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CHARLES DE GAULLE 
laimėjęs Prancūzijos pre
zidento rinkimus.

Neseniai praėjės 1965 metų VT-IKo seimas. Kairėje Seimo prezidiumas /iš kairės/- V.Sidzikauskas. A. Valaitis, jdr. Šimaitis ir A.Budreckis. Dešinėje- 
Seimo nariai, iš kuriu tarpo atpažįstame K.Bielinį, J.Audėną, dr. J. Puziną. p. Lūšį Br. Bieliuką, p. Šimkų dr. Kregždienę. Foto P. Ąžuolo.
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VISOKIAUSI LIETUVIŠKOJO 

GYVENIMO DUOMENYS
Praėjusią savaitę ypač buvo ginas sutikęs būti tarpininku 

gyva ir įvairi diplomatinė veik Pakistano - Indijos derybose 
la. neutralioje Taškento zonoje.
RODEZIJA, kaip ir praėjusi, LENK||0|E d 
savarlę vyavo z.n.Ų ir l»™njis.Amerii;os prezidclKas 
tarų tiekėju pranešimuose. Ro . . • .T ...
dezųos reikalai susikompli- paskyrč Gronouskį, kurio sene 
kavo. Daugiausia dėl elektroj liai yra atvykę įjAV iš Lenki- 
kurią kaimyninė Zambija gau- Rai naujas JAy ambasado 

rius atvyko į Varšuvą, minia 
žmonią užplūdoVaršuvos gelež 
stotį ir sukėlė Gronouskio gar __ . .........................
bei ovacijas. “ t

, šaukė len- platesnis''vinipegiečiu nasirodymo aprašymas įdėtas 7-tame šio NT, nr. puslapy.

na iš stoties ,pastatyt0s ant 
upės Zamoesi, kuri yra siena 
tarp Rodezijos ir Zambijos. 
Kažkas nutraukė elektros siun . • •• c « x:rTv„Winnipego lietuviąi pasirodė labai gražiai per Kanados televizijos tinklą, matyti
timg. Zambija paprašė Aogli-įX Kanadoje. Ola matome jaunimo grupės

, t X dllldlUo |zLloCJC y
ją atsiąsti dalinį kariuome - k j ' ~ '___________________
nes, kuri užtikrintą jos saugu
mą. Ai’gljįa prašymą tesėjo. 
Bet paaštrėjo susidūrimas su 
Rodezija, kuri pagrąsino karu.
VIETNAMO klausimas tebesi-piežius pasakė žurnalistams Kvebeko provincija supro- saloje, vad. Nun's, nuts 
tęsia. Karas vyksta, bet JAVpad£kos kalbą, kad jie išgarsi- jektavo 77 projektus, ku- ta pradėti statybą. Tam 
sutiktą kalbėtis dėl taikos, ku-no Vatikano suvažiavimą, ku
riai daromi žygiai,bet Vietkon-rį pradėjo Popiežius Jonas 
gas taikytis nesiskubina.Todėl^yjjj, nes reįk£j0 bažnyčiai 
karas tebevyksta.Kai Vietkom- atsinaujinti.
gas veržiasi į pietą Vietnamą KINIJA su SSSR tęsia nesusi 
nėra kitos išeities,kaip gintis, pratimus loliau< kartą Kini 
ir JAV talkina Vietnamu! gin- j - - -
tis. L.
BOLŠEVIKAI susiranda pade-komunĮs^Įn- jegų skaldy: 
jėją, net įvairią tikybą kuni
gą tarpe. Viena tokią grupė 
Amerikoje reikalauja JAV ka 
riuomenę atitraukti iš Indokini 
jos. Tie naivūs žmonės ir ne . 
pagalvoja pareikalauti, kad 
Vietkongas atitrauktą savo ka
riuomenę iš Pietą Vietnamo ir 
tada Vietkongo kariams nerei
kėtą mirti prie Pietą Vietnamo r; apjungta. Taip sprerx 
sostinės - Saigono. Bet agreso džiaut reikalą, esą nebūsią 
rius geriau guldo galvas prie sunkumy išspręsti ir Lenki- 
Saigono, bet neatsitraukia, prie jos vakariniy sicny kiausimą.

STAIGMENA buvo kai Angli
jos užs.reik.min,Stewartui ne 
susitarus su Maskvos valdo
vais buvo leista Anglijos pa-- 
siūlymus išdėstyti per Mask
vos radio tinklą. Stewartas, 
kaip žinomą,pasiūlė SSSR ir

PASKIRTAS NAUJAS VYS-VOKIETIJOS LIETUVIŲ 
KŪPĄS LIETUVOJE BENDRUOMENEJE 

Kauno arkivyskupijos vai- po tūlų nesklandumų, dėl 
dytojas prel. Juozas Labu- kurių garbės teismas tu- 
kas /Matulaitis/ lapkr. 28 rėjo pašalinti kelius ne- 
d. konsakruotas vyskupu, tvarką keliančius asine- 
Naujasis vysk, gimęs 1894 nis, dabar paskelbti nau- 
m. Alytaus ap. ,buvo ištr- ii rinkimai, kurie bus gr. 
emtas iš Lietuvos 1946 m. 12 dieną.

Brįžo 1955 m. Kažin, ar 
abar jo vėl neištrems? 
Žinią pranešė Elta.

JAUNIMO METAMS VYK
DYTI

Vokietijos Bendruomenės 
krašto valdyba sudarė spe-

KAS NAUJA KANADOJEPOPIEŽIUS PAULIUS VI bai -
giant Vatikano suvažiavimą ap
lankė spaudą, Salėje, kur buvo KANADOS KONFEDERA— U7STATYS VIENOLIŲ 
keli šimtai laikraštininkų,Po- GIJOS PAGERBIMO TIKS- §ĄLĄ

___ , . ,___ ,.Ą___ LUI Montrealv ^v. Lauryno 
saloje, vad. Nūn's,_nutar-

tikslui sudaryta architek
tų ir inžinierių komisija, 
kuri suplanuos salos užsta
tymą. Bus pastatyta 15-ka 
tūkstančių namų. Statyba

jos komunistams aštriai atsa 
kė Pravda, kaltindama kinus

imu
ir tuo padėdami Vietkongui pra 
pralaimėti.

1 ANGLIJA, klausiant Stewartl ..dėl Lenkijos sienų suVokie 
! tija,paryškino padėtį .Stewart 

žurnalistams atsakė, kad vai 
stybiy yra sutarta vokiečiy vi 
sy problemą spręsti drauge.Su
tarta buvo, kad Vokietija tu-

rių realizavimas kaštuos 
27. 654, OOO dol. Tai yra 
duoklė kultūros, meno ir 
sporto reikalams. Didž- 
iausis iš tų projektų-La- 
Sallėje įrengti iliuminuo— kaštuos apie 300 milijo- 
tą fontaną. Išlaidas apmo
kės provinciją., ir lOO-tne- 
čiui ruo šti komitetas.

Hanojaus, kur jų niekas nekliu
dytų .
ANGLIJOS užs.reik.min. Ste
want buvo nuvykęs į Maskvą 
ir įkalbinėjo Gromyko daryti 
žygių,kad kariaujančios šalys 
sutiktų baigti karą susitarimu.
Maskva atmetė šį pasiūlymą
Tat ir toliau lieka tiktai karas Anglijai imtis iniciatyvos su
kutis užsibaigs kuriai nors pu- šaukti Genevos konferenciją

Indokinijos problemai spręs
ti - visų pirma baigti Vietna
mo karą.

sei išsisėmus savo jėgas. Ap
gailėtinas faktas, bet taip yra.

PAKISTANO užs.reik.min. Z. 
Bhutto lankėsi pas SSSR min. 
A.Kosyginą ir su juo aptarė 
bėgamuosius reikalus. Kosy<

• Azijos vystymui bankas 
nutarta įteigti Filipinų sosti- 
nėję Maniloje.

JAPONŲ FABRIKAI KA
NADOJE 

Automobilių firma "Nis
san" paskelbė statysianti 
Kanadoje automobilių sta
tymo fabriką. Kitas fabri
kas Nova Scotia baigiama 
statyti; jis montuos "To- 
jota" ir "Isusu" automobi
lius.

IEŠKO TEGENDARINIŲ 
TURTŲ

Nova Scotia saloje Oak 
tūlas amerikietis Dunfie- 
1d jau ilgesnis laikas kai 
ieško prieš 200 metų už
kastų legendarinių pira
tų turtų, kurių vertė esan 
ti apie 50 mil. dol. Ieš
kojimui naudojama nau - 
jausies konstrukcijos ka
sinėjimų mašina. Tačiau 
darbas labai sunkus ir li
gi šiol nieko dar neaptik
ta, o ieškotojo lėšos jau 
išsenka.

ŠIEMET ŠVENTĖS BUS
v ILGESNĖS
qiemet valdininkai ir 

tarnautojai turės ilges
nes šventines atostogas. 
Bus švenčiama nuo gruo
džio 23 iki 27 dienos ir 
Naujųjų Metų proga nuo 
"ruodžio 31 iki sausio 3 
ienos.

nų dolerių.

KANADA PALEIS RAKE
TĄ, 

kuria suinteresuotos trys 
valstybės: Kanada, Anglija 
ir Vokietija. Raketa skir
ta daryti fotografijas ga
limo karo atveju.

Raketa suprojektuota Ca- simpjimas, 
nadair Co. ir bus labai sa- išduoti, 
vaiminga. Ją valdys iš že
mės ir ji turės sprausmi- 
nius įrengimus, kurių pa
galba ją galima bus paleis- 
ti greičiau ir sulėtinti pa
gal pageidavimą-reikalą. 
Be to, ji taip padarytąkad 
galės saugiai nusileisti.

Raketos foto aparatūra 
nepanpastai sudėtinga ir 
nepaprastai jautri.

LIKVIDUOTA DIDELĖ
VAGIŲ GAUJA 

Kvebeko provincijos po
licijai pasisekė galų ga
le išaiškinti ir likviduo
ti didelę ir labai veiklią 
gaują mašinų vagių, ku - 
rie per savaitę pavogda- 
vo apie 10 mašinų. Va
gys, kurių gaują sudarė 
per 20 asmenų/vogdavo 
tiktai naujausius mašinų 
modelius. Turėjo dirbtu
ves, kuriose mašinas iš
montuodavo ir jų dalis 
panaudodavo kitų mašinų 
remontui. Vagių biznis 
iškilęs iki 20 mil. dol. 
M ontrealy pagauta 20 
vagių, kitur dar 14.

KANADOJE TABAI PAKI
TO KASDIENINIO MAISTO 

KAINOS
Statistikos biuro žinio

mis šį mėnesį labai paki
lo kiaušinių, mėsos ir av
alinės kainos, nepakilo 
pieno ir kt. kainos.

ATMETĖ SOVIETŲ REI
KALĄ VINTĄ

Sovietai, norėdami pa
teisinti savo kriminali
nius nusikaltimus, vyk
dant genocidą okupuotuo
se Bal čijos kraštuose, 
reikalavo, kad Kanada 
jiems išduotų latvį H.Pon- 
tilį. Bet Kanada, žinodama 
kad tai yra genocidinis pa- 

atsisakė

• 700,000 vakarinio Berlyno 
gyventoją gauna teisę švenčią 
metu aplankyti gimines ryti
niame Berlyne, už geležinės 
uždangos.

AUKSINES ŽĄSIES FILMO 1
PREMJERA cialų komitetą: pirm.kun.

Čikagoje turėjo pasisekimą V. Damijonaitis/684 HUtte- 
Spalvinis ir lietuviškai įranfeld.-Lamperhteim, Sch- 
šytas filmas buvo naujovė, loss Renhof/, vicp.F.Ske-

Pirmoji filmo gastrolė rys ir skr. stud. V.Bartu- 
bus Clevelande. Filmo pra sevičius. Ir apylinkėse 
šo ir kitos lietuvių koloni - tam tikslui organizuoja- 
jos.

Flmas, pradėtas sukti, 
Montrealyje, kur faktinai 
jis ir yra gimęs, taip gi 
ir Montreal is tikisi filmą 
pamatyti. Aušros Vartų 
salė buvo pirmoji "studiją kur filmas dail.R.Bukau-Stašaitį lr Dzi.W> 
sko dekoracijomis, buvo fil
muojamas .

mi padaliniai.
LIETUVOJE VĖL ATNAU
JINTAS KOMUNISTINIS TE 

v RORAS
AnksčiauLietuvos okupantai 
nužudė partizanus ^Česlovą 

o dabar po 25 metų vėl at
naujintas teroras ir vėl pr- 
adėjo žudyti žmones. Oku
pacija be teroro įr aukų ne 
gali išsiversti. Žmones ji 
laiko nuolatinėje baimėje: 
niekas nežino, ka jam pa
darys okupantas krauge rin
gas ruskis.

Dabar sušaudyti Klemen
sas Dagys, 50 m., Stepo
nas Lašas 52 m., Stasys " 
Varnas 51 m. ir Petkas St- 
rumskys 50 metu. Žmon
ės ramiai sau dirbo, bet 

Stasį Lazdinį ir nariais dr. vieną naktį pasiėmė ir su- 
M.Gipabutienę,V.Kulbokie-šaudė nedavę teisės net 
nę,NLSnapštį,arA. Budrec- paduoti pasigailėjimo pra- 
kį.J.Cicėną ir K. Vaikutį, symo. E.
v/a/SuŠolSi?® ’ Bnoiklopedtjo, leldėj, 
yra.suteikti moksio jėgas Juoz^ Kapoč{u igtilęo ne_ 

laime: spausdinant, į ma
šiną pateko ranka, kuri la
bai sužalota.

KOMISIJA LIETUVOS 
RYTAMS TIRTI

Lietuvai priklausančių 
žemių rytuose teisėms ap 
ginti Vliko Valdyba balan 
džio 28 d.nutartmu pasky. 
rė komisiją-"Lietuvos ry
tų žemėmsapginti medžią^ 
gai rinkti komisija". Komi
sijos pirmininku paskyrė

M.Gųnbutienę,V.Kulboku 
nę,M.Snapštį,ar.A. Budrec

Šios komisijos uždavinys 

ir paruošti atatinkamas 
Lietuvos žemių rytuose 
studijas.

"Priimkite Baltijos valstybes į Jungtines Tautas!" šaukė lietuviai akademikai skautai lapkričio 13 d. 
Jungtinių Tautų Saugumo posėdyje. Štai tie jaunuoliai išdrįsę tarptautiniame forume ginti Lietuvos rei
kalus. Iš kairės: Vogimas Kubilius, /tušra Kubiliūtė, Živilė Paliuliutė, Rūta Domarkaitė, Vacys Gar- 
bonkus, Jurgis Šenbergas, Giedrė Galinytė ir Janina Tallat-Kelpšaitė. Nuotraukoje trūksta Broniaus 
Andriukaičio ir Virginijos Bobinaitės, kurie kartu su šia grupe manifestavo Saugumo Tarybos posėdy
je.

I
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PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO I

METAI IR KONGRESAS
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kanados lietuviu bendruomenė

VLIKo Seimo nutarimai

KLB SKYRIŲ SEKCIJŲ 
VEIKT.CS PLANAI 

šiems kadencijos me
tams.

Vyriausias T ietuvos Iš 
laisvi amo Komiteto sei
mas 'ew Yorke 1965 metv 
lapkričio 27-28 d.apsvars 
tęs pra tesimuose palies
tus su Lietuvos leisvės ko 
va susijusius reiški :ius ir 
klaus imus, p a r e i š k i i •

1. T,ietuvos laisvės kovos 
tikslas-visiškas Lietuvos 
valstybės politi :ės nepri
klausomybės atstatymas.

2. Visiška politi .e Lietu 
vos nepriklausomybė bus 
pasiekta, visoje Lietuvai 
priklausa tčioje teritorijo 
je atstačius T ietuvos res
publikos suvereni liu teisiu 
vykdymąsudarantį sąlygas 
laisvai demokratiškai reilš 
tis tautos valiai T ietuvos 
valstybėje irpagri.idą Lie 
tuvos valstybei lygiateisiš 
kai santykiauti su visomis 
kitomis nepriklausomomis 
valstybėmis.

3. T ietuvos laisvės kovoj 
lėra vietos pripažhimui 
nei T ietuvai smurtu primes 
to sovietinės Rusijos suve 
renumo. įei prievarta įgy 
vendi tos sa Tvarkos bei 
administracijos teisėtumo. 
Todėl jos pasielgimas, re iš 
kiąs svetimo suverenumo 
bei primestos sa tvarkos 
ir admi listracijos te isetu 
mo pripaži įimą. lėra sude 
rinamas su ištikimybe T ne 
tuvos laisvės kovos tikslui.

4. T ietuvos i.ikorporaci 
jos tarptauti lis nepripaži 
nimasyra svarbi Lietuvos 
įimasyra svarbi Lietuvos 
laisvės kovos atrama.

5. Lietuvos laisvės kova 
yra visu pirma politinė ko 
va. siekia ,ti. kad tarptauti 
n is T ietuvos Respublikos 
statusas nebūtu pažeistas, 
ii- kad būtu suinte isyvin 
tas ir sustiprintas laisvo
jo pasaulio valstybių spau 
dimas j Sovietu Sąjungą-tie 
siogiai ir per tarptautines 
institucijas, - verčia it ją 
vykdyti savo karo meto ir 
pokario politinius ir teisi
iius įsipareigojimus, taip 

pat ir tokius įsipareigoji 
mus nepriklausomai T ietu 
vos Respublikai ir atitrauk 
tt iš Lietuvos žemiu savo 
karines pajėgas, admin is

tracijos ir komunistu par 
tijos aparatus.

Peržvelgęs iš lietuviu 
visuomenės kilusius inicia 
tyvos pasireiškimus, sei
mas ■

1. Džiaugiasi lietuviu jau 
mo įnašu Lietuvos laisvini 
mui ir jo atliktais žygiais.

2. Teigiamai vertinaKon 
gresinės Akcijos Komite 
to veiklą JAV kongrese.

3.Sveikina Lietuviu E n 
ciklopedijos užsimojimą iš 
leisti lituanistine enciklo 
pediją anglu kalba ir skati 
na lietuviu visuomene jį 
remti.

4. Brangindamas kiek
vieną Lietuvos laisvinimui 
talkinti skiriamą jėgi. ma
to gyva reikalą, kad ir ša 
lia Vlikokylanti tokia ini
ciatyva būtu suderinta su 
bendrąja Vyriausio Lietu 
vos Išlaisvinimo Komiteto 
politika.

Seimas skatina Vyriau
sią Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetą sudarančiu poli 
tiniu grupiu ir kovos orga 
nizacijv vadovybes ateiti 
į pagalbą Tautos Fondui. 
taikiančiam lėšas Lietu
vos laisvinimui, ir. ben
dromis pastangomis su 
JAV Lietuviu Bendruome 
ne bei jos padaliniais kur 
yra lietuviu organizuoti 
nuolatiniu aukotoju Tautos 
Fondui būrelius.

