Onute Balsiene ir proanū mes čia susirinkome. Mūsą
linksminosi
ir
puikiai
pra
jektą,
nepažeidžiant konsti
garbingos
"Gyvataro"
su
kiu Algučiu.Tarp kitko, se Klubo organizacijos dvasia
morgiėią paskolos iki 60% turto vertės .
leido laiką.
kakties proga, šokėjai ne
tucijos,
būtą buvę renkami
nelė
Marijona
priskaičiuo
pakankamai gyva vien tik iš
Už šėrus mokama 41/2% dividendo iš pelno, už
užmiršo pagerbti ir savo
ja
13
anūkų
ir
1dproanūkių'
tiek
pat
žmonią
ir tokiais pat
vadovės G. Breichmanie - DIDELĖ SĘARŽINSKIŲ
depozitus 4% ir veikia nemokamas gyvybės ir paskolą
Apie vaišių puikumą, tai žymės rinkiminio meto, nes į
GIMINĖS
ŠVENTĖ
pavadinimais pareigose, iš
■ , draudimas.
nės jos 25 m. taut.darbo
viską galima sulyginti su
Lapkričio 13 d. Vyto ir patiekalais-valgiais lietu šiuos susirinkimus susirinkda skyrus pašalpinės draugijos
Pilnas čekią patarnavimas.
sukakties proga. Gi mažų
mi vienaip ar kitaip jau būna
jų šokėjų grupe neliko sko VincoSkaržinskų farmoje viškose vestuvėse.
Darbo dienos:
sekretorią, nes mokesčią iš
buvo atšvęsta net keturių
linga
savo
mokytojai
L.
Keturgubo gimtadienio me nagrinėję klubo veiklos
Pirmadieniais - periktadieniais 9 vai. — 1 vai. po pietą,
rinkimas
būtą priskiriamas
šios
giminės
narių
gimta
Verbickaitei ir globėjai p.
Antradieniais ir penktadieniais 5 vai. — 8 vai. vakaro.
dieniai. Vyriausioji soleni proga palinkės ime vis iem praeitį, o juo labiau ateitį ir kasininkui. Vicepirmininkas
Gudinskienei , įteikdami
zantė buvo Marijona Skar sukaktuvininkams visoke retas atsitikimas, kad į išsta
21 MAIN St. E. Room 207.
TeĮ. JA 8-0511. gražias puokštes gėlių.
žinskienė,kuriai sukako 8o riopos laimės ir sėkmės tomus kandidatus kas netikė neturėtą specifiniu pareigą Ii
Po koncertinės dalies ,
gyvenime, o senelei Mari
jauniesiems šokėjams bu metų amžiaus, marijampo jonai, kuri labai pasigedo tai įeina, nes jau būna buvę gonius sekti, bet tik pavaduo
lietė
ūkininkė,turėjusi
su
vo paruoštos vaišės ir mu
šioje šventėje dukros Cny tam tikri pasiruošimai šėrinin t: pirmininką jam negalint pa
NAUJUOSIUS 1966 METUS miltoną.šiam darbui rado zika A.V. par. salėje, o su a. a. savo vyru Jurgiu pa tės,
pasilikusios Lietuvoj
žymiai
geresnę
dirva,
nes
reigas eiti. V-cep. einamas
SUTIKSIME
žangų ūkį su telefonu,elek
lietuvių skaičius siekė augusieji linksminosi J . tra,radiju,grįstus tvartus /vis i kiti vaikai susirinkę7 ką atskiruose susigrupavimuo pareigas ligonią atveju tvar
Jaunimo Centro
Centre.
ime,kad išsipildy se. Ar tas klubui buvo, ar yra
apie 2ooo asmenų. Jos pa
ir t.t.Sakrzinskų kontro palinkės
N amuose .
"Gyvataro" jubiliejinis
tų
jos
didžiausias
troški naudinga ir ar šis reiškinys kytą v-bos sekretorius,o spreti
tirtis
ir
sugebėjimas,
tuo
liuojamos karvės bent po mas-sulaukti grįžimo
Bendruomenės Valdyba,
leidinys
atrodo
tikrai
gra
į
džiamasis atsakingumas būtą
kuri yra to pasilinksmini jau sutraukė gražų būrį žiai ir publikos buvo šiltai rą metų buvo aukš č iaus ios laisvą Lietuvą.
natūralus, aš šiuo tarpu nesi
jaunimo,kuris
nuolat
augo
prisiimtas pirmininkui, kuris
mo rengėja,padarys viską,
sutiktas. Kadangi leidinys produkcijos Lietuvoje, o
imu spręsti ar teigimus dary
kad visi atsilankiusieji bū ir tobulėjo.Greit buco ap yra albumo formoj parem dar neatsiradę veršeliai KITOS TRUMPOS
iki dabar yra lyg nuošaliai
lankytos artimesnės lietu
ti, bet tai yra faktas ir kuris
tų tikrai patenkinti.
tas daugumoj "Gyvataro" būdavo parduodami po 25o NAUJIENOS
nuo
šio reikalo. Baro sekre
vių
kolonijos
ir
vietos
šven
Visi Hamiltono lietuviai
nuotraukomis, tinka kaip -3oo litų. Marijona Sk.bu
Neseniai susižeidė dar neabejingai yra šios nomina torius liktą tik prekią/štoko/
vo
viena
iš
Marijampolės
prašomi savo planus su tės ar minėjimai be taut,
dovana kiekvienam lietuir paguldytas ligoninėn cijos proga.
tvarkyti taip, kad tą vaka šokių neapseidavo.Negana viui.Išleidus leidinį į sko pieninės steigėjų-iniciato be
atskaitomybei vesti, kaip iki
tautietis Stasys Druskis ,
to,
mūsų
taut,
šokiai
buvo
Per paskutinį 10=tį man ei
rių
ir
ilgametė
pieninės
rą būtų ne kitur, bet Jauni
lą,malonu
būtų,
kad
daugu
labai
populiarus
mūsų
ko
šiol veda jis viso klubo at
mo Centro salėje, nes tik išplėsti ir svetimtaučiuo matautiečių įsigytų ir sa valdybos narė.
nant vicepirmininko ir jau 3lonijos
vyras
.
Linkime
Ii
se.Pasirodymai,
varžybos
skaitomybę* Klubo technišką
Sekantis sukaktuvinin
ten bus galima sutikti vi
vo auka jaunimo gražias
kas yra Vytautas Skaržins goniui greito pasveikimo.' čias metas pirmininko parci atskaitomybę vestą reikalą
sus savo draugus irta pro privertė nustebinti ne vie pastangas paremtų.
Tautos Fondo atstovas gas,norisi padaryti šią išva
ga vieni kitiems išreikšti ną tautinę svetimtaučių
Šį kartą tik trumpai dėl kas .kuriam suėjo 46 metai
Gasperas jau pradėjo
vedėjas o pateisinamoji eitą
visokiausius linkėjimus, grupę,susidūrus akis į akį paties koncerto, vėliau, amžiaus .Jis žinomas savo P.
dą: Kaip mes veikėme bei tu
vykdyti
metinę
rinkliavą
,
su
lietuviukais
.Kanados
ra
Laukiame ne tik hamil
teks suminėti visus geruo aktyvumu lietuviškoj veik kuri, atrodo, eina gan sėk tėjome sugebėjimus pasiseki per kasininką, kuris iki dabar
toniečių, bet ir svečių iš dio,spauda,televizija gana
loje, o dabar jau antri me
dažnai minėjo Hamiltono sius talkininkus atskirai, įąiap.v-bos p-kas ir "Tėv. mingai. Korespondentas muose ar nesėkmėse, viskas yra tik derinys vedamos ai
plačios apylinkės.
nes
jų
nuoširdus
pasiauko
skaitomybės.
Tad iki pasimatymo, tą Lithuanians.
Z ib. "korespondentas.
yra priklausę nuo mūsą pačią
Dažnai ją gali matyti j imas savo darbu ir šutei
Bendrai imant, taip buvo
vakarą, Naujuosius 1966
ir taip bus ateityje,bet tik at
skautiškoje uniformoj jau kė galimybę viską glau metus sutinkant.
AUKOS!
numatyta
tik pereinamam lai
spaudai
džiai
pravesti.
V.
P.
eityje rasis skirtumas pasekBendruomenės Valdyba nimotarpe, skautų šventė
kotarpiuį,kol
bus į tinkamas
nEnu^TOSi
MEKO
se,stovyklose ir kitur, kur
mią rezultate, nes iki dabar
tik reikia lie :aviškam uac
vėžes įvestas pastato eksplo
mes buvome visoje klubo veik
bui pagalbos .Ne paslaptis,
"GYVĄTARUI
SUDBURY
tavimas
ir praplėstas biznis,
kad vyras p.P.Breichma
ŠVENČIANT
loje - mėgėjai, o ateityje tu
ir kol pirmininkas eis reika
15 m.darbo sukaktį,tuo nis.yra neatskv?iama "Gy
rėsime būti - profesionalai.
VISI Į NAUJŲ METŲ SUTIKIMĄ
pačiu, sutapo ir 25 m. su vataro" dalis. Čia ir jo pa
lą vedėjo pareigas. Šiuo at
Ankščiau mūsą nepasisekimai
kaktis,kaip Genovaitė Dum tarimas ir parama yra jau
veju,
sekretorius ir kasinin
nė, Christ the King bažnv buvo tik tarpusavio barnią pa
čiutė-Breichmanienė, su čiąma.
"Geležinis Vilkas" meš čios salėje suruošė sukak
kas būtą tiesioginiai p-kui
Švenčiant 25-ių darbo
šiuo menu neatskiriamai
sekmės arba dividendą sumos
keriotojų ir medžiotojų klu tuvinį paminėjimą,
gyvena. Jau nuo 194o m. ji metų jubiliejų, mums ten
pagelbininkai skubaus reika
bas ruošia iškilmingą Nau
Per 15 metų choro
chor vado skirtumas, ateityje dar prisi
yra daugelio grupių vado ka p. Breichimanių šeimą
lo klausimuose, lygiai ir rei
jųjų Metų sutikimą Serbų vaikeitėsi,choro sąstatas dės ir klubo egzistencijos
vė ir.mokytoja.Galdidžiau nuoširdžiai pasveikinti ir
salėj,
231BloorSt.W.Bus
keitėsi,
bet
kaip
vienetas
kalą
kontrolėje, juodu nors
sias jos įnašas taut, menui palinkėti dar ilgos ir gra
daug įvairenybių,karšta va išsilaikė ir šiandien yra klausimas t.y.,jei mes nesu prisiėmę daugiau pareigą,bet
ir lietuvybei išlaikyti buvo žios ateities.
V. P.
’karienę,neišsemiamas
.-__a
-•
i...
bu aukščiausiame savo pajė gebėsime profesionališkai vi
įdėtas jau Kanadoje. Vos
MOTERS AKYS .
. Šokimas gros gera gurno laipsnyje,kaip narių saip praplėstu bizniu verstis, gaudami kiek daugiau atlygi
įkėlus jai koją į šį kontinen
muz ika.
nimo turėtą daugiau interesui)
sąstatu,bei giesmių-dainų