Seimas reiškia nuošir
džią padėką uz glaudu ben 
drašarbiavimą su Vliko va 
vybe Lietuvos Diplomati
nei Tarnybai.Pasaulio Lie 
tuvių Bendruomenės ir jos 
kraštu valdyboms, o Ame 
rikos T ietuviu Tarybai už 
bendradarbiavimą ir lėšų 
telkimą.

Seimas, aukštai vertinda 
mas atliktus darbus, re iš 
kia padėką V1iko "Tarybai, 
Vliko Valdybaibei jos ben 
dradarbiams. Tautos Fon
do Valdybai, jos talkinin
kams ir Tautos Fondo ats 
tovybei Kanadoje.

Už visuome lės iiform - 
vimą Seimas dėkoja spau
dai ir radio, o visuome ei 
už kovos rėmimą ir aukas.

Pasaulio T ietuvių Jaunimo 1 etų ir Kongreso organi
zatoriai- Kongreso organizacinio komiteto pirminin
kas A.Zaparackas /kairėje/ ir PLB Valdybos Jauni
mo reikalams narys V. Kamantas /deŠineje/.

PASAULIO LIETUVIU JAUNIMO KONGRESAS

VLIK C SEIMO POSĖDŽIAI
Lapkričio 27-28d.gar

siame New Yorko viešbuty 
posėdžiavo Vliko seimas. 
Vliko seimą sudaro Lietu 
vos Nepriklausomybės me 
tais veikusių politinių irka 
ro meto kovos organizaci 
jų atstovaįpotris nuokiek 
vienos grupės.Tokių gru
pių atsirado 15.Seimoposė 
džiai buvo vieši ir atvyku 
siems svečiams buvo leis 
ta laisva i pasisakyt .Svečių 
atsilankė keletas dešimčių 
net iš tolimesnių vietų.Tai 
rodo, kad Vliko veikla lie 
tuvių išeivijos visuomenė 
yra susidomėjusi.

VLIKoseimo posėdžius 
atidarė V-bos pirm.V.Si 
dzikauskas. Jis prisiminė 
šiais metais mirusius žy 
mius VLlKo veikėjusipir 
mąjį Vliko pirmininką ir 
Vliko organizatorių bei 
nuolatinį jo narį prof.inž . 
Stepą Kairį ir buvusį Vliko 
sekretorių žurnalistą II. 
Blazą,valstiečių žaliojo in 
ternacionalonarį ir jo žur 
nalo redaktorių ir visus ki 
tus žuvusius dėl Lietuvos 
laisvės ir atsistojimu su 
dideliu susikaupimu visų 
Vliko seimo atstovi.) bei 
svečių jie buvo pagerbti. 
Toliau V.Sidzikauskas pa 
stebėjo,kad gyvenimas vie 
toje nestovi, su juo kartu 
žygiuoja ir laisvės šajyse 
gyvenantieji lietuviai.Šios 
lietuvių išeivijos buvo tin

karnai paminėta ir tarp ki 
tų pagarsinta jau 25 metus 
užtrukusi Lietuvos okupa. 
cija. Bet ji nėra amžina . 
Visos lietuvių tautos pas 
tangomis tiek Lietuvoje , 
tiek užsieniuose gyvenau 
čios,tasai primestas Lietu 
vai jungas subyrės. Reikia 
kantrybės ir ryžto to siekti

Išrinkus VLlKo Seimo 
prezidiumo pirmininku dr . 
Šimaitį, vicep. Vasaitį ir 
sekr.V.Budrecką,pradėta 
svarstyti dienotvarkėje nu 
matyti pranešimai.

VLIKo apyskaitinį prane 
pimą padarė gen.sekr.J. 
Audėnas.

VLIKo valdybos pirmi
ninko pavaduotojas dr.B. 
Nemickas pranešė kaip tel 
kiamos lėšos Lietuvos 
laisvinimui. Jos susideda 
tikis savų tautiečių gautų 
aukų .Tam tikslui yra orga 
nizuotas Tautos Fondas.ku 
ris turi savo valdybą.

VLIKolėšos kuk'ios.Jos 
s vyruoj a pe r metus tarp 2o 
- 3o tūkstančių dolerių 
VLlKodarbas-garbės dar 
bas. Lėšos skiriamos tik 
būtiniems reikalams.

V. Sidzikauskas padarė 
pranešimą apie tarptauti 
nę padėtį ir laisvinimo rei 
kalus.Apie jį plačiau kitą 
kartą.

Prof. Puzinas pranešė 
apie lietuvių išeivijos atsi

Pasaulio Lietuvių Jauni 
moKongresas /PLJK/šau 
kiamas 1966 birželio 3o- 
liepos 3 Chicagoje, JAV .

PLJK posėdžiai ir pro 
gramos vyks:The Conrad 
Hilton Hotel'Chicago, Illi 
nois, USA.

PLJK parodos vyks Lie 
tuvių Jaunimo Centre: Li 
thuanian Youth Center 562c 
So. Claremont Ave.Chica 
go, Illinois 6o636,USA.

PLJK programą suda
rys akademinė, kultūrinė, 
religinė, poltinė, pramogi 
nė ir kitos dalys.

Akademinė je dalyje bus 
jaunimo posėdžiai ir pas 
kaitos. Apžvalginėse pas
kaitose jaunoji karta 
žvelgs į jaunimo padėtį ir 
veiklą laisvame pasaulyje 
ir pavergtoje Lietuvoje . 
Toliau posėdžiuose bus dis 
kutuojamas atskirų kraštų 
lietuvių jaunimo bendra
vimas, jaunosios ir vyrės 
niosios kartos darbas Lie 
tuvos laisvės kovoje, kaip 
derinti kūrybinį jaunosios 
kartos pas ireškimą dvily 
pėje /lietuvių ir kitatau
čių / aplinkoje ir tt.Taip 
pat numatyti kelių sekcijų 
posėdžiai,kaip literatūros, 
sporto,mokslo,anglų kalba 
kalbančiųjų ir tt.Baigiamo 
siose paskaitose jaunimas 
žvelgs į savo ateities uždą 
vintus šeimos e,mokyklose 
organizacijose, visuome
nėje ir kitur.

Kultūrinėje dalyje vyks 
jaunųjų pasaulio lietuvių 
menininkų .koncertas, lite 
ratūros ir poezijos vaka
ras. Jaunimo Centre bus 
suruoštos jaunosios kar
tos parodos:dailės, meno, 
spaudos, fotografijos, fila 
telijos,architektūros,moks 
lo ir pan.

Religinėje dalyje numa 
tytos iškilmingos pamal
dos katalikams, protestan 
tams ir kt.

Politinėje dalyje bus 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Peticijos įteikimas Jungti 
nėmTautoms,prašant Lie 
tuvai nepriklausomybės,

Pramoginėje dalyje ruo 
šiamas didelis balius-ban 
ketas, šokiai.

Sportinėje dalyje vyks 
geriausių lietuvių sporti 
ninku rungtynės Ar epš in io 
tinklinio,stalo teniso irtt./

Kongreso gale visas jau 
nimas ir svečiai dalyvaus 
įspūdingoje III—jė JAV ir 
Kanados Lietuvių Dainų 
Šventėje. »

Prieš Jaunimo Kongre 
są/birželio 25-3o/Michi 
gan valstybėje /Dainavos 
stovyklavietėj/ ruošiama 
jaunimo organizacijų sto 
vykia.

Po Jaunimo Kongreso 
/liepos 4-lo/ iš kitų kraš 
tų atvykusiam jaunimui 
ruošiama studijų stovykla 
kartu su kviestais JAV ir 
Kanados jaunimo atsto
vais. PLB inf.

JAUNJMO ORGANIZA
CIJŲ ŽODIS

Pasaulio Lietuvių Jau ni 
mo Kongreso Komiteto ir 
lietuvių jaunimo organiza 
cijų pirmininkų bei atsto 

radimą, jos nuveiktus iki 
šiol darbus. Juos gerai į- 
vertino.Nors lietuvių išei 
vijos dalis tarp svetimųjų 
ištirpsta,bet likusieji tiek 
senos,tiek jaunesnės kar 
tos veikia vien tik savo tar 
pe,bet nepamiršta ir Lietu 
vos.Tarp lietuvių išeivijos 
ir Lietuvos gyventojų eina 
gyvas santykiavimas irtai

vų pasitarimas .įvykęs Lie 
tuvių Studentų Sąjungos su 
važaivimo metu Clevelan 
de 1965lapkr.27,susipaži 
nęs su Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongreso atlik
tais darbais, nutarė akty
viai jungtis į Jaunimo Kon 
grės o programos vykdymą 
siais užsimojimais:

1. Kiekviena jaunimo ide 
ologinė organizacija pasi 
rūpina lėšomis atvykt bent 
vienam idėjos atstovui iš 
Pietų Amerikos,Europos 
ir kitų kraštų, kurių lietu 
viaifinansiškai mažiau pa 
jėgūs.

2. Prašo Ateitį, Metme
nis, Mūsų Vytį, Skautų Ai 
dą ir kitus jaunimo žurna 
lūs skirti visą galimą dė 
mesį Jaunimo Metams ir 
JaunimoKongresui, ypatin 
gai domintis kitų kraštų 
/už JAV ir Kanados ribų/ 
jaunimu.

3. PrašoChicagos lietu
vių jaunimo organizacijų 
padalinius padėti Pasaulio 
Lietuvių .Jaunimo Kongre 
so Komitetui vykdyti paren 
giamuosius Jaunimo Kon
greso darbus ir teikti visą 
galimą paramą.

4. Pritaria bendrai lietu 
vių jaunimo stovyklai Dai 
navos stovyklavietėje Mi- 
chigane ir padeda ją įvyk 
dyti.

5. Džiaugias i tuo pritari 
mu ir entuziazmu,kuris ro 
domas Jaunimo Metų ir 
Jaunimo Kongreso idėjai 
ir jos vykdymui.

6. Prašo visus lietuvius 
remti Jaunimo Metus ir 
Jaunimo Kongresą.

7.Sveikina Australijos 
Lietuvių Jaunimo Kongre 
są įvyksiantį 1966 sausio 
3-8 Sydney mieste.

Mūsų jėgos,mūsų žinios 
Laisvai Lietuvai Tėvynei

Algis Zaparackas-PLJK 
Komiteto pirmininkas,

Zita Acatnaitė-PLJK Ko 
miteto sekretorė,

Stasys Barzdukas-PLB 
v-bos vykdomasis vicep.,

Augustinas Idzelis-Stud. 
Ateitininkų S-gos CV pirm

Rimas Jakubauskas - 
Korp. VYTIS C V pirm. ,

Vytautas Kamantas-PLB 
V-bos vicepirm .jaunimui,

Vaclovas Kleiza-JA V LB 
CV narys jaunimui,

Audronė Kubiliūtė-Aka- 
dem ikių Skauč ių Draugovės 
pirm.,

Viktoras Martišius-Aus 
tralijos lietuvių jaunimo 
atstovas,

Dr. Stepas Matas-Filis 
terių Skautų S-gos C V pirm

Gejiius Procuta-Santa- 
ros-Sviesos Federacijos 
atstovas,

GiedrėRinkūnaitė-Kana 
dos LB Krašto V-bos Jau 
nimo Sekcijos pirm. .

Antanas Saulaitis,SJ 
Rimas Staniūnas- LST

Korp. Neo-Lithuania Vyr . 
V-bos pirmų.

Vaidotas Simaitis-Korp. 
Gintaras pinų..,

Kęstutis P.Zygas-Lietu 
vių Studentų S-gos JAV C 
V pirm.

KULTŪROS SKYRIUS 
yra numatęs šiuos arti
miausius veiklos uždavi
nius:

a/rinkti medžiagą Kana 
dos lietuvių istorijai, dalį 
tos medžiagos panaudojant 
numatytam Kanados šimt 
mečio leidiniui anglų kai 
ba,

b/pagaminti naujas mag 
netofonines juosteles 1966 
m.Vasariol6 d.minėjimui 
Motinos Dienos mijiėjimui 
ir Kariuomenės Šventei. 
Kartu nutarta, kad apylin 
kės už juostelės panaudoji 
mąkiekvieną kartą atsiųs 
tų Krašto Valdybai $1o.- 
tiesioginėms išlaidoms pa 
dengti.

c/pagelbėti leidėjai pla 
tinti Kanadoje lietuvių en 
ciklopediją anglų kalba.

d/suorganizuotidar šią | 
žiemą platesnę jaunimo 
dailės parodą Toronte, 1 

e/išįudintKanados liet, 
chorus dalyvaut Dainų 
šventėje.
JAUNIMO SEKCIJA 
yra numačiusi šiuos arti 
miausios veiklos uždavi
nius:

a/vykdyt Kanadoje PLB 
Valdybos paskelbtą Jauni 
moMetųplaną ir Jaunimo 
Metų komiteto Kanadai pa 
vestus specialius uždavi
nius. Tuo tarpu vienas to 
kių uždavinių yra plakato 
paruošimas ir išsiuntinė 
jimas, kitas-automobilio

ženkliukų platinimas, 
b/išjudinti ir apjungti 

Kanados liet.jaunimą lietu 
viškaiveiklai.Tam tikslui 
numato ma-organizuot jau 
nimo pas įkeitimus,organi 
jaunimo susirašinėjimą, 
leist neperiodinį biuletinį, 

c/pritarti ir pagelbėti 
Toronto liet, studentų su 
manymui suorganizuoti 
liet.studentų sąjungos sky 
rius visur, kur tik kuria
me nors Kanados univer
sitete yra bent keli lietu
viai studentai.Sausio 15 d. 
Toronte šaukti Kanados 
liet.studentų suvažiavimą 
Kanados Lietuvių Studentų 
Sąjungai įsteigti.

į jaunimo sekcijos pra 
ši mą paskirti jaunimo ats 
to ,ns apylinkėse tuo tarpu 
atsiliepė tik trys apylin
kės. Prašome apylinkių 
valdybų tą reikalą galimai 
greičiau atlikti, nes apyl . 
jaunimo įgaliotinių nebūvi

mas trukdo visą jaunimo 
sekcijos veiklą.
ŠALPOS FONDAS
Pirmoje eilėje Fondas yra 
numatęs keletą būdų savo 
kasai papildyti. Yra taip 
pat nutarta kiekvienoje 
apylinkėje atgaivinti Šal
pos Fondo įgaliotinio ins 
tituciją,išskyrus Torontą 
kurtam darbui vykdyt yra 
net kelios šalpos organi
zacijos .Kasą papildžius , 
bus toliau svarstomi šeip 
'■’nųjų reikalai.

ŠVIETIMO SKYRIUS
Primename „kad Krašto 

Valdybos iždininkoS.Čepo 
namų adresas yra 2 15 
Northcljffe Blvd. Toronto 
lo,Cnt.Čekius galima siųs 
ti arbatuo arba Krašto Vai 
dybos adresu.

A. Rinkimas 
Krašto Valdyb.pirm

L. Tamošauskas 
Sekretorius

Studentai - Gyvenimas ir Veikla
LIETUVIU STUDENTIJOJ 

dar ir dabar tebeskam 
ba senųjų, ypač žaismingų 
jų studentiškų papročių at 
garsiai.norstie papročiai 
bolševikinės valdžios ofi 
cialiai atmesti ir pasmerk 
ti,kaip "buržuazinio nacio 
nalizmo atgyvena".

Tebėra gyva humoristiš 
ko naujokų įvesdinimo tra 
dicija.net su iš korporaci 
jų perimta terminologija- 
/kaip fuksai.oberfuksai ir

suprantama-lietuvių tauta 
išblaškyta po įvairius kon 
tinentus; giminės su gimi 
nėmis siekia susižinoti. 
Kaip iš seno,taip ir dabar 
lietuvių išeivija yra įsijun 
gusi į Lietuvos laisvinimo 
darbą-tieksayb aukomis, 
tiek savo darbu. Kultūriš
kai ir dalinai politiškai de
damos pastangos visus ap

jungti ir sudaryti visiems 
bendra lietuvybės centrą . 
Tuo tikslu ir suorganizuo 
tos visur Lietuvių Bendruo 
menės,kurių atstovai, suda 
ro Pasaulio Lietuvių Ben
druomenę. Jaąbe Lietuvoj 
buvusio 1935 m. pasaulio 
lietuvių atstovų suvažiavi 
mo,pokario metais jauįvy 
ko dvi pasaulio lietuvių kon 
ferencijos, pirmoji /Sei
mas/ įvyko JA V,kuri suda 
rė PasaulioLietuvių Ben
druomenės užuomazgą ir 
kitas toks suvažiavimas 

’/Seimas/ įvyko K'anadoj, 
kurbuvo išrinkta Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės 
centro valdyba.

Po^io pranešimo paskai 
tė dr.Ceginskas-Pavergtųjų 
ir laisvųjų lietuvių tarpu
savio sąveika. Paskaita 
buvo akademinio lygio, 
daug jautrių,politine pras 
me, klausimų palietusi ir 
kiŲis jų aptarusi.

Si paskaita sukėlė daug į 
klausimų ir kartu ginčų. , 
Apie tai bus plačiau pra
nešta kitą kartą.

VLIKo Seimą sveįkino 
Lietuvos pasiuntinių Šefas 
Lozoraitis, JAV atstovau 
jąs Nepriklausomą Lietu 
vą pasiuntinys Rajeckas , 
Lietuvos konsulai ir kt. 
Visų Lietuvos pasiuntinių 
ir konsulų sveikinimai bu 
vo padaryti raštu. Žodžiu 
sveikino Pasaulio Lietu
viu Bendruomenės Centro 
valdybos vardu prof. Puzi 
nas,ALTC vardų raštu jo 
pirmininkas L.Simutis ir 
daugelis kitų tiek pavienių 
asmenų,tiek organizacijų.

VLIKo Seimas darbavo 
si dvi dienas, laiko berei
kalingoms kalboms negaiš 
damas. Įvairiais klausi - 
mais priėmė įvairius nuta 
rimus.

Ko mjaunimo Tiesa, lyg 
neaps isorendusįar tą re iš 
kinį smerkti, ar su juo su 
sitaikint,po satyros-humo 
ro skraiste spalio 24 d. įsi 
dėjo papasakojimą apie 
Vilniaus universiteto pir
makursių lituanistikos stu 
dentų įvesdinimo apeigas , 
supintas iš korporacinių ir 
net įvairių religinių apei 
gų pamėgdžiojimų.

įvesdinimo apeigos at
liekamos studentų kavinė

je.Ant sienų išdėstyta de 
šimt įsakymų fuksams, to 
kių,kaip-neturėk kitų troš 
kimų, kaip lituanistiką , 
gerbk savo krikšto tėvą 
/oberfuksus/,arba-mylėk 
bendrabučio komendantą, 
kaip pats save.