tą,atsiradus Kvebeko prov. Automobilio savininkas autometuomet aplinkybės padiktuos
repertuaru.
miestely,iš 3o-ties lietu chanikui:
Vis
i
vietos
ir
apylinkės
įsijungti į sucentralizuotą klu
— Moters akys yra keisčiau
Minėjimo pobūvį trum ir perims klubą tvarkyti tie,
vių buvo sudaryta taut, šo sias
lietuviai kviečiami iš anks
daiktas pasauly. Jos iš 10
pais sveikinimo žodžiais kurie sugebės, nes visi žino bo vadovavimą*/bus daugiau,'.
kių grupė, kuri turbūt ir metrų atstumo lengvai pastebi
to ruoštis dalyvauti.
buvo pirmoj i lietuvių šoke ant tavo švarko ilgų blondini Pasižymėjęs Kanados feno—
Taip pat maloniai kvie atidarė J. Kručas, toliau me, kad išeidami statybon ir
jų grupė K anados istorijoj. plauką, o iš metro atstumo ne- rius Jon Vickers, kuris per čiami mūsų kaimyną i Sau lt.sveikino
KA IADCS LIETUVIU
* „ , choro
. globėjas
S,
ste
Mary
ir
North
Bay
ko
£
un
‘
Sabas
ir
LB vajdy įsipareigojimus tam tikrus pri
195o m. persikėlusi į Ha- mato garažo durų.
FC TDC
VEIKIA
radio duos eilę koncertų.
lonijų lietuviai ir svečiai, bos p-kas P.Venskevicius. siėmėme. Todėl užbėkime už
M GNTREA T,YJE
Daugiau informacijų tuo __ Choro vadovui Aleksui
Visiems gerai Montrea
reikalu teikia St.Krivickas Kustnskiui,jo padėjėjams akią netikėtumams, išsirink - lyje pažįstami visuome.ii
124 Brodie St.tel.674-2ol8, -Algiui Kusinskiui ir Dan darni tinkamus ir sugebančius niekai ponia Adolfi ta ir
Povilas Jutelis, 254 Peter guoleiRemeikytei buvo į- klubą tvarkyti žmones.
arch .Vytautas Zubai įnešė
teiktos simbolinės dova
St. tel. 673-6278.
Kanados
Lietuvių Fondan
Klubo valdyba įdėjo nema
"GV" Valdyba nos: choro narių, LB lietu
loo dol.
vių, bažnyčios komiteto . žai laiko svarstydama ir ieš
Dėkodamas ponams Zu
Choras padainavo keletą kodama būdą ateities klubo
PETRAS JUTELIS ,
bams už įnaša.kviečiuMo i
pirmasis iš kolonijos,Ka dainų,dvi gabios choristės tvarkymui, sudarė projektą
trealio inžinierius, kurių
nados lietuvių fondui įnešė - Danguolė Remeikytė ir
nemažai turime savo kolo
Irena Glizickaitė padaina tam tikriems pakeitimams ad nijoje.taip pat nepamiršti .
loo dol.
Tai malonus ir nuošir vo 2 dainas. Akordionistas ministraeijoj ir šios reformos šio svarbaus Lietuvai ir
dus aukštaitis-panevėžie Algis Kusinskis išpildė 2 projektas yra Patiekiamas sva lietuvybei darbo paremi
tis ,be kurio paramos ,kaip dalykus akordionu.
mo.
Vėliau buvo bendra vaka rstyti šiam susiiwkimui, kurį
Taip pat prašau visus
darbu,taip pinigine auka,
jau eilę metų nepraeina, rienė ir šokiai.Pobūvyje , valdyba prašo prieš kandida mūsų profesionalus šį ru
nei LB ruošiami minėjimai be choro narių, dalyvavo tų išstatymą kartu su pinigi denį įsijungti į Lietuvių
Fondą, nes Tamstoms gal
pobūviai,lietuvių radio va daug lietuvių,norėdami pa
landėlės .šeštadieninė mo reikšti pagarbą tiems, ku ne sąmata ir darbą planu at šiek tiek lengviau šimtinę
kykla, lietuviškoji spau rie jau 15 metų aukodami einantiems metams priimti." nuo savęs nutraukti negu
tamfabriko darbininkui,ku
da ir kiti lietuvybei reikš liuoso laiko, bei poilsio va
Dabar peržvelkime, kas per ris vėliau irgi paseks Tams
mingi įvykiai. Nuolatinis landas, dalyvaudami choro
tą.
"NL" skaityto jas.Tegyvuo sąstate neleido ir neleidžia “baubas“ buvo ši reforma:
mums pamiršti ir vis pri Pagal konstituciją į valdybą
Vietoj Kalėdinių dovanų
ja Petras Jutelis.
mena lietuvišką giesmęįrašyk savo sūnų ar duktė
CHORO SUKAKTUVĖS dainą,kurių esame labai iš renkami 11 asmeną, pirminin rį Lietuvių Fondan,padary
kas, vicepirmininkas,sekreto si amžiną prisiminimą ne
Lapkričio 6 d., lietuvių s i ilgę.
Choro vadovybe i, chor is
vaikui,bet ir visai
Gražus būrys jaunųjų "Gyvataro" šokėjų su savo mokytojomis- vedėja G.Breich- bažnytinis chorąs šventė tams linkime "Ilgiausių rius, baro sekretorius, šėrą fiksavo
lietuvių tautai.
15
metų
veiklos
sukaktuves.
n
maniene ir mokytoja L. Verbickaite koncertui pasibaigus.
J.Kr. sekretorius, kasininkas ir 5
Įgaliotinis.
Ta proga lietuvių visuome “
Metų

moktIreal

HAMI

T y II 1 t
K
X

8 PSL.

NEPRIKLAUSOMA

AWVriREAl.
KVIEČIAMA MONTREA
LIO LIETUVIŲ 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,
iždininko, šalfios fondo, kultūros įga iotinio, stovyklos valdy
bos, revizijos komisijos
pranešimai ir
Prezidiumo rinkimai.
Visos organizacijos kvie
čiamos atsiųsti savo
atstovus ir vi
si rinktieji nariai kviečia
mi dalyvauti.
Prezidlmo pirminink.
K. Andruškevičius.
"BALTIJOS" VAJUS
Stovyklos "Baltija " ko
mitetas yra nutaręs sutelk
ti $72o miško valymo dar
bams .Lėšos telkiamos §a
vanoriškomis aukomis .Ce
klus rašyti Baltijos stovyk
los vardu ir siųsti 1465 De
SeveSt,Montreal 2o,Que.
Vajaus eiga:buvo$45.oo
Atsiuntė naujų aukų:L.Giri
nis - Norvaiša $lo. oo, S .
Kęsgailą $5.oo, M. Vapsva
$5.oo ir P .Montvila $15. oo.
Viso yra $8o.oo. Trūksta$64o.oo.
Viešiems stovyklos rė
mėjams dėkojame.
Stovyklos komitetas.

PRANEŠIMĄ APIE LIETU
VĄ IR GYVENIMĄ LIETLL
VIŲ SIBIRE
šį sekmadienį, gruodžio 5
dieną, 5 valandą po pietų
padarys Sibiro tremtinys
Alfonsas Milukas. Plačiau
čia pat skelbime.