Naujokus prie iškilmių 
vietos atveda vaidilutėmis 
persirengusios vyresnės 
kolegės, o žyniu persiren 
ges kolega priima priešai 
ka:'į>asizadusavo būsima 
garbe,visomis lietuviukai 
bos gramatikomis, chres 
tomatijomis ir žodynais 
penkerius metus būti išti 
kimas žiląją i Alma Matei*!

" Priesaigos " apeiga
'Priesaigos" apeigabai 

giama lietuvių literatūros 
istorijos chrestomatijos 
pabūčiavimuVisa iškilmė 
baigiama už Lenino moks 
lą bent ketveriopai senes 
niu, visai nemarksistišku 
studentų himnu- Gaudea 
mus. /E/.

Visus mūsų mielus bičiulius, draugus Ir pažįstamus 
Kanadoje ir toli nuo mūsų gyvenančius Šv. Kalėdų ir 
Naujųjų Metų proga įuoširdžiausiai sveikiname ir vi 
siems linkime sveikatos ir geriausios sėkmės gyve - 
nime. J
Vieton individuali :ių sveikinimų laiškais lietuviška - 
jai spaudai paremti skiriame 25 dolerius.

Elzbieta ir Jonas Kardeliai.

Atsiliepimai laukiami tam, 2 doLMagnetofoninės juos 
kad bent kiek galima butų tos kaįna tuo tarpu nežino 
spėti,kiek tokių sąsiuvinių - -
gamintina.’Pratimų'lsąsiu 
v inio ka ina ne s ieks daugiau

2 doLMagnetofoninės juos

ma, nes juosta darbo eigo 
je. Vk.

Canadian Vickers Ltd
Machine Shop pasiūlymai

Milling Machine Operators
• Turret Lathe Operators
0 Radial Drill Operators

PEDAGOGINIS LITUANIS 
TIKOS INSTITUTAS

veikiąs Chicagoje,prade 
da leisti seriją "Lietuvių 
kalbos pratimų" mokyklai 
ir namams. Nors šie "Pra 
timai" pirmoj eilėj skiria 
mi Instituto mokomiesiem 
reikalams /ypač neakyvaiz 
diniamkursuieiti/,bet jie 
taip suplanuoti, kad šia kai 
bos mokymo priemone gale 
tų pasinaudot ir kitų mokyk 
lų "mokytojai, o taip pat ir 
tėvai, kurių vaikams lieta 
viškoji mokykla sunkiai pri 
einama. Pirmasis "Lietu
vių kalbos pratimų" sągiu 
vinis jau spausdinamas.Sio 
sąsiuvinio dalykiniu prie 
du išleidžiama ir magneto 
foninė juosta sukalbės gar 
sutarimoirkirčiavimo pa 
vyzdžiais." Lietuvių kalbos 
pratimai" suplanuoti leisti 
nedideliais sąsiuviniais . 
Kas šiomis praktinėmis 
kalbos mokymo priemonė 
mis domėtųsi , prašomi 
atsiliepti šiuo adresuiP. L. 
Institutas, 562oS.Claremint 
Ave., Chicago, Ill., 6o636 .

9 Toolmakers
Ingersoll Operators

• Planer Operators
® Lathe Operators
© Tool Designers
O Vertical and Horizontal
0 Boring Mill Operators

Suintecesuotieji 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.

dicija.net


NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 3 rsi,.
1965. XII. 8. -47(971)

į JUOZAS bataitis 
volu u rišt

į *17.10.1894 IX RASEINIAI LiTAUEN 
HEIDELBERG 

;iį ramybėje 
n-l/THįlĄNlA

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

Keli epizodai is JAV Studentų sąjungos l£-to suvažiavi
mo Cl-velend« (1Q65 m. gruodžio men.2?-27 dienomis ).Tių 
epizodu, žinoma, buvo įvairių, todėl teks juos,dar ir 
vėllau‘prisiminti. Kodėl ne? Argi 1966 metai nėra pa
skelbti Jaunimo metais?

Vasario 16 gimnazijos antroji klasė su mokytoju Skėriu lanko lietuvių kapus HUttenfeldo kapinėse, 
kur yra palaidoti trys lietuviai, St. Teišerskienė, Birutė Kleinaitytė ir adv. Juozas Bataitis. Čia ma
tomas J.Bataičiui pastatytas ant jo kapo paminklas. Kapinėmis rūpiiasi mok. Fr. Skėrys.

Kraštotyrininkas
F. Bugailiškis 

"Aušros " muziejų, reda 
gavo kraštotyros klausi
niams skirtus leidinius- 
"Siaulių metraštis" ir žur 
nalą "Gimtasai kraštas" .

"Kultūroj" draugijos įs 
teigtame "Žiburėlis" ne
turtingiems mikslaviams 
šelpti oendrabūtyj, ėjo rei 
kalų vedėjo pareigas, skir 
damas nemažas sumas as 
meniškų lėšų paramai. 
/Tuo bendrabučiu naudotis 
teko ir š ių eilučių autoriui/ 

Pirmaisiais rusų okupa 
cijos metais komunistams 
areštavus apygardos teis 
mop-ką Baroną,kaip buv. 
vicepirmininkui, teko per 
imti jo pare igas .B et komu 
nistinei "vyriausybei" at 
leidus visus senuosius tei 
sėjus ir paskyrus nemok 
šas teismo teisėjais, rim 
tas teisinis darbas teisme 
pasidarė nebeįmanomas . 
Taip pat,prie jo buvo pris 
kirtas, kaip teisėjas, kom 
partijos atstovas, buvęs 
privatiniu 
činskis ir

Dar vienas kuklus kapas 
išaugo Vilniaus Rasų kapi 
nėse priglausdamas mu
sų žymaus kultūros ir spau 
dos darbuotojo, žymaus 
kraštotyrininko, mokslei
vių šelpė jo Felikso Būgai 
liškio palaikus.

Feliksas Bugailiškis bu 
vogimęs 1883 m. gruodžio 
mėn.3o d.Panevėžio aps. 
Šimonių valšč., Juodžiūnų 
km. Teisės mokslą baigė 
Rusijoje,bet ilgiausi savo 
gyvenimo laikotarpį pra
leido Šiauliuose ir Vilniuj 
dirbdamas apygardos teis 
me, kaip teismo pirminin 
ko padėjėjo, pirmininko, 
advokato ir kt.pareigose.

Bendradarbiavo " Vil
niaus Žiniose", "Lietuvos 
Ž iniose","Lietuvos Ūkiniu 
ke","Naujoje Gadynėje" ir 
kt.laikraščiuose. Jis buvo 
vienas "Kultūros" bendro 
vės ir tp paties vardo žur 
nalo steigėjų ir pirmasis 
redaktorius.

1927 m.P.Įlugailiškis su 
organizavo Šiaulių krašto

gynėju J. Z iv ii 
jo padėjėju pa

tas "lietuvis" S. Zubkus , 
kuris nė vieno žodžio lietu 
viškai nemokėjo. F. Būgai 
liškis pasidarė "A.TV be? 
laisvis,todėljprašėsi iš pa 
reigų atleidžiamas.Buvo 
atleistas ir tolimesnį lai 
ką aukojo moksliniam dar 
bui"Ausros" kraštotyros 
muziejuje.
„ Tuo laiku teko dirbti 
Šiaulių apygardos teisme, 
todėl negaliu nepaminėti 
žodžių,pasakytų jam palie 
kant teismą ir atsisveiki 
nant;-"Mūsų gražioji Lie 
tuva,ne minutėmis, bet se 
kundėmis grimstaį komu 
nistinę bedugnę, -Juozai, 
būk atsargus ir labai aky 
lūs, nepakliūk į raudoną
sias pinkles,kurios jau 
raizgomos tėvynę mylin
tiems tautiečiams".

F.Bugailiškis,nepriklau 
somos tėvynės laikais,dar 
būdamas "A T" civilinio 
skyriaus pirmininku, daž 
nai buvo lankomas tautie 
čių iš visokrašto. Savo po 
ilsio valandomis, dažniau 
šiai jo jnėgstamame dar
želyj,/Žemaitės g.Nr.17/ 
duodavo teisinius patari
mus visiems interesan 
tams, neimdamas už tai 
jokio atlyginimo, todėl vi 
sų buvo gerbiamas.

Pokariniais metais dir

rūmuose,parašė kelioliką 
knygelių ir paskelbė eilę 
straipsnių visuomeninė
mis ir kultūrinėmis temo 
mis.

Savo pasaulėžiūra buvo 
ir liko t ikrą s demokratas . 
Feliksai, tebūna tau leng
va pavergtos tėvynės žeme 
lė. J. Kručas.

g ĮMANO KERŠTAS PIR
ČIUPIO LIETUVIAMS

Vis plačiau pradedama 
nagrinėti sovietinio pava 
rovo Lietuvoje Hiršos Zi
mano piktadarybė Pirčiu
pio lietuviams, kurią iš
kėlė didysis New Yorko 
dienraštis "The New York 
Times".

Pasirodė, kad Zimanas 
buvo tas asmuo, kuris išp 
provokavo Pirčiupio žudy 
nes. Mat. Pirčiupio kai
mo žmonės visą laiką buvo 
lietuviai patriotai. Tip bu
vo Lenkijos okupacijos lai 
kais, taip buvo ir rusę, taip 
ir vokiečių okupacijos lai 
kais. Pirčiupiečiai visą 
laiką buvo už nepriklauso 
mą Lietuvą. Ir niekas jų 
negalėjo nei palaužti, nei 
palenkti bet Imriai okupac 
cijai. Tat Zimanas suma 
nė piktą kerštą: užsiundy
ti vokiečius ant šito kaimo. 
Jis savo tikslą atsiekė: per 
1OO žminių buvo žvėriškai

Sberaton Cleveland viešbutis ( didžiausias tam mieste.’) 
dūzgė kaip gero bitininko avilys. Trecias, ketvirtas ir 
penktas aukštai buvo užimti beveik vienų... lietuvių. 
Apie Šešis Šimtus jaunų lietuvių studentų matyti vienu 
metu ir vienoje vietoje yra toks pergyvenimas ’ ' -
greitai užmiršti negalima. Suvažiavimas buvo 
ral ir sumaniai vadovaujamas, 
Tain ir norėjosi atsivesti jin tuos 
tina, ] 
tuvi'Škai, negerbia tradicijų...

/ 
Kas be ko, net ir is atsilankiusiųjų senesniųjų teko 
nugirsti tokių posakių: - Tik naklausykite, dainuoja... 
Matyt pasibėrė... Bėdos nadarys svetimųjų tarpe... - 
Kalbėjusioji ponia,atrodo, neįsivaizduoja dainuojančių 
blaivių žmonių. IŠ patyrimo, tikriausiai. Arba tiesiog 
pamiršo, kad jauni dainuoja Ir neisgėrę. Ir lietuviai.

įdomus buvo ideologinių orp-anizaci jų pasitarimas. ( Įdo- 
muS/Štai kuo: jame vieni kitų nenešiojo, bet bandė ras
ti naujų veiklos būdų, bendrų darbų, aktyvesnio lietu
vių pasireiškimo ir savųjų, ir svetimųjų tarpe. Taip, 
pavyzdžiui,vienas neolituanas man guodėsi, kad filis
teriai niekaip negali suprasti kodėl jis lankas ir 
santarieciu susirinkimus... Pap-alvojau: ar ne laikas bu
tų mesti, lite reikalo importuotu, korporacijų užsidary- 
-ma? Tegul lanko vieni kitus, terul veikla s u kitais, 
nes tik pokalbyje su kitu žmogumi yra progos susiartin
ti, pažinti vienas kitą, ir, svarbiausia, patirti, kad ir 
kitas nėra s_v e t i m a s, nors ir kitaip galvoja. 
Didžioji dalis mūsų akademinio jaunimo, dėkui Dievui, 
taip jau galvoja ir todėl sugeba tokius suvažiavimas 
organizuoti iir juose dalyvauti.

, kurio 
tikrai Re

aktyvus, geros nuotaikos.
kurie nuolat tvir- 

kad musiĮ jaunimas niekuo nesidomi, nebekalba lie

Melbourne Lietuvių Dainos Sambūris su savo vadovais: dirigentas A. Čelna. dešinėje ir administratorius L. Baltrūnas 
kairėje. Metinis Sambūrio koncertas įvyko lapkričio mėn. 7 d. 6 vai. vak. naujai įsigytuose Lietuvių Namuose, 50 Errol
Sf., Nth. Melbourne.

aotac

Teko sutikti tokių., kurie rašo. ^Poezi ja. Lietuviškai.
Ir visai ?er% poeziją. Kurie pažįsta savo poezija. Sayo 
poetus nuo Donelaičio iki Borutaitės. Reikia tik linkė
ti, kad kitais metais, 16-1 am suvažiavime, literatūros 
vakare ir j©s, ir jie dalyvaus, skaitydami_savo kūrybą. 
Ne tik linkėti, bet pageidauti, kad taip butų. Juk tai 
j u. suvažiavimas J

ur MaPlui Ka,tiliskiui, rašytojui, sulaukusiam įO-ties metų, 
SANTARA-S VIEŠA paskyrė 2.^00 dol. kūrybinę stipendija.0' 
Nešinau, kas sugalvojo tokį dalyka, bet lenkiu pries jį_ 
galva.. Daugiau negu bet fkokį_e konlcursai ar premijos, to
kio pobūdžio parama padės musų menininkams, kad ir trum
pam laikui, išsivaduoti i s' fabrikų ir sukurti ka nors, 
įprasminančio musų pasitraukimų iŠ tėvynės. Prakalbas, 
komitetus, ,_j*ezoliuci jas vist iek; lai kas nutrins, bet meno 
kuriniai isliks. Isliks ir kalbės, kad mes buvom 
gyvi savai žemei.

JONAS 
AVYŽIUS

ROMANAS

1O atkarpa.

antra dalis

LIEPGIRIUOSE NAUJAS SEIMININKAS

IV
Buvo balta bemiegė birželio naktis. Paskui rytas. Ji brido 

su lauknešėliu papieviais. Vienmarškinis bernas smulkiu 
moterišku veidu pustė dalgį. „PadėkDieve, Lukai!"—daug 
žadančiai nusišypsojo ir praėjo, pabrinkusi nuo svetimo vai 
siaus. Jis žiūrėjo įkandin, kaip prieš saulę apspangęs. Iš per 
piauto piršto lašėjo ant žolės ugniniai kraujo lašai.

... — Taip, šito nereikėjo daryti. . .— pakartojo Mor 
ta.— Bet kuri merga nori likti su vaiku?

— Tai žmonės ne tuščiai kalba? Brolis Lukas.. .
— Ak, gana! Nutilk!
— Lapinas! — Birutė sudrebėjo, sugriežė dantimis.— 

Oi, kaip neapkenčiu to biaurybės!
— Nusiramink. Tu per kvaila viską suprasti. Lapinas 

tau gero nori, vaikeli. Pyksti, kad neišvedė Juodmargės. 
Kam? Juk ta karvė tau pačiai atiteks. Lapinas atiduoda ją 
po pasog.. .

— Man? Už ką? Kas jo prašo?!
— Vaikeli, suprask. . . Tu jam nesvetima. ..
Birutė staiga taip smarkiai pastūmė motiną, kad toji vos 

nepargriuvo. ir atatupsta atatupsta ėmė trauktis iš tvarto.
Tarpduryje susisuko vilkeliu, lyg patekusi į smarkų vėjo 

sūkurį, paskui atitrūko nuo nematomo saito ir tekina pasi
leido į daržinę. Užlėkė kopėčiomis kaip voveraitė pušies ka
mienu ant nampusės, užsiėmė barą nuo vidurio ir tol plušė
jo, šokinėdama apie ritinamą šiaudų volą, kol devyni 
prakaitai išpylė, o širdis atlėgo, nualsinta įsiūčio šuoro. Pri
varė iki balkio, iš visų jėgų pastūmė — vieną galą, per vi
durį, kitą galą, paskui įsibėgėjusi smogė pečiu, o kadangi 
volas buvo jau persisvėręs per šalinės kraštą, tai galop ati
trūko ir šniokšdamas kaip upė per akmenis nusirito į tuš

čią daržinės tarpą. Birutė kartu. Į orą ūžtelėjo dulkių de
besys, pienių pūkeliai, mėtinis pelynų kvapas.

Birutė išsikapstė iš šiaudų krūvos (bus vakarienei pašer
ti. ..), užrakino daržinės duris, apsiprausė sniegu ir, nu- 
gaudžiusi nuo drabužių šiaudgalius, išėjo į kaimą.

— Tai duktė, tai vaikas. Užsirakinėja nuo tikrų tėvų, 
kaip nuo kokių neprietelių,— prisivijo ją Mortos balsas.

— Žinoma,— nusišiepė pati sau.— Kas man gali už
drausti užrakinėti savo tėvo daržinę. . .

Kolūkio valdybos kieme nieko nesusitiko. Apsidžiaugė. 
Skaitykloje irgi nebuvo pašalinių žmonių. Tadas sėdėjo, 
apsikrovęs knygomis, ir kažką užsirašinėjo į storą sąsiuvinį. 
Veidas rimtas, antakiai mąsliai suraukti. Mokslininkas. . . Bet 
štai pamatė Birutę ir akimoju visi mokslai išdulkėjo. Pašoko, 
ištiesė abi lankas per stalą. Veidas raibuliavo, virpinamas 
nesuvaldomos šypsenos, kaip vėjo sujudintas ežero paviršius 
saulėtą vasaros dieną.

— Biručiuk! Iš kokio dangaus nukritai? Eik šen, pa
dėsi mokytis. Vakar laukiau laukiau skaitykloje iki vėlu 
mos — neatėjai. Toks tavo elgesys, mano žmonele, trukdo 
vyrui studijuoti žemės ūkio mokslus,— postringavo, sodin 
damas ją šalia savęs.

— Vakar nenorėdama apmoviau — karvė veršiavosi,— 
pasiaiškino Birutė.

— Gerai, kapituliuoju prieš veršį.— Tadas pakėlė ran
kas, paskui apkabino Birutę per pusiaują ir padėjo galvą 
jai ant peties.

Taip jiedu sėdėjo kurį laiką. Susiglaudę, kalbėdamiesi 
žvilgsniais, pirštų paspaudimais, šypsenomis. Tačiau Birutė 
jau atsipeikėjo, švelniai veržiasi iš Tado glėbio, stumia jį 
nuo savęs..Širdis dunda, kaip artėjantis traukinys. Bet ne nuo 
susitikimo svaigulio, ne iš laimės, o išgąsdinta minties, ku
rios vedina čia atbėgo. Užsimerkė, lyg šokdama į šaltą van 
denį. Tuoj tuoj viską Tadui papasakos. Viens, du, trys! Ne, 
dar sekundę, dar antrą. Nors kol suskaičiuos iki šimto. . .

Tadas, nieko neįtardamas, žaidžia jos kasomis: surišo 
galus, užmetė sau ant sprando; traukiasi su visa kėde at 
bulas ir Birutę tempia.

— Į kilpą pakliuvai, vyruti. Baigtai — juokiasi.— Dabar 
jau niekur nepabėgsi.

Birutė išsigandusi žiūri jam į akis. Dideles, pilkas, kaip 
nuakėtas arimas. Prieš kelias dienas jiedu įsikalbėjo apie 
didvyriškumą. Prisiminė perskaitytas knygas. Korčiaginą, 

Melnikaitę, Meresjevą, Jaunosios Gvardijos didvyrius. Bi
rutė gailėjosi per vėlai gimusi. Žinoma, ir mūsų laikais žmo 
gus galįs tapti didvyriu — juk tokių tūkstančiai šalyje,— 
tačiau ne tas pat ar paaukoti gyvybę kovos lauke, ar nusi 
pelnyti šlovę darbu. Tadas tikino, esą, žmogus, nesavanaudiš
kai atiduodąs visas jėgas žmonijai, tam tikra prasme netgi 
pranašesnis už tą, kuris, pagautas akimirkos nuotaikos, už
dengė krūtine priešo kulkosvaidžio ambrazūrą, nes jo visas 
gyvenimas tartum nepaliaujamas mūšis, ir neištverminga, 
tvirta valia neapsikausčiusi asmenybė neišlaikys tokio mū
šio iki galo. Taip tai taip, sutiko Birutė, bet aš galiu kiek 
noriu iš kailio nertis, neiššoksiu aukščiau už gero kolūkio 
blogą melžėją. . . Ne, tikras didvyriškumas ne gerai dirbti, 
o aukotis.

Dabar jai buvo gėda savo žodžių. Juk niekas nereika
lauja nei gyvybės, nei garbės. Reikia tik vieno — pasakyti 
tiesą. Ir tai ne svetimam, o mylimam žmogui. Nesiryžta. . . 
Ji, toji pati, ne sykį svajojusi apie žygdarbį! Didvyrė...

— Ko taip žiūri? — Tadas pagaliau pastebėjo jos pasi
keitimą.

— Ar tu tikras, kad aš. . . Rimšaitė? — paklausė pa
šnibždomis.

— Kas man darbo, kas tu per viena.— Tadas staiga nu
sikvatojo, čiupo ją į glėbį ir lūpomis užspaudė lūpas. Karš
tas bučinys apsvaigino, pritrenkė kaip trumpas elektros iš
lydis.

— Pasitrauk, Tadai. Paleisk.. .
-- Tu Birutė buvai, esi ir būsi man tik Birutė,— kužda 

jis glamonėdamas. Surištos kasos nusmuko jam ant pečių, 
tartum varine virve suveržė abudu.— Aš nieko daugiau ne
noriu žinoti.

— Mano gyslose baltas kraujas. Ką tu žinai, gal aš 
atsigimusi į malūnininką? — ne kalba, o kruviną širdies žaiz
dą drasko.

— Aš nieko nenoriu žinoti,— pakartojo jis, bet jau pa
leido ją, ima nuo sprando varinį kasų vainiką, atrišinėja 
mazgą.— Hitleris sprendė apie žmones pagal kraują, o mes 
reikalaujame iš žmogaus tik vieno — kad jis būtų žmogum.

— Aš nesu tokia, Taduk.— Jos akys bailiai pasislepia 
po stalu, sunerti pirštai trata, gniaužo delnu kelį.— Aš ne
tikęs žmogus. Matyt, Lapinas manyje atsišaukia. . .

„Dabar jau galima pradėti apie Juodmargę. Kaip žino 
jo, kad paslėpė, kaip tylėjo, padėjo tėvams (tik ne Rimšai)

F til.citi 4 psl.

- O ar nebūtų patogiau su 
kopėčiomis!
A. DELTUVOS piešinys
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DAIL. M. DOBUŽINSKAS APIE 
ČIURLIONĮ

1908 m. rudeni prieš čiur- nepatenkintas kai prašydavo 
liono atvykimą Peterburgan, paaiškinti jo kūrinių turinį, 
aš gavau iš Vilniaus žinią, Kartą į mano klausimą, kodėl 
kad ten atsirado menininkas, paveiksle “Karalių pasaka” 
kuris spalvomis išreiškia mu- ant ąžuolo šakų nupiešti ma- 
zikalines temas. Keistuolis, ži miestai, jisai atsakė' : “O 
dekadentas ir kitokių epitetų dėl to, kad man taip norėjo- 
išgirdau nuo žmonių, kuriem si.”
teko matyti Čiurlionio pa- Kaip šiandien matau j° vei- 
veikslus do išraišką; nepaprastai 'mė

lynas akis, įtemptą žvilgsnį. 
Tas mane sudomino, tuo la- mažus retus ūsiukus, padrai- 

biau, kad sužinojau, jog šis Rytus plaukus, kuriuos nuo- 
menininkas esąs kompozito- latos glosto, malonią šypseną, 
rius ir kad jis, kaip žmonės Sveikindamasis žiūri į akis ir 
kalbėjo, vaizdavo kokią tai stipriai spaudžia ranką. Daž- 
fantastišką Lietuvą. (O kai naį jis ką nors tyliai dainuo- 
Žmuidzinavičius man parašė <javo. Kai Čiurlionis apsipra- 
apie Čiurlionio atvykimą Pe- to su mano šeima, jis dažnai 
terburgan, aš labai apsi- ištisas valandas pas mus pra- 
džiaugiau. Be to Žmuidzinavi- leisdavo prie rojalio, kartais 
čius pastebėjo, jog Čiurlionis improvizuodavo.
yra labai kuklus žmogus, kas Ateidavo groti net kai mūs 
tikrai vėliau, jam Petersbur- namie nebūdavo. Dažnai gro- 
gan atvykus, pasitvirtino. davo kartu su mano žmona.

Čiurlionis apsigyveno labai Mėgdavo Bethoveno simfoni- 
menkam kambary, kuriame Jas- Grojo jisai ir savo sim- 
ant popierio, prisegto prie šie- foniją poemą “Jūrą.’ Man,e
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VEDA D R. GUMBAS

SVORIS NE PROBLEMA.. 
Pirkėjas: Norėčiau knygą 
nusipirkti, tik nežinau ko
kią. ..
Pardavėjas: Išsirinki ko
kią nors lengvesnę... 
Pirkėjas: Man vistiek.. . 
Aš gi su mašina.. .

PO LAIKO APSIŽIŪRĖJO
Kalbasi du bičiuliai:
- Kam tu mušei savo se
serį?
- Prieš tris savaites ji ms 
ne pavadino orangutangu...
- Na ir kas iš to?
- Bet aš tiktai šiandien nu
ėjau į zoologijos sodą ir pa
mačiau , kaip orangutang
as atrodo...

KEISTAS SUTAPIMAS
Teisme išklausius by

lą:
- Už laikrodžio pavogimą 
jūs baudžiamas dvejais me
tais kalėjimu, - sako teisė
jas kaltinamam jam.
- Aš tai iš anksto žinojau,- 
sako baudžiamasis.
- Iš kur tamsta žinojai?
- Laikrodžio sąskaitoje pa
rašyta; Garantija dvf jiem 
metam...

SŪNUS KAI,BASI SU TĖVU
- Tėte, nupirk man triūbą.
- Vaikeli, tu man tada ra
mybės neduosi...
- Ne, tėveli, aš tada pūsiu 
triūbą, kai tu miegosi... 
Aš tau nekliudysiu...

POKALBIS APIE LIETU
VOS KELIUS

Kalbasi du kolūkiečiai:
- Ale, tokie raityti keliai
- Broleli, kur jie nebus to
kie raityti. Kiekvienas pa
tekęs į tokį purvą negali ne- 
siraityti...

NĖRA TO BLOGO, KAS 
NEIŠEITU! GERA... 
Vilniaus restorane kalbasi 
du draugai:
- O kad jį kas nukultintų'. 
Vakar as čia dvi valandas 
laukiau užsakytos degtinės. 
Neišlaikė nervai ir parėjau 
namo nesulaukęs. . .
- Tu buvai nepatenkintas, 
bet žmona greičiausia-ap- 
sidžiaugė.. .
- Kur neaps idžiaus'. Juk 
parnešiau jai visą algą...

SOVIETIŠKOJE SIUVYK
LOJE

so

su
Be-

nos, baigė poetinę “Jūrų 
natą.”

Čiurlionį supažindinau 
tų laikų menininkais A.
nuo, Somovu, Lansere, Bakst 
ir S. Makovskiu. Čiurlionio 
paveikslai mums menininkams 
padarė didelį įspūdį. Pirma, 
jo paveiksluose reiškėsi ori
ginalumas ir nepaprastumas. 
Paveikslai nebuvo panašūs į 
kitų paveikslus ir jo kūryba 
mums rodėsi labai gili ir pa
slaptinga. Buvo aišku, jog 
Čiurlionio menas buvo turtin- 1908-1909 m. parodoj 
gas lietuvių liaudies motyvais. l°n pirmu kart buvo išsta-

Bet jo fantazija, visa kas 
slėpėsi už jo muzikalinių 
“programų”, mokėjimas dirs
telėti į begalinę erdvę, į am
žių praeitį, darė Čiurlionį dai
lininku nepaprastai plataus ir 
gilaus masto, toli nužengusio 
už siauro rato tautinio meno. 
Čiurlionio kūryboj mus džiugi
na jo nepaprastas nuoširdu
mas, gilus dvasinis turinys.

Jei kaikuriuos jo kūriniuos 
buvo technikinis trūkumas, 
mums tai nebuvo trūkumas. 
Priešingai, kaikurie jo kūri
niai išpildyti lengva muziko Peterburgą ir nesulaukęs Čiur- 
ranka, nupiešti su vaikišku 
naivumu, be jokių “receptų,” 
savo lengvumu, grakštumu 
nuostabiomis spalvų gamomis 
ir kompozicija mums atrodė 
it kokios tai nesuprantamos 
brangenybės.

Apie savo kūrinius jis ne- 
mėgdavęs kalbėti ir būdavo rUSį 0 vėliau į Varšuvą. (TeV.)

M. K. ČIURLIONIS
stebino — visuomet tylus, 
kuklus, o prie rojalio tiek įsi
jausdavo, kad net rojalis pra
dėdavo judėti.

Peterburge Čiurlionis sukū
rė savo “Rexą”. Aš tai pa
brėžiu, nes kaikurie Čiurlio
nio kūrybos tyrinėtojai tvir- 
tina, jog šis jo kūrinys buvo
nupieštas žymiai anksčiau, <***t^***^^ 

. Teko matyti šį paveikslą ne- PAKĖLIMAI Į AUKŠTES- 
; baigtą. Mudu su Benua dar ^^Is^lr^os Pirmi ja , 

_ davėm Čiurlioniui kaikuriuos Sąjungos metinių-lapkri- 
techniškus patarimus. 1 dienos proga, šiuos vado

vus pakėlė į aukštesnius 
Sa" laipsnius:

I Seserijoje- 
a/Į paskautininkės laips 
nį:
Stasę Damijonaitienę , 
Larisą Jankūąienę ir Va 
lę Klikiene - C ikagoje , 
Aldoną Kavaliūną-Cle 
landė, Danutę Marcinke 
vičietę, Violetą Matule 
vičiūtę-Worchesteryje , 
Ireną Vilgajienę-New 
Yorke.
b/į skautininkės laipsnį: 
Mariją Gverzdienę, St. 
Catherines, Kanadoje, 
Ramintą Molienę-Wor 
chesteryje,Ireną Šernai 
tę -Maikljohn-Toronte , 
Danutę Siemaškienę-New 
Yorke, Birutę Vindašie 
nę-Chicagoje.
II Akad.Skaučių Sąjūdyje 
a/Į paskautininkės laips 
nį:

'. Audroną. Kubiliūtę-Chi 
cagoje.
III Brolijoje- 
a/j paskautininko laips 
nį:
kun. Alg.Kezį, SJ-Chica 
goję, Balį Pošką-Toron 
te.TeodorąRotcą ir Vai 
dotą Stankūną-Australi

tyta Čiurlionio paveikslai ir ši 
paroda tapo jo triumfu. Kri
tikai jo paveikslus su mažom 
išimtim, įvertino teisingai. 
Benua apie Čiurlionį parašė 
gražų straipsnį.

Kiek prisimenu, Čiurlionis 
apleido Peterburgą anksti pa
vasarį. Kai jis rudenį grįžo 
Peterburgan, aš buvau Mask
voj Dailės teatre užimtas. 
Tuo metu jis porą kartų ap
lankė mano šeimą, o vėliau 
nesirodė.

Žiemos pradžioj, grįžęs į

lionio atsilankant pas mus, aš 
pats aplankiau jį. Radau jį 
sunkiai sergantį. Apie tai tuoj 
pat pranešiau jo žmonai į Vil
nių ir jo draugui Č. Sasnaus
kui, kurs gyveno Peterburge.

Daugiau aš Čiurlionį nesu
tikau. Jį išvežė į Druskinin-

KAIMAS KRYŽKELĖJE Atkelta iš 3 psl. 
apgaudinėti kolūkį. . . Su namais tada, aišku, bus baigta. 
Bet gal tą mazgą seniai reikėjo perkirsti. . ."

— Netikras žmogus! Mano saulutė netikras žmogus! Tai 
maž tu iš alavo, kaip Anderseno kareivėliai, ar plastmasinė? 
Leisk, pasižiūrėsiu iš arčiau, kaip atrodo mano netikras žmo
gelis. ..— Tadas uždeda rankas Birutei ant pečių, juokiasi. 
Akys spinduliuoja neišsenkančia meile ir pasitikėjimu. Lai
mingas! Nė nenujaučia, kad ji laiko užantyje akmenį. Tuoj 
išsitrauks ir smogs į saulėtą veidą, o gal ir į pačią širdį. 
O tada? . . Kas žino, kas bus tada. .. Gal nieko, bet kol jis 
čia, toks laimingas, pasitikintis, ji negali prisipažinti tesanti 
tik alavinis kareivėlis.

Birutė puolė jam ant kaklo, prisiglaudė, prie krūtinės. 
Gilus atodūsis išsiveržė pro pabalusias lūpas, ir tai buvo 
viskas, ką ji įstengė pasakyti.

Meškius išpuolė priešais, unkšdamas puldinėjo ratu, bu
čiavo rankas, pašokęs net lyžtelėjo veidą, už ką gavo lazda 
per kuprą, tačiau smūgis buvo daugiau draugiškas, negu 
piktas, tad ištikimas žvėrelis tik džiaugsmingai sulojo, per
sivertė kūliais ir nurūko į tvartą. Žinojo, gudruolis, kuo gali
ma pradžiuginti savo gaspadorių. . .

Lapinas nusekė iš paskos. Magaryčios maloniai kaitino 
krūtinę, veidas švietė kaip velykų rytas. Ne tuščias grįžta. 
Turi šį tą už ančio savo Mortelei. Ir naujienų neblogų par
neša. Ir išsiilgęs, tarsi ištisus metus nebūtų matęs.

Morta rankiojo nuo mėšlo burokų nuograužas ir mėtė 
į lovį. Buvo vienplaukė, aukštą krūtinę megztuku apsitem
pusi, segėjo ankštą, trumpą sijonuką; užtai atrodė jaunesnė, 
negu keturiasdešimt ketverių metų, lieknesnė, dailesnio lie
mens, kurio nesudarkė nei dažni gimdymai, nei sunkus 
darbas.

Lapinas priėjo prie moters ir iš užpakalio apkabino per 
klubus.

— Pasitrauk, stainini.— Morta šiurkščiai pastūmė jį.— 
Man ne tas rūpi.

' — Meškiau, pasaugoki — Šuo klusniai išbėgo į kiemą ir 
atsitūpė prie tvoros. Lapinas siekė Mortos šlaunies,— suėmė 
pašėlusi nuotaika pažaisti,— bet moteris piktai atmušė ran
ką.— Kas pasidarė, Mortel? Nemanyk, nesu girtas. O kad 
mažumėlę ištraukiau, tai iš džiaugsmo. Laukiniai bruzda. 
Gerai, kad nepasiskubinom. Gal viskas pasiliks po senove.—

ŽVAIGŽDŽIU SONATA

KULTŪRW£|feOJVIKA
ČIKAGCJE BŪSIĄ STA
TOMI KULTŪROS RŪ

MAI
Jaunimo Centro vaka

rienėje T.Br.Markaitis.

20 METŲ VEIKLOS SU
KAKTUVES MINI ALICE

STEPHENS
dainos ansamblis Čikago- 

rieueje i. jo i. iv.1 ux isxx i na, je. Ansamblio vedė ja A. 
pasakęs kokiems tikslams Steponavičienė-Stephens 

atsidėjusi dirba su daini
ninkėmis ir dažnai konce
rtuoja. Ansamblis dalyva 
vo ir gedulo /Lietuvos o- 
kupacijos 25 m. / koncer-

- Apsirikote? Ne tos med- 
džiągos pasiuvote?
- Dovanokite...
- Bet kainos skirtumą man 
išmokate ?
- Žinoma...
- Tai ir gerai, nes man rei 
kia šiandien pinigų...

MASKVA IR ORDINAI
Ko,ko, o jau ordinų 

Maskvoje netrūksta. Tat 
vienas graždaninas ir su
sidomėjo:
- Sakyk, drauge, iš kur 
tie musų vadai tiek daug 
turi ordinų? Jie gi fron
te, sakykime, kaip Niki
ta Chruščiovas, nėra bu
vę ?
- Matai, Nikita tai jis da
lino ordinus kitiems, ir

trūksta patalpų /skaityk - 
lai, knygynui, sportui, Pe 
dagoginiam Institutui kla
sių, lietuvių Archyvui, 
muzikologijos archyvui, 
operos repeticijoms ir ja-te,* kai Dainavos ansam- 
unimui/, pareiškė, kad blis buvo atsisakęs. Kon- 
Tėvai Jėzuitai yra pasiry- certas ir vakarienė įvyko 
žę statyti naujas patalpas, gruodžio 5 d. Ansamblis 
kurios patenkintų suminė- savo egzistavimo laikais

yra turėjęs per 600 kon- sau pasiimti neužmiršo.. 
certų. Sambūrio vedėja 
yra veikli dirigentė, ir 
jai tenka diriguoti ir Dai
nų šventėse.

Io/Į skautininko laipsnį: 
Antaną Saulaitį, S J-Bos 
tone, Edvardą Kazakevi 
čių-Toronte,Petrą Bučą 
-Chicagoje. 
c/Į vyr.skautininko laips 
nį: 
Leonardą Eimantą-Lon 
done,Kanadoj, Edmundą 
Korzoną-Chicagoje.

ĮSIGYKIME SKAUTIŠKUS 
LEIDINIUS

Mūsų Sąjungos Jambo
ree Fondas paruošė ir iš 
leido tikrai gražius-lietu 
viškus Kalėdų ir Naujų Me 
tų sveikinimų atvirukus , 
į rašais. Dešimties atviru 
kųkaina-1 doleris. Gauna 
ma pas s. Alekną Karalių 
ną,3717 W 7o Place, Chica 
so. I11.6o629.