KATALIKIŲ MOTERŲ
METINE ŠVENTE
Gruodžio mėn.sekmadie
nį,yra ruošiama Lietuvių
K ata liktų M oterų M ontrea
lio skyriaus metinė šventė.
11 vai. bus mišios draugi
jos narių intencija,o po mi
šių parapijos salėje kavų
tė.Visos narės kviečiamos
dalyvauti.
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LIETUVA

Pranešimą apie
Lietuvą
IR GYVE IIMĄ SIBIRE, PLAČIAI NUŠVIEČAINT SĄLYGAS,
ŠĮ SEKK ADIE -JĮ, GRUODŽIO M Ė L 5 DIE 4Ą , 5 VA LA NDĄ
PC PIETŲ AUŠRCS VARTŲ ŠATĖJE PADARYS VISAI NE
SENIAI IŠ LIETUVOS ATVYKĘS EKONOMISTAS ALFO ĮSAS
MILUKAS,
rusų buvęs nuteistas 25 metams Sibiran, bet Amerikos val
džiai besirūpi lant, paleistas iš katorgos ir atvykęs dabar į
šį kontinentą. A.M liukas plačiai ir giliai pažino Lietuvos
ir Rusijos gyvenimą ir sąlygas, todėl jo pranešimas yra
išsamus, objektyvus ir visiškai tikras. Į pra lešimą kvie
čiami atsilankyti visi, kas tiktai gali.

SQLIDARUMO MOKESTIS
UZ 1965 METUS
bus renkamas prie lietu
vių bažnyčių nuo lapkričio
28 d. iki sausio 2 d. Prisi
kėlimo parapijos bažnyčio
je rinks Apylinkės Valdy
bos nariai paeiliui alfabe
Ine tvarka; G.Beresnevi
čius.J. Dvilaitis, J. Kara
siejus,K. Kregždė,„Aug.
Kuolas ir P. Lelis.Šv. Jo
no bažnyčios kioske Vyt.
Aušrota ir Evangelikų baž
nyčioje A.Dambaras.
Liet. B-nės organizaci
ja remiasi lietuvių solida
rumu,todėl prašom visus
tą mažą pareigą bendruo
menei garbingai atlikti.
Toronto Apyl. Valdyba

Dr.P.MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais
pagal susitarimą.
1082 Bloor W., Toronto
(į rytus nuo Dufferin St.)
Raštinė: LE 4-4451

PRANEŠIMĄ APIE LIETU
VĄ IR GYVENIMĄ SIBIRE
ŠEŠTADIENINIU MOKYK
šį ketvirtadienį, gruodžio
LŲ REIKALAI
2 dieną, 8 vai. vakaro Pr
D-L.K. VYTAUTO KLUBAS
isikėlimo para).. salėje pa
Lapkričio 21d.po pamal
darys neseniai iš Lietuvos
AUŠRCS VARTŲ ŽINIOS
2159-61 ST.CATHERINE E., MONTREAL.
per Sibiro katorgas praė 
-Šią savaitę,pirmąjį mė dų A. Vartų bažnyčios sa
lė
j
įvyko
Montrealio
šeš

jęs ekonomistas Alfonsą©
nėšio penktadienį,bus va
DLK
VYTAUTO
KLUBO
Nuo 1966 m. pradžios pradedama išnuomuoti sales,
Milukas, buvęs ištrem
karinės mišios 7.3o vai. tadieninės mokyklos tėvų
komiteto susirinkimas ,da
BALSAVIMAI
tas į Sibirą 25-riems me.
talpinančias nuo 100 iki 600 asmeny, pagal reikalą -vak.
lyvaujantpraėjusių
ir
šių
tams, bet JAV valdžios
-Kalėdojimas:Sią savai
vestuvėms,
suvažiavimams
ir
kitokiems
parengimams
.
Šį sekmadienį gruodžio 5 d. pastangomis išgelbėtas nuo
tę bus lankomi tie, kurie metų tėvų komitetams, vi
dėlįvairių priežasčių dar soms mokytojoms ir kele
Klubo patalpose, pradedant mirties.
e Kainos prieinamos.
nebuvo suspėti aplankyti. tai tėvų, kurie domisi mo
Pašalpinės Draugijos susirin IŠKILMINGĄ NAUJŲJŲ
9 Klubiečiams ir jaunimui speciali nuolaida.
-Praėjusio sekmadienio kyklos reikalais.
S-mas
pradėtas
abiejų
kimu 2 val.,bus vykdomi slapMETŲ SUTIKIMĄ TCRON
e Reikalui esant duodamas pilnas patarnavimas:
rinkliava-31o dol.
TE
mokyklų
vedėjų
praneši