Mūsų puikusis albumas 
"Laužai liepsnoja vaka - 
ruoš" per š. m. lapkričio 
ir gruodžio mėnesius par 
duodamas nupiginta kaina 
-tik po 5 dolerius .Tai tik 
rai galėtų būti puiki Kalėdi 
nė dovana savo artimie- . o______________t_______
siems ar mūsų vienmin- kis, ir L.Tulaba, sekr.kun jo krikšto vietoje padėjęs 
čiams,esantiems užjūriuo Tjr 1 ’ . ................................  - - —
se. Gaunama pas s. Petrą 
Molį,72 Topsfield Circle, 
Shrewsbury, Mass, ar pas 
minėtą s.A.Karaliūną bei 
lietuvių knygynuose ir pas 
platintojus. L.E-tas

tus lietuvių reikalus.

DAILININKŲ PARDDCJE 
Čiurlionio galerijoje bal
savimo būdu pirmoji pre
mija už kūrybą atiteko A. 
Petrikoniui, antroji J.Mi- 
eliuliui, trečioji M.Mer - 
cedes, J. Pautienių! ir V. 
Vaičaičiui. Balsavimas 
sutapęs ir su dailininkų 
nuomone. Dailės parodą 
ruošė Lietuvių Dailinin
kų sąjunga, turinti per 
30 narių.

MARTYNO JANKAUS
MONOGRAFIĄ 

ruošia žurnalistas Pr. 
Alšėnas. Monografija 
žada būti plačios apim
ties.

POPIEŽIUS PAGERBĖ
DANTĘ

Paulius VI susirinku-s 
siems į Vatikano aikštę, 
kalbėjo apie didįjį rašy
toją, sukūrusi 2'DieviŠką-

LIET.KATALIKŲ MOKSLO kalbėjo apie didįjį rašy- 
AKADEMIJOS toją, sukūrusi "DieviŠką- 

valdybon korespondenciniu ją komediją", Dantę Alig- 
būdu išrinkti: pirm.T.A. hierį ir pasakė, kad pa - 
Liuima SJ^ vicep. Z. Ivins- gerbdamas didįjį poetą, ant

Krasauskas, ižd.prel. Jatu auksinį kryžių. O į Dantės 
lis ir archivaru kun. J.Vai- minėjimą Florencijoje pa- 
šnora, -visi dvejiems me- raginęs nuvykti per 500 
tams. — ... --
• Ausros Vartų parapija 
Buenos Aires minėjo 25 
metų sukaktuves.

Vatikano suvažiavimo da
lyvių.

PRAKTIŠKUMAS NE PRO 
SALĮ

- Kodėl jūs elgetaujate? 
Juk jūs jaunas ir pajėgus 
dirbti ?
- Mano nesveika koja...
- Bet jūsų rankos svei
kos ?
- O2 man nesveika koja 
uždirba daugiau, negu a- 
bi svaikos rankos...

ATSIKIRTO 
Pokalbis valgykloje.

- Jūs man davėte seną ver
šieną. ..
- Kur gi jūs matėte seną 
reršį ?

APAČIOJE
Montrealio baletas, da
lyvavęs Pasaulinės pa - 
rodos tilto atidaryme, 
į 1967 metų Pasaulinės 
parodos salas.

Mortai nieko neatsakius, ištraukė iš vidaus kišenės kažką 
įsuktą į popierių ir išskleidė prieš akis naują šilkinę ska
relę.— čia tau parvežiau lauktuvių, moterėle. Matai, kokia 
gražybė! Balta, kaip mėnesiena, šnibžda. Ir gėlės baltos, 
įspaustos. Kai per velykas užsigobsi, visi Liepgiriai nušvis. 
Pyksti dar ant savo Motiejaus, ar jau nebepyksti?

Lapinas užmetė skarelę Mortai ant pečių. Ji priglaudė 
skruostą prie švelnaus, krautuve kvepiančio audinio ir sun
kiai atsiduso.

— Alums reikia pasikalbėti, Motiejau.
— Pasikalbėsim, kaip nepasikalbėsim, Mortel.— Kietai 

apkabino moterį ir ūsų galiukais pakuteno pasmakrę. Toji 
iš pradžių lyg ir užpyko, norėjo ištrūkti, bet, greitai apri
musi, suglebo, pradėjo tyliai kikenti ir tol lošėsi, kol aukš
tielninka pakibo Motiejui ant rankų.— Einam ant kūtės 
kiaušinių paieškoti, moterėle, einam.. .

Ant tvarto po grebėstais kabojo keli krepšiai rištoms 
dėti. Palėpėje, nuo kiemo pusės, gulėjo šienu užverstas se
nas arpas.

Lapinas nubloškė kailinius už arpo ir, nekantriai šniokš
tuodamas pro pasišiaušusius ūsus, nuropojo po palėpe, kur 
jau tvarsėsi Morta.

dami žiemą eilės malūne, susimesdavo palošti kortomis. O 
paskui čia susisuko lizdą Lukas su Morta. Geras Motiejus. 
Atidavė mylimą moterį, kampą galvai priglausti. Po pusme
čio gimė svetimas vaikas. Tačiau Lukas ir iki šios dienos ne
pyksta už tai ant Motiejaus. Nugriebtą pieną pakišo.. . Bet 
ką padarysi? Jei ne Motiejus, ir tokio nebūtų kliuvę. O be 
Mortos Lukas neįsivaizdavo gyvenimo. Jis įsižiūrėjo ją dar 
pusmergiaujant, ir nuo to laiko kažkoks balsas nuolatos 
kuždėjo į ausį, gundė: „Ji turi būti tavo." Ir atiteko jam. 
Per stebuklą. O tą stebuklą padarė Motieius. . . Bet laimės 
vienok neatnešė. . . ne. . . Buvo, tiesa, laimingas. . . kartą. . . 
Kažkur danguje griaudė vargonai, giedojo angelai. Ant al
toriaus, apšviesto žvakėmis, stovėjo kančioje sustingęs Nu 
kryžiuotasis. Kvepėjo degančiu vašku ir smilkalais. Kvepė
jo rūtų vainikėlis ant kukliai palenktos Mortos galvos. Ku
nigas paklausė ją: „Ar myli savo vyrą?" „Taip!" — atsakė 
tvirtai, įsmeigusi susikaupusį žvilgsnį į Nukryžiuotąjį. Ji 
tada šventai tikėjo tuo, ką sakė, ir Lukas be galo buvo lai
mingas. Vienintelį kartą savo gyvenime.

Ašaros užtemdė akis. Užsidengė delnais veidą, tartum 
susigėdęs priešais tupinčio Meškiaus. O tas kaltai plakė į 
žemę uodegą, unkštė ir gailiai žvelgė į skriaudžiamą žmo
gų, kurį pats padėjo apgaudinėti.

Pas Rimšas dabar visų girtuoklių kelio galas. Lapinas, iš
sigandęs Toleikio, uždarė savo krautuvėlę. Bet prekyba vis 
tiek eina. Per Mortos rankas. Šį kartą Mortos nėra troboje. 
Lukas mielai pasiųstų Striboką velniop, bet nedrįsta, o svar
biausia, privengia žmonos. Tad kone verkdamas lenda po 
lova, ilgai knisasi tarp skudurų, kol suranda butelį, o Stri
bukas nekantriai lūkuriuoja priemenėje. Taigi kad. . . Su 
negirtais pusė bėdos. Bet va ateis apsipylę akis. Keikiasi, ble
vyzgoja. Tu jiems prie butelio duonos riekę padėk, druskos, 
svogūną. Kimba prie vyresniųjų mergaičių. Dieve mano, su
augusiam ausys linksta klausantis, o ką jau kalbėti apie 
vaikusl Bet Morta lyg to nesuprastų.

Lukas išėjo į kiemą. Meškius amtelėjo, prisiminęs savo 
pareigą, ir vėl susirietė patvory. Po tvarto pastoge gulėjo 
lentų rietuvė. Lukas čia visuomet ateidavo pasėdėti, kai 
būdavo labai susigraužęs.

Iš čia gerai matėsi malūnas ir šalia kniūbsanti lūšnelė 
apsamanojusiu šiaudų stogu, kurią surėmė Motiejaus se
nelis, kai dar neturėjo ūkio. Laikui bėgant Lapinai prasi- 
kūrė iš malūno, prisipirko žemės, išsistatė naujus trobesius, 
ir lūšnelė liko niekam nebereikalinga. Nebent vyrai, lauk- 

i

Susimąstęs klausėsi Mortos, čiulpė tuščią pypkę, vis la
biau niuro. Prisiminė karikatūrą ant Krūminio klėties sienos, 
piktas Birutės patyčias ir tyliai sudejavo.

— Susilaukiau.. . Mano kūno kraujas sukilo prieš mane. 
Tikra duktė. Ak Mortel! Nežinau, ką duočiau, kad iširtų Bi
rutės vestuvės.

— Nereikia pavydėti vaikams laimės, Motiejau. Gana 
patys kaip kokie vagys gyvename.

— Kada gi pavydėjau savo vaikams, Mortel, kada? Gal 
Jurgino neleidžiu į mokslus ar Mirtai nepriduriu, gal Lukui, 
kai reikėjo, nepadėjau? Jeigu nebūtum norėjusi Birutės 
prie namų pasilikti, ir tą būtume tvirčiau pastatę ant kojų. 
Nieko negailiu jiems, nieko, nors. .. kas man už tai? — 
Užduso, prismaugtas nuoskaudos, nes šią valandėlę aiškiau, 
negu bet kada, pajuto likimo bausmę. Mat, nuo pat jaunu
mės mylėjo Mortą, o vis dėlto turėjo vesti nemylimą mote
rį, nes taip tėvai norėjo. Jeigu būtų žinojęs, kad ateis toks 
metas, kai turtas, užuot teikęs žmogui garbės, taps didžiausia 
jo paniekinimo priežastimi, būtų atsisakęs ūkio, įkalbėjęs

Nukelta į 6 psl.
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■ietuviŲ Teatro Studijos Australijoje branduolys . Pirmoj eilėj iš kairės: J. Matulevičius, V. Ratke
vičius, S, Kanienė, (i. Matulevičienė,B. Rainys. Antroj eilėj: J. Gučius, A. Gutis, A. Petrikas, Z. Kučins 
kas, A. T rinka.

SOLISTAS STASYS 
BARAS 

išskrido į Vokietiją, kur 
yra supla laves įdainuoti 
operų arijas su orkestru. 
Jo įdainavimams bus pa
naudotas Stuttgarto opero 
ros simfoninis orkestras, 
diriguojamas komp.Da - 
riaus Lapinsko.

Plokštelės bus įdainuo
tos lietuvių kalba, kas yr 
labai svarbu.

Opi sol. St.Baro plokš 
telių išleidimui yra suda
rytas komitetas, kuris iš 
aiksto renka prenumeratą

Plokštelės įdainuojamos 
Vokietijoje, nes jų išleidi 
mas Vokietijoje tesudaro 
tiktai trečdalį to, kas at
šertų leidžiant Ameriko
je.

Draugo korespondentui 
paklausus, ar St.Baras ne___ ________________
mano vykti gastrolių į Lie tartinėms giesmėms, 
tuvą, Baras atsakė, kad ~ •
tai priklauso nuo kelių są 
lygų, o .svarbiausia- nuo 
politinių sąlygų.
ČIKAGOS LIETUVIŲ STY
GINIS KVARTETAS, 
kurį sudaro Povilas Ma- 

tiukas /1-masis smuikas/, 
Alfonsas Paukštys /2-s 
sm/, Vytautas Jančys /vi
ola/ ir Petras Armonas 
/violomčelė/, gruodžio 11 
d. Jaunimp Centre išpil - 
dys M.K. Čiurlionio kvar
tetą, kurį stygininkai ski
ria dailininko-kompozito- 
riaus 90 metų gimimo su
kaktuvėms paminėti.
• Sv. Juozapo lietuvių pa-

NAUJA CP.SQL.ALDO
NOS STEMpUZIENĖS 

PLOKŠTELĖ
Tikrumoje, tai yra 

plokštelė daugiau kom
pozitoriaus Dariaus La
pinsko, nes tai yra jo mu 
zikaliai paruoštos, lietuvių 
liaudies dainos ir jo įgro
tos, jajn di riguojant orke 
strą. Šia prasme plokšte 
lė ir yra įdomi.

Visa pirmoji plokštelės 
pusė yra D. Lapinsko kū
rybos darbas. Liaudies Į 
dainos patiektos labai lie
tuviškoje dvasioje ir labai 
lietuviška muzikine forma, 
tačiau patiekimo būdas yra 
labai originalus ir nepap
rastai savaimingas. Crke 
stro instrumentai panau
doti modernia forma, bet 
labai artima lietuvių liau
dies instrumentams ir su-!

MELBCURNO LIETUVIAI
Melburno, Australijoje, 

lietuviai, remdami savąją 
lietuviškąją spaudą, išlei
do savaitraščio "Mūsų Pa
stogė" numerį, kuriame 
daug medžiagos sukaupta 
apie Melburno kolonijos 
lietuvius ir jų gyvenimą. 
Australijos lietuviai yra 
vieni iš veikliausių ir ga
na plačiai organizuoti, tu
ri daugelį organizacijų. 

Crganizuotumo prasme 
Australijos lietuviai už
ima pirmaujančią vietą, 
?;al tiktai išskyrus JAV 
ietuvius, kurių veikla 

yra plačiausia ir šako- 
ciausia.

Iš to melbumiškio "Mū
sų Pastogės" numerio, ku
rį redagavo A.Krausas, 
panauriojame kelius vaiz
delius. 
THE LIVING TESTAMENT 
OF FAITH AX'D COURAGE 

Tokiu vardu kun. L. Jan
kus per Romuvos spaustu
ve išleido liuksusinę Sibi
ro tremtinės parašytą mal
daknygę, kuri dabar išver 
sta į anglų kalbą T.K.A. 
Trimako ir R. Saley. Lyg- 
iagreta yra ir originalus 
lietuviškasis tekstas. Įža
ngoje Popiežiaus Pauliaus 
VI atvaizdas ir daugelio 
kardinohįų-Europos. Azi
jos, Amerikos įrašai, su 
jų faksimilje. Puošmenos 
dailininko P.Osmolskio. 
58 psl. Kaina $3.5C. Lei
dinys gaunamas Nepriklau 

somos T ietuvos redakcijo _____ ______ t_ ,______________________
je: 7722 George Street, La-rapija Nanticoke Pa. minė dž'iau su sofiste 
Salle-Montreal, P.Q.

Daugiausia instrumentai 
panaudoti mažomis grupė 
mis arba vienas instrume 
ntas palydi melodiją ir tik 
tai momentais įstoja ansa 
mblis arba instumentų gr 
upė.

Ties šita plokštele teks 
dar plačiau sustoti, ge
riau ją įsiklausius. Bet 
jau iš anksto galima teig
ti, kad Dariaus Lapinsko 
kompozicinis įnašas šiuo 
yra padarytas labai origi
nalus ir vertingas.

A .Stempužienės dainavi
mas? Jos balsas gražiai 
skamba. Bet jos žodžiai 
negirdimi. Gaila, kad di
rigentas nepadirbėjo ati
džiau su soliste ir nepary 
škino nei interpretacijos, 
nei aiškesnio tarimo.

I

NAUJA METROPOLITAN 
OPERA

New Yorke Linkolno cen- __________
tre baigiami statyti nauja puošta. Įrengimai bus pa- 
Metropolitan operos rūmai čios moderniausios konst- 
kurie kaštuos apie 35 mili rukcijos. Scenos ir užkuli 
jonus dolerių. Šių metų sešių įrengimai bus dideli 
zoną opera baigs dar senuc ir taip sutvarkyti, kad iš
ošė rūmuose, kurie laikom kart iškels per kelias se
mi jau atgyvenusiais savo kundes didžiausias pasta- 
amzių ir netinkamais. tymo scenas. Pirmais me

Naujieji rūmai bus didži- metais opera duos 2 imli
ausi ; operos rūmai pašau jonus deficito, 
ulyje ir gražiausieji.

Centre išpil -

jo 50 metų sukaktuves.

Melburno, Australijoje, lietuvių apylinkės val
dyba /iš kairės/:H.Malajtūnas, pirm. A.E.Liu 
binas, A.Bikuličius, E.Seikienė ir J. Alekna.

BALTIC WOODWORK CO
DAROMOS ĮVAIRIOS DURYS, LANGAI, VIRTUVĖS KABITAI 

IR Ki l i ĮVAIRŪS MEDŽIO DIRBIMAI

K. KIAUŠAS ir J. ŠI AUŪH LIS.
Adresas: 547 Lafleur Street, LaSalle.

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

Baltica Investment Corp.
Autorizuotas kapitalas S 121).IMK)

|. Skučas, Prez. RA 2-6152 6966 - 44 Avė. Rsmt.
Superkame sklypus ir žeirę Montreal)je bei apylinkėje.

Už indėlius mokame SS dividendą.

JOE’S BUTCHERY & GROCER
J. LAURINAITIS

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

«»>:ninnn»»::ttt»»»tmuwmmuuununiiiutm«mHtnmwtn

A. NORKELIŪNAS
Commisiouer of the Superior Court of Montreal ' ( 

MONTREAL ENTERPRISES REG’D

w:H»ii>uiiiiiiintn»t!iiiiiiiiiimiiiiiinnmmntt

ME 7-6727

VISŲ RŪSIŲ DRAUDIMAS.
6695—35-ta Ave., Rosemount (kamp. St. Zotique)

Montreal 36, Que. TeL RAymond 7-3120.
mu»:>ttui»iiii>nnnnnuiiiitiiiiiiirt»tmnntKHHitin»i»»mn»tttcn:

Tel. 525-8971

1920 Frontenac St. Montreal, P. Q. 7’. Laurinaitis

PORTRETAI - VEDYBOS - KRIKŠTYTOS 
St KAKTt'VfS • MAŽAMEČIAMS 

ĮVAIRIOS PROGOS

DE LUXE CLEANERS
LaSALLE AUTO SPECIALIST Reg’d

SAV. C. DESROCHERS
Taisau ir dažau lengvas masinas 

7717 GEORGE LASALLE, QUE.
(Prisieis „Nepriklausomos Lietuvos” redakciją)

TaL: garažo 366-0300
namų 366-4203

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

Sav. P. RUTKAUSKAS
117-6 Avenue, Lachine, P.Ų

BELLAZZI-LAMY, INC
D0 6-6941 7682 Champlain Blvd. LaSalle
Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langy rėmai, 
Izoliacijar 1 en - Test, Masonite, statybinis popietis.

nepriklausoma LIETUVA 5 PSI..