-Yra planuojamos mer
ti balsavimai iki 5 valandai, ruošįa šaulių Putvio vardo
--virtuvės indai, personalas ir
mais
.Nuosekliai
buvo
dis

gaitėms prieškalėdinės re
5 -kiems Direktoriams išrink-kuopa didžiojoje Lietuvių
Nelaukdami užsisakykite kreipdamiesi į Klubą - J.
kolekcijos seselių namuo kutuota mok.,Mos egzista
vimas,
mažėjant
mokinių
ti iš šių pasiūlytų kandidatu: Namų salėje gruodžio 31 d.
se.Data bus pranešta.
Petrulį, tel: 522-2353 arba pirm.Pr.Paukštaitį, tel: 365Bilietai po 5 dol. iš anksto
skaičiui ir Montrealio mo
1/ Ambrasas Kazys,
gaunami
pas šiuos asmen
0311,366-6220.
kyklų komisijai statant
PAKELTI DIVIDENDAI
2/ Bohemier Josephina
is: J. Zavys, tel. 536-1447,
"Lito" valdyba nuoi atei daugiau reikalavimų.Mo
S. Jokūbaitis, 537-2869, V.
3/ Kazlauskas Petras,
nančių metų nutarė padi kyklų patalpų naudoj imosi
Bačėnas, 536-4681. N.M.
'BALTIJOS" STOVYKLOS SUKAKTUVIŲ MINĖJIMAS
dint dividendus už indėlius laikas sutrumpintas iki
4/ Mozuraitis Juozas,
sutikimui yra gauta iš V.
Šį
savaitgalį
įvyko
eilė
su

komitetas
nutarė
ir
atei
dviejų
su
puse
valandos
.
iki5%.Kadangi ant pirmų
Bačėno
kelionių biuro įė
kaktuvinių
minėjimų:
pp.
Vi

nančiais
1966
metais
ruoš
5/
Petrauskas
Juozas,
jų dviejų tūkstančių dole Klasės apribojamos .Ir ne
jimo
dovanatrijų dienų
lkeliai
minėjo
25
metų
veer
ti
skautoramą.Ji
įvyks
an
visi
mokytojai
bus
šiemet
6/ Skinkis Juozas,
rių "Lito" nariai gauna ne
kelionė
į
New
Yorką. Tau
dybines
sukaktuves,
Juozas
trajį
sekmadienį
po
Vely
apmokamą gyvybės drau apmokami.
7/ Žilinskaitė Ona.
tiečius kviečią NM sutikiJocas
gimatadienį
/gavo
do

kų,
balandžio
mėn.
23
d.
Po
ilgų
diskusijų
nutar
dimą,kuris vertas per 1%,
Klubo valdvba. me dalyvauti Saulių kuopa.
vanų paveikslą/ ir kt.
tai išeina, kad "Lite" įdė ta:
VIETOJE SVEIKINIMU 1. Kad tėvai prisidėtų
Martin turėjęs restoraną, • Serga: K. Leknickas/li
tos santaupos neša Tams
miško darbams: Aid.ir Jonas
AUŠROS VARTŲ
toms daugiau kaip 6%. K i prie mokyklų išlaikymo,
persikėlė t Montrealio
azaras ae_ -PARAMA STOVYKLAI.
Mališkai, Irena ir Petras Lu
mokesčiais,
SPAUDOS KIOSKE
Šver.ty
Kalėdų
ir
Naųjyjy
tibankai moka tik 3%,tai apsidedant
Sl’leohaseNr Be’aubS atl
d”“!'?,
yra didelis pasirinki
gi "Litas" moka dvigubai trūkstamai sumai padeng
turėjo
būti
žymiai
daugiau,Mėty proga, visus savo pne- koševičiai po 10 dol.,Goda ir
daugiau .Naujai dedamiem ti / apmokėti neapmoka
mas lietuviškų plokštelių.
darė puikų restoraną
kaip anksčiau kad būdavo. [ejjus nuoširdžiai sveikina Pr.Rudinskai,Monika irjuozas
Spaudos mėgėjams prime
indėliam dividendai skai mus mokytojus/.
2. Prašyti parapijų kle
čiuojami mėnesiškai.to ir vietoje kalėdinių atvirukų Šiaučiuliai po 5 dol.
name,kad jau laikas atnau
bonus
dalyvauti
delegaci

jinti lietuviškų laikraščių
dėl perkeliant santaupas
aukoja “Baltijos“ Stovyklos Kviečiame prie jy prisidėti
prenumeratas .Jau platina
iš kitų bankų nustojama la joje pas mokyklų komisi
ir kitus stovyklos bičiulius.
mos kalėdinės atvirutės,©
bai nedaug."Litas" pradėjo ją,prašant mokyklų naudo
Stovykla “Baltija“ K - tas.
taip pat ir naujausios lie
šiuos metus su $1.6oo. ooo jimosi laiką pratęsti ir
PARDUODAMOS
išsiaiškinti
vienos
Rose
tuviškos knygos.
arba $4oo. ooo prieaugliu .
!
. iiGuf. •
mokytojos atlygini
VISA’KERIOPI RAŠOMĄJA
Ateinančiais 1966 metais monto
“FRENCH MADE“ metalinės
mo
klausimą.
MAŠINĖLE DARBAI,
tikimasi perviršyti 2 mili
Apgailėtina, jog Montre
PAŠLIŪŽOS /SKI/. Naujos ir
jonus dolerių. Tatai labai alio mokykla turi mažėti
3907 ROSEMONT BLVD.
DR.J. S E M 0 G A S
lietuviškai, vokiškai ir ang
nesunku būtų atsiekti jeigu prisimenant daugelį šet
pasirinkimas didelis.
tik "Litui" nepriklausą skait mų,kurios neleidžia savo
liškai
švariai ir sąžiningai i
TEI
722
2472
5441 BANNANTYNE, Verdun. lingi Montrealio lietuviai
Skambinti: tel. DO-5-0691.
vaikų
į
šeštadienines
mo