CANADA

Patikrinkite ar jūsų Pilietybė 
yra tinkamai registruota

YRA DAUGELIS ATVEJU, KANADOS PILIETYBĖS ĮRODYMAS YRA 
BŪTINAS JUMS. TAI YRA PERDAUG SVARBUS DALYKAS, JOG NE 
GALIMA Į TAI NEATKREIPTI YPATINGO DĖMESIO. PATIKRINKIT 
GERAI.

PAVYZDŽIUI, NUO SAUSIO 1 DIENOS, 1947 METAIS IŠTEKĖJUSI 
MOTERIS TUO PAČIU NEĮSIGYJA KANADOS PILIETYBĖS’, KADA 
JOS VYRAS TAMPA PILIEČIU. NATURALIZUOTŲ KANADIEČIU 
VAIKAI /NEBENT JIE YRA GIMĘ KANADOJE/ NETAMPA KANA
DOS PILIEČIAIS, KOL JŲ TĖVAI AR GLOBĖJAI NEPAPRAŠO 
JIEMS PILIETYBĖS.

JŪS GALITE SUŽINOTI APIE KANADOS PILIETYBĖS GAVIMĄ PA
RAŠU Į ARTIMIAUSIĄ KANADOS PILIETYBĖS TEISMĄ. ARBA'JEI 
JUMS PATOGIAU, SIŲSKITE SAVO PASITEIRAVIMUS Į:

THE REGISTRAR OF CANADIAN CITIZENSHIP, 
DEPARTMENT OF CITIZENSHIP AND IMMI - 
GRATION, OTTAWA, ONTARIO.

KANADOS PILIETYBĖS TEISMŲ YRA: MONCTON, N.B., MONT
REAL, P.O., OTTAWA, TORONTO, HAMILTON, ST.CATHARI- 
NES, KITCHENER, LONDON AND WINDSOR, ONTARIO', WINNI - 
PEG, MANITOBA, EDMONTON AND CALGARY' ALTA, AND 
VANCOUVER' B.C.

Dabartiniai Metropolitan 
operos rūmai turi 3,625 

'vietas /partery-1,185 vie
tos/, naujieji turės 3, 800 
vietų /partery-1, 583 vietos/

Opera bus nepaprastai iš-

TzeH >nsH .
ST A. JAUNJM AS B.UE NOS 
AIRES ATŠVENTĖ PAVA

SARIC ŠVENTE
Jos metu išrinkta Pavasa
rio Karalaitė-G.Katunskai 
tė ir princesėmis J. Leišy- 
tė ir K.Masiulionytė, vis- 
os trys studentės.

Šventėje dalyvavo ir Mis 
Argentina-Nelida Juknaitė. 
• 56-rių metų sukaktuves 
atšventė Berisso /Buenos 
Airės priemiesčio/ drau
gija "Nemunas".

• 400 metų sukako kai mi 
rė Radvila Juodasis, evan
gelikų globėjas Lietuvoje.
• "Auksinė žąsis" filmas 
pirnj,ą kartą demonstruo
tas Čikagoje gruodžio 4 ir 
5 dienomis. Filmui buvo 
padaryta plati ir didelė re

PILIETYBĖS IR IMIGRACIJOS MINISTRAS.

Melb. Soc. Globos Moterų D-jos Valdyba. Iš kairės: K. Šeikienė, 
A. Matukevičienė — pirm., V. Morkūnienė; stovi: E. Balčiūnienė 

ir J. Petrašiūnienė

VISUOMENININKE IR KUL-reigas. Jos vieton skelbia- 
TŪRININKĖ mi jau kiti kandidatai.

Nora Gugienė, ilgametė Su-, Nora Gugienė nuošird 
sivienijmo Lietuviij Amerikai dėkoja visiems, su 
koje iždininkė, toliau atsi-^uo la^ teko SLA organiza- 
sakė kandidatuoti į tas pa- cijoje bendradarbiauti.

DLK VYTAUTO KLUBO
REIKALAI

Sėrininky susirinkimas ir bal
savimu į klube sekančią me 
ty valdybą yra išrinkti šie as 
menys: pirm.j.Petrulis,vicep. 
A.Simijonas,sekr.G.Alinaus- 
k as, finan.sekr. K. Gudžiūnas, 
šery sekr.R.Bohemier ir pa- 
šalpinei D-jai L.Gudas.

Direktoriais: Ambrasas K., 
Kazlauskas Petras,Mozūrai 
tis Jz.Petrauskas J.ir Skin
kis J.

Kasininku susirinkimas ak- 
lamaciniu būdu buvo išrinkęs 
M.Gudą, kuris vėliau atsisakė 
/rezignavo/.

Gruodžio 19 d. 2 vai. po pie
ty šaukiamas specialus šėri- 
ninky susirinkimas kasinin
kui išrinkti.

Nuo gruodžio 1 d.J.Petrulis, 
būsimas pirmininkas nuo se
kančią mėty gegužės mėnesio, 
pradėjo eiti klubo reikaly ve
dėjo pareigas ir kiekvieną die 
ną bus randamas klubo patal
pose,,todėl visais reikalais 
prašome kreiptis.Tel.522-2353

Klubo Valdyba.

SIUNTINIAI LIETUVON
per 

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

Iš čia pasiusite siuntinius savo artimiesiems 
garantuotai skubiausiai ir 

urmo kainomis 
(30—40% žemiau rinkos kainu) 

IMPORTUOJAME IŠ ANGLIJOS, 
geriausias angliškas vilnones medžiagas vyriškiems 

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

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

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

SAVININKAS C H. KAUFMANAS
Lietuvos pilietis. Buvęs audinių fabriko l.itex Kaune 

vedėjas. Laisvai kalba lietuviškai.

GEORGE LAVINSKAS
A L L S T A T E I N S U R A N C E 

VISI RŪŠIį DRAUDIMAS.
268 - 2nd Ave., LaSalle. Tel: 366-5309.

Telefonas 768-6679

WINDSOR
DRY CLEANERS & DYERS CO. LTD. 

Valome visokius drabužius ir kitą Jūsų namų apyvoka.
Savininkai:

A. Keršys, P. Petrulis, P. Keršulis, A. Greibus.
1205 CHURCH Ave., Verdun, Montreal.

Šv.Onos draugijos metinis 
susirinkimas ir valdybos rin

< kimas šį sekmadienį Sv.Kaži 
jzimiero Parapijos svetainėje.
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Melbourne lietuvių sekmadieninė mokyklą su mokytojais ir globėjais /iš kairės sėdi/: kun.Pr. Vaseris 
mokyt. P.Baltutis, mokyklos vedėjas V.Cižauskas.yaikų darželio vedėja D. Baltutienė, tėvų k-to pirm. 
A.Liubinas ir narė E.Spokevičienė, T. J.Borevičius /viešėjęs tada Australijoje/, mok. G. Firinauskien 
nė, mok.R. Vyšniauskas, mok. V. Bukaitis. Trūksta dar kelių mokytojų. Foto N. Butkui o.

VILNIAUS VYTAUTO 
DIDŽIOJO GIMNAZIJOS 
5Q,METŲ SUKAKTIS

Sį rudenį rugsėjo mėn. 
sukako Somėtų nuo įstei
gimo Vytauto Didžiojo Gim 
nazijos Vilniuje.V. D. Gim
nazija buvo pirmoji gimna- 
z ija Lietuvoje ir visame pa 
saulyj.kur visi mokslo da 
lykai buvo dėstomi lietuvių 
kalba.

V .D ,G. auklėtiniai kartu 
su Vilniaus Krašto Lietuvių 
Sąjunga yra pasiryžę šios 
reikšmingos gimnazijos- 
auksinį jubiliejų tinkamai 
atžymėti.Tuo tikslu Čika
goj susirinkę V.D.G.buv. 
mokytojai,absolventai bei 
auklėtiniai,dalyvaujant Vii 
niaus K.L.S-gos C. V-bos 
įgaliotiems atstovams, nu

TO U.^5 M T O
TAUPYK IR SKOLINKIS 

TORONTO LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVE

„PARAMA

B. VRUBLEVIČIUS.

3-se frontuose
Rusų—Italų—Vietnamo

met tegalėjau nusišypsoti 
. .. Atskridauį Paryžių Cr 
ly aerodromą.Po 1 1/2 pa 
ros reikėjo vykti į Sidi Bei 
Bes / Afrika/ legiono cen 
trą,kur yra gaunami atlei 
dimo dokumentai bei atlie 
kami visi formalumai.Pra 
ėjus dviem savaitėms, ga 
vome civilinius rūbus /po 
7-riųmetų uniformų/.Kol 
atliekami oficialūs forma 

- lumai,reikia įrodyti tauty 
•įį bę ir pristatyti gimimo me 

trikus.o tai mums sudarė 
nemažai rūpesčių bei ke
blumų/nes iš Lietuvos ne 
pavyko išgaut/.Todėl krikš 
tijomės iš naujo arba krei 
piamės pas Lietuvos atsto 
vus Londone, Paryžiuj ir 
kitur. Išėjau rugsėjo 7 d . 
Su manim daugiau buvo lai 
mingųjų.. Išsipirkomlais 
vę 5 metais su ginklu ran 
koje, nustoję sveikatos ir 
pačių gražiausių jaunystės 
metų,bet.. .gyvi'.

Pasilikau 3 metams ek
rano mieste, Alžyre, ir ga 
vau valdišką tarnybą-ara 
bų darbininkus prižiūrėti. 
Nusibodo nesimpatiški ara 
bai,atsisakiau ir apsigyve 
nauParyžiuj, prisijungda 
mas prie Lietuvių B-nės . 
1961 rugpiūčio 18 atvykau 
į Kanados "karalystę"-To 
ronto miestą.

5

Pabaiga.

Žuvo nuo kiniečių Jonas 
Rimkus ir nuo sužeidimų 
Juozas Kamuševičius. O 
4 mano kovos draugai buvo 
apdovanoti kryžiais-"CroiX 
de Guere avec Palme".

Laikas slinko gan grei 
tai, ir sulaukėme 195o m. 
liepos mėn.Mane vis ne
gailestingai kankindavo 
maliarija.Negalėjau atsis 
pirtįsublogaųvos apie loo 
svarų teliko.

MANQ’ SUTARTIS
BAIGĖSI,
liko tik du mėnesiai. 

Nors karininkai prašė il
giau likti, siūlydami laips 
nį ir 1.1.Ne;atsisakiau ka 
tegoriškai ir nusprendžiau 
grįžt i -D ž įaugdamas is, kad 
galų gale turiu teisę jau iš 
trūkti. Rugpiūčio 13 dieną 
įsėdės į lėktuvą su civi
liais Hanoi aerodrome iš 
skridau Europos link. Tuo

Čia tenka mielai prisidėti 
prie visuomeninės veiklos 
su opįimizmu, ypač su cho 
r a is, koncertuojant garsin 
ti lietuvišką dainą po Kana

dą ir Ameriką. Esu dėkin
gas Aukščiausiajam, jog 
leido dar man išlikti gyvų 
jų tarpe, būti laisvam, kur 
galiu džiaugtis ir bent kiek 
užmiršti praeities karo še 
Sėlius. . .

Legionierių būklėje 
mums daug 
PADĖJO SESES LIETU - 
VAITĖS, 
kurios .būdamos DP stovyk 
lose Vokietijoje;mielai at 
siliepdavo ir nuoširdžiai 
savo meiliais žodžiais,laiš 
kais mus suvargusius ka
rius legionierius, pralinks 
mindavo, tuo sustiprinda
mos mūsų nusmukusią mo 
lę bei priduodamos stipry 
bės. Brangi dovana būda
vo mums skaityti lietuviš 
kus sesių laiškučius. Esą 
me be galo dėkingi įoms ir 
negalime to pamiršti. Įdo 
mu būtų asmeniškai suti- 
ku§,-padėkoti.

Čia rašau,manau, ir dau 
gumas buvusių kovos drau buvo _"Ketrurių Vėjų" li
gų lietuvių vardu,kurie tiek 
pat patyrė, kentėjo už sve 
timus interesus skaudaus 
likimo ir negailestinga 
rykšteplakami.Už ką?. .. 
Neturime kam pasiskųsti 
nei gailėtis už nuodėmes .

Kas liečia patį legioną , 
jis oficialiai jaunebeegzis 
tuoja. Nuo 1962 metų tapo 
panaikintas prez idento gen. 
De Gaulle įsakymu. Jis bu 
vo įkurtas prieš 134 m. , 
t. y. 1831 m. karaliaus Liu 
dvigo Pilypo /Louis-Phili 
pe/.

Taip pasibaigė Prancūzų 
viešpatavimo era,.kuomet 
Prancūzija prarado kolCtti 
jas. Ir Indokinijoje, nucffle 
miamoDien-Bien-Phu iriu 
šio po 1952-3 m.m.Dar gi 
atgavo nepriklausomybes 
Madagaskaras,Maroko ir 
Alžyras.. . Todėl neberei 
kia daugiau samdyti ka - 
riuomenės, užtenka savo
sios.

Nors saugumo dėliai 
yra neoficialiai dar apie 
tūkstantis su puse legionie 
rių laikomi Korsikos salo 
je /Napaleono gimtinėje/, 
nes De Gaulle mano, kad 
bus reikalingi narsūs vy 
rai "audros" metu. ..Mi
nimi ekslegionieriai yra 
aprengti prancūziškomis 
kolonialinėmis uniformo
mis ir ramiai "atostogau 
ja" prie jūros saloje.

Matome,Indokinijoj-V iet 
namev neramu, kovos tebe 
eina.Žūsta amerikiečių ka 
riai. .Sunku fanatikus tvar 
kyti bei nugalėti, nes nebi 
jo mirties.Europiečiui tai 
nesuprantama.

B. Vrublevič ius

• Profesorius B.Meln- 
gailis lapkričio 20 dieną 
mirė Vienoje. Jis buvo 
gimęs 1906 m. Pamūšio 
dvare, ties Linkuva, Lie
tuvoje. Be ko kita, jis

teratūrinio sambūrio da
lyvis.
• Komp. Vl.Jakubėnas 
koncertavo vargonais su 
arfininke Marga Grasman 
Miljer dviejose bažnyčio
se Čikagoje. Jis ne tik - 
tai lydėjo solistės arfą, 
bet ir pats grojo vargo
nais solo.
• Knygą apie tikėjimo 
persekiojimą Lietuvoje 
anglų kalba leidžia kny
gų leidykla Manyland. 
Knyga pavadinta "The 
War Against God in 
Lithuania".
® Britanijos lietuvių są
junga ruošiasi išleisti 
Britanijos lietuvių met
raštį.

tarė suruošti plataus mąs
to minėjimą 1966 m.gegu 
įįės mėn. 28-29 dienomis 
C iakgoje, Jau nimo Centre. 
Tikimasi, kad turint 3-jų 
dienų savaitgąlį, šioms iš 
kilmėms į Čikagą suva
žiuos buvę V.D. G.auklėti 
niai ir iš tolimesnių vieto 
vių.

Be to , susirinkusieji 
svarstė V.D. G. monografi 
jos išleidimo reikalą,už ką 
visi sutartinai pasisakė.

Minėjimo rengimo Komi 
sijos garbės pirmininkais 
pakviesti buvę V .D. G. mo 
kytojai-prof.Adomas Var 
nas ir Marija Varnienė . 
Išrinkta minėjimo rengi
mo komisija pasiskirstė 
pareigomis :pirm. dr.E. 
Ringus, vicep.G.Sirutienė, 
sekr. J. Gaižutis ir nariai 
-Z.Dailidka, A.Dundulis , 
J.Qrigaravičienė,J.Lekas, 
V.Simkus ir I.Valauskienė.
• Dan Kuraitis, išleidęs 
kelias knygas apie savo 
keliones per Lietuvą ir 
Lietuvos okupantui prida 
res nemažai dėl to rūpės 
čių, pardavė ilgai vestą 
automobilių pardavimo 
biznį ir pasitraukia į po
ilsį.

Būstini: LIETUVIŲ NAMAI
1129 Dunda* St. We.t, Toronto 3, Ont., tel. LE 2-8723 

Už depozitu* „Parama" moka 4J4% vieton 4%% ir už 
asmenine* paskolas „Parama" ima 7% vieton 7^4%.

Už paskolas ir — morgičius — 
Paskolos mirties ir invalidumo atveju apdrausto*.
Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, 

bet nedaugiau $ 2,000.00.
„Paramos" nariais gali būti kiekviena* lietuvi*, 

gyvenantis Kanadoje.
Kasos valandos:

dieno* metu nuo 10 vai. iki 1 vai. 30 min. kiekvienų dieną, 
išskyrus sekmadienius;

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

tiktai pirmadieniais >r penktadieniais.

ANTANAS LIUDŽIUS.B.L 
Bendrdarbls V.S.Mastis, 

L.L.D.
Namų, farmų ar bet kurio 
verslo pfrktmo-pardavl - 
mo dokumentų sudarymas 
mortglčlal, sutarty b, testą 
mental Ir visi kiti teist - 
ntat reikalai.
408 RONCESVALLES AV 

TORONTO.
Margio vaistinės n aukfit. 
ISt.tel.LE 7-1708;

Namų: CR. 9-6166,

"TĖVIŠKĖS NAMAl'j 
kantatą, skirtą Dainų Šve
ntei, kompozitorius Bro - 
nius Budriūnas jau užbai
gė rašyti. Kanata parašyt 
ta poeto Bernardo Braz
džionio žodžiams. Paties 
kompozitoriaus demnnst 
ruojama kantata klausova 
ms padariusi labai didelį 
įspūdį, ganatata jau pa
siųsta į Čikagą spausdin 
ti.

KAIMAS KRYŽKELĖJE Atkelta iš 4 psl.
Mortą. Tačiau kas galėjo viską iš anksto numatyti? Tad ir 
gyveno, vienos neapkęsdamas, apgaudinėdamas ir dalinda
masis vogčiomis laimės trupinėliais su kita. Tik iš pareigos, 
iš noro išlaikyti savo pavardę įsūnijo malūne sutriuškinto 
tikro brolio Ignasiaus sūnų Adolių, dešimčia metų vyresnį 
už Godą, abudu vaikus aklai mylėjo ir lepino, bet slapukai, 
sugyventi su mylima moterimi, vis dėlto buvo arčiau šir
dies, negu įsūnis ir teisėta duktė.— Duodu nesigailėdamas. 
Gera darau, o turiu slapstytis ir nuo Rimšos, ir nuo žmo
nių, kad nežinotų mano paramos. O už tai toks atlyginimas, 
kad Jurginas nė į mano pusę nenori pažiūrėti, Mirta, andai 
atostogų parvažiavusi, net apsilankyti neužėjo, o Birutė 
akimis suėstų, jei įmanytų. Betrūko žento paišytojo. Bet ir tą 
jau turime. . .

— Paršelis. . . Bent žmonių pasigėdytų. Bet ką nori, sa
kyk, Birutė surado ne šiaip sau neštą ir pamestą. Pabaigs 
savo neakivaizdinį, bus agronomas, įstengs žmoną ir gražiai 
aprengti, ir skaniai pavalgydinti. Ne kiekvienai prastai mer
gai išpuola tokia laimė, Motiejau.

— Tavo valia, Mortel, tavo.— Įsižeidęs atsuko nugarą 
ir įsmeigė nuoskaudos kupiną žvilgsnį į palėpę. Toje vietoje 
stogas buvo kiauras, matėsi trobos dalis ir kiemo plotelis.— 
Bet Juodmargę reikia perkelti kitur.

— Birutė ne tokia, kas kad šokinėja. O dabar, kai su
žinojo. ..

— Vis tiek.
— Nepyk, durneli,— nusijuokė Morta, norėdama išblaš

kyti Lapiną.— Pamiršau pasakyti: vakar buvau susitikusi To- 
leikį. Ir žinai, ką man pasiūlė? Viešvilėje, girdi, būsianti 
tokia paroda — naminių ar kaip ten, menininkų. Sako, mano 
audiniai labai ten tiktų. Galėčiau premiją laimėti.

— Apsiskelbk, pasirodyk,— suniurzgė Lapinas.— Iki šiol 
vykdomasis nežinojo, kad rajone yra tokia gudri audėja be 
patento. Apsigarsink.

— Mano audiniai visiems patinka.— Mortos balse su
skambėjo neslepiamas pasididžiavimas.— O pasistengus ga
lėčiau dar gražiau padaryti. Ir laimėčiau premiją parodoje, 
pamatytum!

— Laimėk, laimėk. Tada jie. žinos, ko esi verta, kiek 
gali uždirbti, ir užkraus tokį mokestį, kad staklėse jau ne
sėdėsi.

Amtelėjo šuo. Lapinas žvilgterėjo pro skylę ir pamatė i 
per kiemą einančią žmoną, kuri persikreipusi vilko sunkius i 
krepšius, pilnus bulvių.

— Kas? — sunerimo Morta.
— Tsss.
Prieangyje pasirodė Lukas. Pastovėjo, užvertęs galvą, lyg jje būtų vergai? Ar kiekvienas, kuris pažvelgia į mane, 

tarsi ieškotų danguje paslaptingų ženklų, pasidairė ir nu- nejaučia, kad jis veizi į viešpatį, į poną?” 
ėjo prie lentų rietuvės.

— Tavo senis atkėblina,— sušnibždėjo Lapinas.— Va 
atsisėdo prie mūsų. Rūko, dūsauja. Užuodi? Matyt, skai
čiuoja, kiek beliks mėšlo, kai Toleikiui normą atiduos.

— Ko jam skaičiuoti. Jis ateis tik padejuoti, kai bus
šaukštai po pietų. Daugiau bus.

FILATELITV ŽINIAI! 
PERKU Neprddausoir.os Lie 
tūvos Pašto Zenklus-yokus- 
Atvirutęs-Abartus-pavięnius, 
serijomis-dideliais bei ma
žais kiekiais. Kreiptis su 
pasiūlymais į W.E. Norky, 
2647 Eddington Street. 
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"DAINGS" ę-JOS P-KĖ
Butienė-Činikaitė buvo 

pagerbta 6o metų sukakties 
proga L. Pocienės namuo- ganizuoti kariuomenę, nie- 
se. Butienė-Cinikaitė jau 
keletas metų gražiai vado 
vauja "Dainos" d-jai. "Dai 
nos" d-ja šelpia senelius , 
ligonius, siųsdama siunti
nius į Vokieti ją,Punsko sri 
tį ir kt.

Sveikinimo kalbą pasakė 
ir dovanas įteikė M. Jaku 
bynienė.

Butienė-Činikaitė yra 
baigusi VDUn.Teisiųfakul 
tetą, ilgą laiką dirbo Kauno 
apygardos teisme.Linkime 
sveikatos ir laimės asme 
niniame ir visuomeninta 
me gyvenime.

LIETUVOS KARIUOME
NĖS MINĖJIMAS

Tauta, kuri sugeba suor.

Pabaiga.
Petras Klimas fiziškai palaužtas, tik ne dvasiniai. Jo pro

tas šviesus ir analizuojąs, lyg stengtųsi pro supančią tikrovę 
įžvelgti kažką nematomą. Jo veide susikaupimas ir susimąs
tymas, ne dėl savęs, ir ne dėl mūsų, bet dėl kažko, ko žodžiais 
neišreikšti, kas sudaro mąstymo turinį.

Patylėjęs Petras Klimas vėl ramiai tęsia:
— Po Lenkijos nuvežė mane atgal į Vokietiją. Vežiojo po 

kalėjimus, kuriuose jau kartą buvau buvęs. Vėl stumdė į va
karus, į pietus, į šiaurę, kol, pagaliau, atsidūriau Rytprūsiuose 
ir susitikau su jumis Įsrutyje. Jūs pirmi lietuviai, kuriuos su
tikau po daugiau kaip devynis mėnesius trukusios odisėjos.

— Kokį tikslą turėjo vokiečiai jus tiek kankindami? — 
klausia vienas iš mūsų.

— Gal tikėjosi manim nusikratyti, — ramiai atsako Kli
mas. — Tokius vaizdus kaip su Daniūnu, amžiną jam atilsį, 
savo odisėjoje mačiau šimtus. Kartais galvodavau, kad ir ma
ne liga, badas, lazda ar vokiečio kaustytas batas ant cementi
nių kalėjimo grindų pribaigs. Pasirodo, esu ištvermingas. Kai 
baisa aplink didėja, žmogus vis traukiesi giliau į save. Kai Vo
kiečiai kalintojai siunta, matau juos lyg vergus, besiblaškan
čius jų pono sukurtoje tamsoje. Kai matau savo kalėjimo ben
drų pastangas per draugų lavonus gelbėti savo nuosavą kailį, 
matau primityvaus žmogaus nepridengtą prigimtį, mąstymo 
nesuvaldytą, vienų refleksų ir žvėriško noro gyventi valdomą.

Žiūriu į Petrą Klimą ir žinau, kad kažkur apie jį, arba 
apie panašų į jį buvau skaitęs senuose raštuose. Kažkur filo
sofinėje literatūroje. Negaliu prisiminti kur.

Radau po daugelio metų, jau laisvėje, skaitydamas iš
traukas iš Epictetus, mūsų eros pirmojo šimtmečio po Kris
taus filosofo Stoiko. Jis rašė:

‘‘Ir kaip įmanoma žmogui, kuris nieko neturi, kuris yra 
nuogas, be pastogės ir židinio, kuris yra paniekintas, neturi 
nei tarno nei miesto, gyventi nesijaudinant? Žiūrėk, Dievas 
pasiuntė tau tokį žmogų, kuris gyvu pavyzdžiu rodo, kad tai 
galima. — Žiūrėk į mane, — sako jis. — Esu be pastogės, be 
miesto, be turto, be tarno; miegu ant žemės; neturiu nieko, tik
žemę ir dangų, ir vienintelį menką apsiaustą. Tačiau, ar man po to daugiau nebesutikome. Likusieji patekome į rūsio kar- 
ko trūksta? Ar nesu laisvas nuo skausmo ir baimės, ar nesu cerį. Dabar mūsų tik keturiolika, bet karceris trys žingsniai 
laisvas (savyje)? Kada bet kuris iš jūsų girdėjo mane besi- ilgio, du pločio. Nei narų, nei suolo. Plikos sienos ir šaltos ce- 

į skundžiantį, kad ko neturiu; ar sutinkantį daryti tai, ko tu- mentinės grindys. Visi kalėjimai vienodi. Jokios šviesos.
i riu vengti? Ar buvau betkada padaręs skriaudą Dievui ar žmo-
; gui? Ar betkada esu kurį peikęs? Ar betkuris iš jūsų yra ma- raktas. Sėdamės ant grindų, vienas po kito griūdami. Nesve- 
: tęs mano veide skausmą? Ir kaip aš laikausi akyvaizdoje tų,

kurių bijote ir prieš kuriuos drebate? Ar nesilaikau prieš juos,

HENRIKAS BLAZAS RAŠO
iŠ SAVO IR

PETRO KLIMO ODISĖJOS
savais rūbais ir susodino į autobusą. Palydovai ne gestapinin
kai, policininkai. Tai geras ženklas. Švilpiame tuščiu plentu 
į Tlžę. Ten sustojame prie kalėjimo, prie mūsų prijungia 
bendrą, kuris buvo paliktas tardymui, ir tęsiame kelionę pie
tų link. Per kelias valandas privažiuojam Širvintus ir dar už 
valandos esame jau Eitkūnuose. Čia mums duoda po duonos 
riekę ir šiltos kavos. Išleidžia kelioms minutėms ir suvarę at
gal į autobusą laiko iki šeštos valandos vakaro. Pakeičia sar
gybinius, ir išlydintis policijos leitenantas mums sako:

— Jūs vežami į Kauną geštapo žinion.
Sienos kartis pakelta. Kai pravažiuojame, iš buvusios mui

tinės vokiečių žandaras iškiša galvą. Lietuvos pusėje prie sie
nos tuščia.

Kovo mėnesio pabaigos ankstyvas vakaras. Apsiniaukę, 
beveik prieblanda. Kybartų gatvės, kaip išmirusios. Gimtoji 
žemė pasitinka mus tylėdama. Prieš metus vežami į Stutthofą 
nebesitikėjome ją pamatyti nei gyvi, nei mirę. Taip mums 
buvo geštapo pasakyta. Bet štai ji, mūsų motina, mūsų min
čių tikslas. Tyliai, lyg susitarę, nusiimame kepures. Vienų 
veidai susikaupę, visų gerklėse tvykčiojąs kartus kamuoliukas.

Vištytis, Alvito ežeras, Vilkaviškis, Marijampolė. Plentas 
visur tuščias, miestelių gatvėmis tik retas šešėlis pasirodo ir 
dingsta už artimiausio kampo. Niekur nė žiburio. Pro motoro 
dūzgimą negirdime net šunų lojimo. Tačiau jaučiame, kad jie 
visur lojo ir net gailiai kaukia. Laikai tokie neramūs. Svetimi 
plėšikai trypia Lietuvos žemę. Kada visa tai pasibaigs?

Kauną pasiekiam apie devintą valandą vakaro. Viskas 
tamsoje paskendę. Gatvės tuščios. Kalėjimo vartai plačiai at
sidarė, kad mus priimtų. Išrikiuoja, tikrina pagal sąrašą, kie
mo tamsoje žibintuvėliu pasišviesdami.

— Petras Klimas! — šaukia lietuviškai prižiūrėtojas.
Petras Klimas išeina iš eilės ir atsistoja mūsų gretos prie

šakyje. Matome tik jo palinkusį šešėlį, per keturioliką bendros 
kelionės dienų pasidariusį tokį įprastą, savą, mielą.

— Petras Klimas į raštinę! — tamsoje skelbia balsas.
— Visi likusieji į daboklę! — prideda šaltai.
Petrą Klimą palikome Kauno kalėjimo kieme tamsoje ir

kad ilgai nevergauja ki
tiems .T ik tautos kariuome
nė iškovoja laisvę ir nepri
klausomybe.

Kol Lietuvos kariuome
nė buvo stipri nuo pat 13 
amžiaus-Lietuva buvo sti
pri. Taigi busimoji Lietu
vos nepriklausomybė bus 
atgauta per kovas,aukas ir 
kariaujančių narsumą.

Toronto lietuviai ir šie
met paminėjo Lietuvos ka
riuomenę,jos 47 m. atsikū
rimo proga. Minėjimą ruo
šė LB apylinkė. M in ėjimą 
pradėjoapyl.p-kas A.Kuo
las.

Programa buyo sekanti: 
gen.konsulo J.Zmuidzino 
žodis, pulk.R. Liormano 
paskaita ir meninė dalis- 
solistai ir taut.šokiai.

Didžiaus ią įspūdį visiem 
paliko jaunoji poetė L. 
Svegždaitė, paskaitydama 
savo kūrybos pritaikintos 
dienai.

Jauni solistai R. R.Stri
maitis /tenoras / ir A.Si
manavičius / bosas / yra 
padarę didelę pažangą bal
sų lavinime.

Publikos buvo apie 3-4 
šimtus. Minėjime gausu 
buvo ir jaunimo.

NIAGAROS 
PUSIASALIS

Nepriklausomos Lietu
vos Kariuomenės šventės 
minėjimui gražiaipraėjus, 
liko maloniausia pareiga ps 
dėkoti visiems minėjimo 
dalyviams ,o ypač tiems .ku
rie prisidėjo prie minėji
mo pagražinimo, jį sudvasi
nant, o kur dvasia vyravi
mas prasiveržia virš vis 
ko,ten yra didinga.

Gerb.Tėvui B. Bagdonui 
už atvykimą net iš Hamil 
tono ir atskaitytą invokaci 
ją, gerb. T. B. I\Jikalauskui 
uz atlaikytas Sv.Mišias, 
gerb.svečiui, visuomeniniu 
kui veikėjui, teis in. J. Sme 
tonai už turiningą paskaitą 
kuri 1 vai.ir 15 min. žavėjo 
klausytojus, mieliems me
nininkams , tenorui, R. Stri 
maičiui,bosui A.Simanavi 
čiui irmuz .D. Skrinskaitei 
už meninės dalies išpildy 
mą;KLB St.Catherines apy 
linkės v-bos p-kui J.Alon 
deriuiuž tartą padėkos žo
dį skautams uz dalyvavimą 
su vėliava pamaldose ir of i 
cialioj daly;poniai ir J. Sat 
kui už mūsų svečių globoji?

1963 rr.paimta iš "Varpo1; Nr.5, 1963 metų, kuriame dar mąjvįsiems^Hems^vieno- 
New Ydaug įdomių rašinių. „YS^Geo^įe^treet LaSallė minėjimoprisidėjusiems, 

Lietuvos redakcijoje: 7722 George Street, ^aballe’nuošiJrdų £čiū ta<a Niaga 
Montreal, P. Kaina • ros pusiasalio Ramovėnai.

Sunkios geležinės durys užsitrenkė, sugirgždėjo spynoje

Tai apie Petrą Klimą pasakyta. Apie jį vokiečių kalėji
muose.

tingai pasitiko gimtosios žemės kalėjimas. Kiekvienas save 
klausiame:

— Oi, varge, varge, vargeli mano, 
Kada aš tave, varge, išvargsiu?

Henrikas Blazas

8.
Po dvylikos dienų Ragainės sunkiųjų darbų kalėjime vie

ną rytą mūsų būrį nebeišvarė dabams, bet pristatė į kalėjimo 
raštinę. Atidavė visus sulaikytus daiktus, liepė persirengti
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TAUPYK IR SKOLINKIS
KOPERATYVINIAME BANKELYJE

® »» _ _ ____
Išduodamos asmeninės paskolos iki 5,000 dol.,

morgičiy paskolos iki 60% turto vertės .
Už šėrus mokar a 41/2% dividendo iš pelno, už 

depozitus 4% ir veikia nemokamas gyvybės ir paskolų 
, draudimas.

Pilnas čekių patarnavimas. 
D arbo dienos:

Pirmadieniais -penktadieniais 9 vai. — 1 vai. po piety, i 
Antradieniais ir penktadieniais 5 vai. — 8 vai. vakaro. 
21 MAIN St. E. Room 207. Tel. JA 8-0511.

"GYVATARO" 
KONCERTUI PRAĖJUS

Sėkmingai praėju^'Gyva 
taro" 15 m. jubiliejui, "Gy 
vataras" pasijuto esąs nau 
dingas .turinčiu daug rėmė 
jų ir bičiulių ne tik Hamil 
tone, bet ir gana tolimose 
lietuvių kolonijose .D idelis 
būrys techniško darbo sava 
norių vietoje, daug svečių 
iš tolimesnių vietovių, gau 
sūs sveikinimai žodžiu ir 
raštu, gražiai pastiprino 
mus moraliaLNepaprastai 
skaitlinga publika savo at 
s ilankymu, stipr ia i pa rėm ė 
mate rialiaLŠia proga,susi 
laukus visapusiškos para 
mos. "Gyvataras" jaučia 
pareigą išvardint visus ge 
radarius,kas prisidėjo sa 
vo darbu,patarimu ir auka 
minėjimo proga.Nuošir
džiausiai dėkojame už pa
skyrimą tikrai daug vietos 
"N. Lietuvoje" koncerto 
reikalu. Visiems sveikinu 
siems žodžiu, raštu ir ap 
dovanojusiems "Gyvatarą" 
gausybe gėlių. Aukavu
siems maistą,fantus ir pa 
galbą tvarkant salę.Di- 
džiausiaj>adėka priklauso 
vakaro seimininkėms:Vai 
tonienei, Volungienei, Tu 
maitienei , Vindašienei, 
Keršienei,Kybartienei,Mi 
kalauskienei, Pąškevičie- 
ije i, Stukiene i, Suopiene i, 
Zilvitienei, Jonikienei, Jo 
kūbynienei,Borus ienei,Bu 
dnikienei, Deksnienei, Pa 
reštieneįUrbonavič ienei, 
Petrautienei, Venskevičie 
nei ir Gedminienei.A. Tu 
maičiuiuž elektros ir baro 
kasos priežiūrą.K.Baronui 
už tvarką prie įėjimo. Mė 
gėjų orkestrui:Ulbinas,Pau 
liūs .Dramantas, V indaž ius 
už muziką koncerto šokė
jams. Gudinskienei-už su 
organizuotą jaunųjų šokė
jų globą ir vaišes A. V. pa 
rapijos salėje.Boruzams 
-uz vaikų globą ir salės pa 
ruošimą. Baro darbinin
kams, dirbusiems visą va 
karą be pamainos :Stukas , 
Pareštys, Urbonavičius. 
Visiems-gražiausias lietu 
viškas ACIU.

"Gyvataras"

LIETUVIŠKOS SPAUDOS 
GERBĖJAMS

Lapkr.24 d. laidoj "NL" 
administracija kreipėsi, 
prašydama užsiprenume
ruoti ir apsimokėti "NL" 
užsilikusias skolasA išku, 
be prenumeratorių mūsų 
spauda neišsivers. Kam 
yra sunkumų sutvarkymui 
prenumeratos apmokėji- 
mui-mielai patarnausiu. 
Skambinti po 4 vai.p. p. 
telef. LI-447o8. Taip pat, 
priimu "Skautų Aido","Dir 
vos" ir kitų laikraščių pre 
nume ratas. V. P.