atliekami.
Tel. 486-4074. i
Pirmadienįir _ . _ „
įvertintų didelį jo duodamų
__________________
_______ l
iketvirtadienį
. • . u- • 2-4; 7-9 rp.m. sąlygų pranašumą ir savo kyklas. Nepateisinami tė
GAISRAS-AUTOMOBILIAI-ATSAKOMYBĖvų pareiškimai, kad vai
santaupas pervestų iš kitų kams per sunku kalbėti
GYVYBĖ
antradienį ir _ .
bankų. Pr.Rudinskas .
. ... 2-4 p.m.
grynai lietuviškai, arba,
penktadienį
kad finansinė padėtis ne
trečiadienį 7—9 p.m.
LIETUVIŠKA TV TRANS leidžia /neišmokėtas an
tras namas/.
LIACIJA
šeštadienį^ 11—1 p.m.
iš Winnipego per Montreal
PO 7-3175; namą 6-9582.
Kai kurie tėvai pareiš
lio 12 kanalą buvo įdomi.
KAD PASIRAŠĖ SUTARTĮ AP
Kitą sekmadienį, gruodžio kė,jog mokykla turėtų ši
tų
vaikų
atsisakyti,
kadan

5 d. ,1 vai. 15 min. bus
DRAUDOS DARBUI SU:
SAV. VLADAS IVANAUSKAS
DANTŲ GYDYTOJAS
vėl lietuviška programa. gi tėvai per mažai kreipia
dėmesio į lietuvišką vai
a vyksta LaS'allėje prie Dollard ir Newman
Dr. J. MALISKA
ko auklėjimą .G i mokyklai
neįmanoma per dvi su pu
1396 St. Catherine St W.
ADVOKATAS
se valanda6: savaitėje vai
Suite 419, tel. UN 6-8235
• Statomi modernūs dupleksai, dydis 28x40 pėdų,
ką
išmokyti lietuviškai
STASYS
DAUKŠA,.
LI.,D.
Namų tel.: MU 1-2051
5 V? kambarių.
kalbėti,
neskaitant
kitų
4 Notre Dame Št. E.
dėstomų dalykų. Pasiūly
Suite 205
• Pilnas centralinis apšildymas.
mas, kad tėvų komitetas
INSURANCE COMPANY OF NORTH
Suite 902 ir 903
• Kaina: $21,750, įmokėjimas visaip prieinamas.
darytų žygių verbavimui
DR. A. O. JAUGELIENĖ
Tel.: 861-8478 ir 861-847^ daugiau mokinių, apmo• Namai tinkami ir investavimui.
AMERICA YRA VIENA IŠ DIDŽIŲJŲ
kant atvažiavimo priemo
DANTŲ GYDYTOJA
TELEFONAI: 366-6855 ir 767-7596.
nes arba knygas, buvo at
APDRAUDOS BENDROVIŲ SU ARTI
1410 Guy St., 1 a. 11 kamb.
mestas .Remtasi tuo, kad
WE 2-6662; namų 737-9681
ADVOKATAS
ne tėvai daro gera mokyk
POROS ŠIMTMEČIŲ DARBO PAŠTO-.
lai leisdami į ją savo vai
JOSEPH P. M I L L E R
kus,bet mokykla daro ge
VUMU.
PARDAVIMAS - PIRKIMAS
ra tėvams, išmokindama
B.A., B.C.L.
DR. V. GIR1UN1ENĖ
jų vaikus.
Suite 205
DANTŲ GYDYTOJA
Tėvų komitetas taip pat
168 Notre Dame St.E.
rezidenciniai namai,
3938 Rosemount Blvd.
UN 6-2063 ir UN 6-2064. aptarė ir Kalėdų eglutės
ap artmentai, investacijos,
parengijną, kuri įvyks 9
RA 7-5552; namų RA 1-0656 b
NAUJOS BENDROVĖS PRISIDĖJIMAS
morgičiy parOpinimas.
sausio Sv.Kazimiero baž
nyčios salėje. Parinkta
MŪSŲ AGENTŪRAI PRAPLĖS GALI
Notaras
vaikams dovanos, kurios
IMMEUBLES
J. BERNOTAS
šiemet bus labai gražios,
MYBES DARBUI, ESAMŲ IR BŪSIMŲ
DR. 1RW1N C O P N I C K
JB.A., B.C.L.
pasiskirstyta pareigo
Dantų Gydytoja*
mis .Tėvų komitetas kvie
KLIJENTŲ LABUI.
4966 Decarie Blvd.
REALTIES
čia visus vaikučius daly
Sun Life Building
Suite 7
vauti Kalėdų eglutėje ,
Suite 2001
Montreal, Que. Tel. 489-3191
nors ir nelanką šeštadie
Brokers
Tel.: UN 6-4364
ninės mokyklos. L. S.

Adomonis Insurance
Agency Inc,

Ultra Modern
Construction

Insurance Company
of North America

“VEŽINA
6571 - 10th Ave.,Rosemount

LIETUVIŠKAS PUSVALANDIS GIRDIMAS KAS
ŠEŠTADIENĮ PER CFMB STOTĮ,
BANGA 1410, 5.30 V AL. VAKARO,
Programos vedėjas L. Stankevičius.
Telef.: 669-8834

T’T’ A Cu
Iii A

mt

Adresas: 1465 De Seve Street
Montreal 20, Que., tel. 766-5827

4.5% už indėlius
4.0% už ein. s-tas

LAIKRODININKAS
ALLIANCE

Visos paskolos atviros.
Pigus paskolų draudimas iki $10,000.
KASOS VA LANDOS: 1465 De Seve St., sekmadieniais
nuo 1O. 3O iki 12.30 v., darbo dienomis^nuo 1O iki 3
v., išskiriant pirmadienius ir šeštadienius;vakarais
trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 valandų,.
Š9O7 Rosemount Blvd., tel. 722-2472: diena-penktadientals nuo 1 iki 6 vai. ir vakarais-pirmadieniais,
trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vai.

1855 WELLINGTON ST.
ToL WE 2-0644.

REALTIES INC.
Montreal Real Estate
Board Nariai.
D. Baitrukoni* . . RE 7-0844
P; Rudinska*
. HU 1-2957
J. Skučas ......... RA 2-6152
Sklypai, rezidenciniai namai,
apartmentai, investacijos,
mergyčių parūpinima*.

1.G.ELECTRIC R’d

J. Gražys

IGNAS GURČIN AS
889 — 56 Avenue
Lachine. Tel. 631-0882.

Mėnesinis palūkanų skaičiavimas.
Nemokamas gyvybės draudimas iki $2.000.

7.6% už asmen. paskolas
6.5% už nekiln. turto pask.

ANTANAS ŽUKAS

KAILIŲ SIUVĖJAS.
SIUVU, PARDUODU.
Taisau ir Remodeliuoju.
Vasaros laike saugojimas.
(storidžiai).
6396 Bannantyne, Verdun.
PO 7-6183.

TAISAU IR PARDUODU
ŽEMOMIS KAINOMIS
LAIKRODŽIUS IR JUVELYRUS.

Elektros kontraktoriu*

PINE LAND CORP.
agentas ROMAS VERBYLA
Investavimui žemė St. Hubert,
netoli St. Helen salo*
(1967 m. pa*, parodo* vieta).
Telef. 254-4287 ir VI 4-9254.
Adresas: 5974 Turenne,
Montreal 5, Que.

Ar žinoma,kad
“NEPRIKLAUSOMOS“

Sav. Andrius Ziziunas.

Montreal 36, P.‘"r.
725-9788.

Montreal Real Estate Board Nariai

Sy

JETUVOS“ SPAUSTUVĖ
spausdina bilietus, pa
kvietimus, vizitines,įvai
rius blankus, receptams
lapelius, vedybinius pa
kvietimus, mirties atve
ju užuojautos laiškus,pa
dėkos korteles, visokius
“statmentus“,. vokus su
adresais, laikraščius ,
žurnalus ir knygas.
Darbą atlieka pigiau, ne
gu kitos spaustuvės..
Kviečiame įsitikinti.
Spausdinius galime priimti
paštu ir paštu pasiųsti.
Adresas: George Street,
LaSalle, P.O.. Canada.

KEATING FORD

Sales Limited
4415 Bannantyne Ave.
FALCON FAIRLANE
GALAXIE THUNDERBIRD

MUSTANG - TRUCKS

Used cars

I year guarantee
Kreipkitės i
LEO GURECKAS
Sales Managers Asisteftt

Keating Ford Sales Ltd.
Jūsų lietuvis atstovas

769-8831

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