GRAŽUS BENDRADAR
BIAVIMAS

Stebint kultūrinio gyve 
nimo eigą Hamiltone,tenka 
pasidžiaugti gražiu paski 
rų vientų bendradarbiavi- 
mu.Reikalui esant, vieni ki 
tiems ateina į pagalbą, 
viens kitą papildo savo sri 
ties patirimu, nesibijant 
priešingos grupės konku
rencijos .Tas buvo pastebė 
ta "Gyvatarb" jubiliejinio 
koncerto metu lapkr.2o d. 
Nors "Aukuro" v-vė E.Ku 
dabienė.pati būdama nepa 
prastai užimta savo srity 
je, rado laiko, savo pritir 
timi prisidėti savo darbu 
"Gyvatarui". Tai gražus 
pavyzdys visiems, kas lin 
ki lietuviškai šeimai,dar 
naus darbo, gražaus susi 
klausymo. , V. P.

ATSAKYMAS 
"STEBĖTOJUI" 
Gerb.Stebėtojas lapkr.

24 d."NL" laidoje pastebė 
jo seniai jau išsiaiškintą 
reikalą, liečiantį Hamilto 
no taut, ir kultūr.gyvenimo 
sklandumą. Gerai viskas 
stebėti, tačiau ne visi vie 
nodai mato. Pav. lapkr. 13 
d. New Yorko lietuvių de 
monstraciją stebėjo visa 
mūsų ir net amerikoniško 
ji spauda ir visi matė, kad 
tai kultūringas ir naudin 
gas žygis laisvės link. Ta 
ciau "Naujienų" atstovai 
matė viską atvirkščiai,lyg 
pro raudonus akinius. Jei 
jau ir būtų mažų nesklandu 
mų, visgi savo lizdą teršti 
negražu.Taip ir hamilto- 
niskis Stebėtojas padarė 
negražiai. Jo net pastebė 
ta nedemokratiškumas sta 
tant Jaunimo Centrą.

Kas liečia J.C. statybą , 
tai visiems buvo žinoma, 
kam tas turtas priklauso. 
Tačiau visi prisidėjo. Kas 
aukavo ir rėmė, nesiteira 
vo, kam tai_priklausys . 
S varbu, kad būtų kur dirbti 
Lietuvos labui dar šian- 
die.Visi jautė,kad J.C.rei 
kalingas ir susikūrus į vie 
ną vienetą,buvo įgyvendin 
ta.Visi randa vietos J. C. 
ką parodė ką t ik praėjęs Ka 
riuomenės atkūrimo šven
tės minėjimas, "Gyvataro" 
jubiliejinis koncertas ir 
daugelis kitų parengimų, 
be jokių nesusipratimų.Gy 
venimui įėjus į normalias 
vėžes, Stenėto jas vėl ban
do sudrumsti darnų ir kul 
turingą kolonijos gyveni
mą, ieškodamas alyvuotos 
vietos gaisrui sukelti. Jei 
gerb.Stebėtojas pageidau 
tų daugiau žinių apie Ha
miltono negeroves,asme - 
niškai-mielatGi brangios 
spaudos puslapius nema
tau reikalo tam panaudoti.

V. P.

SKAUDI NELAIMĖ 
"AUKURUI"
'Aukurui" ruošiantis su 

"Atžalyno"gastrole į Cle 
velandą lapkr. 27 dienai, 
du "Aukuro" nariai buvo 
sužeisti automobilio nelai 
nė je. Pagrindiniai jauni
mo aktoriai R.Petrauskas 
ir V. Lekavičiūtė, dėl su
žeidimų nebegalėjo sceno 
je dalyvauti.Gastrolėteko 
atšaukti.Su apgailestavi
mu Clevelando lietuvius 
"Aukuras" atsįprašo,tikė 
damas aplankyti vėliau.Gi 
nukentėjus iems Aukurie
čiai linki greit pasveikti.

Winnipego lietuvių vaikų tautinių šokių grupė ir už jos choras.

WINNIPEGO LIETUVIAI KANADOS TELEVIZIJOS PROGRAMOJE
Lapkričio 28 d.Winipe 

go TV stotis CJAY-CTV 
transliavo Winipego lietu 
vių dainas ir tautinius šo 
kius.Programą organizavo 
KLB Winipego apyl.valdy 
ba.Technisko ir paruošia 
mojo darbo organizavimu 
rūpinosi Valdybos pirm.J . 
M alinauskas.Programai va 
dovauti buvo prašyta V. 
Smaižienė, kuri paruošė 
chorą,palaikė ryšį su tele 
vizijos stoties muzįkali
nės dalies vadovu ir režiso 
riumi, suteikdama jiems 
informacijų apįe mūsų tau 
tos dainas, liaudės meną 
beikultūrą.Be to.Smaižie 
nė parinko vaizdus lietuviš 
kai TV programai.

V.Smaižienė turėjo gerą 
talkininkę D. Januškaitės 
asmenyje,kuri mokė atski 
rus balsus dainuoti bei 
skambino pianinu repetici 
jos metu.

Mišrus choras padaina 
vo:Laisvės Varpas, C „kas 
sodai, Saulutė tekėjo, Salti 
šius.omoterų choras-Lie 
tuva brangi.

Tautinius šokius parin
ko ir paruošė J. Kriščiunie 
nė,kuri tautinius šokius ko 
lonijoj e mokino eilę metų . 
Paskutiniu laiku buvo pada 
riusi pertrauką, tačiau at 
siradus galimumui lietu
viams pasirodyti televizi 
joje, skyr. vald. pirm, pra 
šoma mielai sutiko vado
vauti ir jaunimą mokinti.

Dar šokių repeticijos 
metu CTV stoties muzika 
linis direktorius apie lietu

vius šokėjus atsiliepė, kai 
po apie entuziastingą gru 
pę»

Šokiams grojoD.Januš 
kaitė. Televizijos stotyje 
buvo pašokti jaunimo šie 
tautiniai šokiaiGyvataras, 
Kubilas .Rugeliai .Kalvelis, 
Kepurinė. Si paskutinė bu 
vopašokta 8-ių mergaičių.

Be to, vaikų tautinių šo 
kių grupė,kuriai vadovavo 
H. Barkauskaitė , pašoko 
"Noriu miego".

Tenka pasidžiaugti, kad 
tiek programos vadovės , 
tiek jos dalyviai į uždavinį 
labai rimtai pažiūrėjo ir 
jie atsidėję dirbo.

Buvo šeimų, kur net po 
3 ar 4 asmenis dalyvavo 
televizijos programos pa 
ruoš ime.

Turint galvoje mūsų ko 
lonijos mažumą tenka pasi 
džiaugti, kad ne tik vyrai 
rinkosi į repeticijas po die 
nos darbo, bet ir moterys 
nuo jų neatsiliko, net ture 
damos surasti, kas namuo 
se paliktus vaikus prižiū
rės.

Susidurta ir su techniš 
komis kliūtimis-viena iš 
jų-taųtinių drabužių trūku 
mas .Čia į pagalbą atėjo ge 
ri kaimyną i .Per F .Kantau 
tienę gauta iš Edmontono 
Lietuvių B-nės Valdybos 
pasiskolinti 4 tautiniai dra 
bužiai.F.Kantautienė pas 
kolino ir savo asmenišką 
tautinį drabužį .Nuoš irdus 
ačiū Edmontono lietuviam 
už kaimyninę pagalbą.

Savaitei praslinkus po 
programos filmavimo, te

levizijos programos daly 
viai su savo artimaisiais , 
kleb.J.Bertašium ir vietos 
KT B-nės Valdyba susirin 
ko parapijos salėnbendram 
pobūviui-vakar ienei,kurios 
metu ponioms V. Smaižie 
nei ir J.Kriščiūnienei įteik 
ta po gėlių puokšte,o p-lėm 
D .Januškai te i ir H Barkaus 
kaitei po dovanėlę. Valdy- 
bos pirmininkas J. Mali - 
nauškas padėkojo progra 
mos vadovėms ir jos vyk 
dytojams už solidarų dar 
bą.

Janimas tą patį vakarą 
atšventė vienos iš progra 
mos dalyvių D.Dureckai 
tės gimtadienį,kurį suruo 
motina.

Nors mes negalėjom to 
televizijai duoti, ką galėtų 
didžiosios lietuvių koloni 
jos,bet ne visos didžiosios 
lietuvių kolonijos turi gali 
mumą ir progą pasirodyti 
TV .M es tą progą turėjome, 
ją išnaudojom. Iki šiol Wi 
nipege lietuviai nebuvo te 
levizijos stotyje pasirodę , 
bet dėka grupės pasišven
tusių tautieč ių-lietuvių var 
dą išgirdo tūkstančiai kana 
diečių ir tūkstančiams iš 
jų buvo parodyta mūsų tau 
tos menas.
.Be to,bendras kultūrinis 

trijų kartų /vaikų, jaunimo 
ir tėvų/darbas mus visus 
daugiau sujungė ir davė ga 
limybės visiems kartu dirb 
t i mūsų tėvynės Lietuvos 
vardo ir lietuviškos kultu 
ros išgarsinimui vietinių 
gyventojų tarpe. J. M.

ŠVENČIU SVEIKINIMAI VISIEMS

KLIJENTAMS IR BIČIULIAMS...
• Ateinančiuose metuose mes vėl tikimės pagelbėti Jums 

persiunčiant siuntinius Jūsų giminėms į Sovietų Sąjungų.
• Jūs taip pat galite siųsti savo giminėms dovanų aukštos 

kokybės maisto produktų, kurie yra galimi pagal sovietiš 
kus katalogus prieinamomis kainomis.

• Mūsų tarnautojai su džiaugsmu pagelbės užsakyti: sovie 
tiškus automobilius, šaldytuvus, siuvamas mašinas, skal 
bimo mašinas, televizijos aparatus,motociklus ir daugelį 
kitų dalykų Jūsų giminėms bet kur Sovietų Sąjungoje.

• Mes taip pat galime pagelbėti pervedant pomirtinius pali 
kimus jei paveldėtojai yra Sovietų Sąjungos piliečiai.

• Kviečiame apsilankyti mūsų krautuvėse ir apžiūrėti dide 
lį pasirinkimą medžiagų, skarelių,antklodžių, megstukų ir 
kt. kurie yra galimi Jūsų siuntiniams.

• Tuo pačiu metu Jūs pamatysite įvairių rūšių rusiškų 
„ KHOKHLOMA “ prekių, sovietiškų kvepalų, laikrodžių, 
žaislų, ukrainietiškos keramikos, išsiuvinėtų suknelių, 
staltiesių, bulgariškų vazų, lenkiškų saldainių ir visko 
kas tinka ir Jūsų pačių šventinėms dovanoms.

U k r a i n s k a K n y h a 
Global Imports,

2643 East Hastings Street, 
VANCOUVER 6, B.C.

253-8642.

Ali ŽINOTE KĄ RAŠO

KELEIVIS?
AR ŽINOTE, kodėl vieni jį giria, kiti peikta, bet 
vist mėgsta skaityti?

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

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

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

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

Išėjo i domu s 1966 metams KALENDORIUS, kurto 
kaina $0.95.

Padėkos
Lietuvos Kariuomenes 

šventės minėjimui sėkmin 
gaipraėjus,Minėjimo ren 
gimokomitetas reiškia ma 
Tonų dėkingumą visiems į 
minėjimą atsilankiusiems 
tautiečiams.

C ypatingai didžią pade 
ką reiškiama visiems pro 
gramos išpildytojams;dr. 
H. Nagiui už turiningą ir 
gražią paskaitą, Lietuvos 
Operos solistei E.Karde 
lienei už gražias dienai 
skirtas dainas ,K.Smilgevi 
čiui už akomponiavimą.š. 
J.Jukonieneiir š.Br.Bag 
džiūnui už deklamacijas , 
Tėv. J. Vaišniui, Aušros 
Vaitų parapijos chorui ir 
visiems mieliems talkinin 
kėms,talkininkams-š. J. 
Strėlienei,š .M. Kasperavi 
čienei,š. N. Ubartienei, p. 
Ubartaitei, p.S.Drešerie 
nei ir p. J. Adomavičiui di 
delis ačiū.

Lietuvos Kariuomenės 
Šventės Rengimo Komi 
tefas.

Su giliu nuoširdumu no 
rime tarti nors kuklų žodį 
mūsų brangiai Rėmėjų vai 
dybai ir mieliems gerada 
riams,kurie įvairiausiais 
būdais aukojosi dėl mūsų 
bazaro, padarydami pelno 
$ 879.00. Tai yra didelis 
įnašas automobilio įsigy- 
jimui, apie kurį senai pla 
nuojame, norėdamos ge
riau padėti saviesiems.

Ypatinga padėka Rėmė 
jų būrelio pirmininkei p . 
Gedvilienei už neįkainuoja 
mą darbą, keliant visą ba 
zaro naštą. Valdybos na- 
riams:p. G.Montvilienei, 
p.A. Ūsienei, p. J.Kęsgai- 
lienei.p.I. Rimkevičienei, 
j. Vazalinskienei,p.p.Zu 
iams,p.J.Tanner, p. G. Za 
bieliauskienei, p. J. Lady- 
gai,p.J.Balmantui ir nenu 
ilstantiem rėmėjams:p.p. 
Staškevičiams,p.p.Pocaus 
kams,p .Daudęr ie ne i, p .Be- 
niušinei,p.M.Semogienei, 
p.I. Lukoševįčienei, p. Bal 
tonienei, p. Seidžiui ir p .

7UKT AUTOJŲ IR MEDŽIO
TŲJŲ KLUBAS 

lapkr. 28 d. turėjo šaudymo 
varžybas iš medžioklinių 
šautuvų nustatyti tarpklubi 
įei pereinama jai taurei ir 
trim geriausioms Onatrio 
šauliams.

Grupiniame šaudyme 1 
vietą ir pereiiamąją tau
rę leimėjo Hamiltono klu
bas, 2-rą vietą Toronto 
"Tauras" ir 3-čią Toronto 
to šauliai.

Individualiai pirmą vietą 
laimėjo A.Kuras /Ham/, 
2-rą Z. Zaleskis /Toronto/ 
ir 3 čią V.Sližys ./Hamil/.

Taurės bus įteiktos klubo 
metinio baliaus metu, kur 
ris įvyks 1966 m. sausio 
22 d. Jaunimo Centre.

-Torintieji dalyvauti pry- 
zinėje medžioklėje regis
truojasi pas J. Stankų tel- 
545-5432. Medžioklėį- 
vyks š/m gruodžio 18 d.

V-ba.

Hamiltono "Gyvataro" jaunieji šokėjai šventės metų. Nuotrauka J. Juraičio. room salėje vyko Diocezi- 
josKatalikiųMoterų Lygos 
suruoštas ir Madame Va- 
nier globojamas tarptauti 
nės madų ir įvairių tautinių 
parėdų demonstravimas . 
Iš pabaltiečių buvo atsto- 

._________ vaujami lietuviai ir latviai,
Apyl.V-bos adresas:Mr.A. viso per 2o tautų buvo pasi 
~ - - rodyta.

Lietuvius atstovavo Alė 
Paškevičienės su dailinin
kės A.Tamošaitienės sukus 
tu, išaustu ir pagamintu 
aukštaitės tautiniu parėdu.

Neperdedant tenka past 
džiaugti,kaddail. A. Tamo
šaitienės kūrinys-tautinis 
ęarėdas buvo vienas iš gra- 
ziausių ir spalvingiausių, 
kas buvo ir palydėta ilgiau- 
siai užtrukusiu plojimu.

A. Paškevičius.

SUDBURY, Ont.
ŠVENČIU SĄVARTOSE
Ir vėl vienų metų našta 

prislėgė mūsų pečius, sto
vime Naujųjų metų išvaka 
rėse ir žiūrime į dar neži 
nomą ateitį vieni kitiems 
linkėdami daug laimės.

Mano nuoširdi padėka ir 
linkėjimai NL p. redakto
riui, redakcijos personalui 
Kalėdų ir Naujųjų Metų 
švenčių proga. Tikėkime, 
kad sekantieji metai bus « a -.-,7,—tt. V~“ •
geri ir laimingiNt gyveniST. CATHARINES,?™! 12 jąl-

nis V ilkas" sporto klubo 
pirmasis organizatorius 
ir dabartinis sekretorius , 
šį mėnesį švenčia 5o metų 
amžiaus sukaktį.

Sveikinimai ir linkėji
mai sulaukti dar kitų 5o 
metų sukakties.

J. Kručas.
NL prisideda prie ben

dradarbio J. Kručo linkėji 
mų.

OTTAWA, Ont
NAUJĄ APYLINKES V-BĄ 

sudaro Nijolė Sčepana- 
vičiūtė, A. Paškevičius ir 
V. Radžius.
Apyl.V-bos adresas:Mr.A 
Paškevičius,659 Alesther 
Str.Ottawa 7,Ont.Tel.746 
-6956.

• Per kariuomenės šven
tės minėjimą pagrindiniu 
kalbėtoju buvo ats. majo
ras inž.T.Siurna.

• Gruodžio 12d. sekma-

Iš HIGIENOS ISTORIJOS
Pirmasis muilo vartojimo prausimuisi ir skalbimui propa

guotojas buvo Romos gydytojas Galenas (II a.). Senovės 
egiptiečiai muilo nežinojo ir prausimuisi naudojo j van
denį dedamą sodą. Antikos romėnai vartojo smėlio ir 
alyvmedžio aliejaus mišinį. Iki Galeno muilą žinojo tik 
galai, bet jį naudojo tik kaip kosmetikos priemonę 
plaukams tepti.

Seniausia užuomina apie dantims valyti šepetėlį yra 
XVII a. anglų spaudoje. Kol nebuvo šepetėlių, Anglijo
je buvo vartojamas specialus vanduo burnai plauti, kuris 
pagal to meto reklamą turėjo „palankiai veikti žmogaus 
protą ir užtikrinti taisyklingą kvėpavimą."

me.
Esu labai dėkingas Sud 

būrio lietuviams NL skai 
tytojams už paramą ir ma 
tonų bendradarbiavimą pe r 
1965 metus .Todėl ir mūsų 
kolonijos žinių skyrelis 
per NL puslapius pasiekė 
tolimiausius pasaulio už
kampius .

Linkėmų švenčių ir lai
mingų Naujųjų Metų.

J. Kručas.
NL red. nuoširdžiausiai 

dėkoja J.Kruču i už pašiau 
kojantį bendradarbiavimą 
ir Sudburio kolonijos lietu 
viams už visokeriopą para 
mą.

• " Geležinis Vilkas "- 
meškeriotojų ir medžioto 
jų klubas, švenčių proga , 
NL redakcijos reikalams 
paaukojo $ lo.oo.

NL-va nuoširdžiausiai 
dėkoja už paramą.

• Petras Venskevič ius , 
LB v-bos pirmininkas ir 
Stasys Krivickas "Geleži

ONTARIO
GRUODZIC 12 D. VISUGTI 
NIS SUSIRINKIMAS.

Skelbtas narių susirin
kimas lapkričio 28 dieną 
dėl mažo tautiečių atsilan 
kymo neįvyko.Susirinkusie 
ji balsų dauguma nubalsa
vo susirinkimą atidėti 
dviem savaitėm.Taigi susi 
rinkimas įvyks gruodžio 
mėnesį 12dieną,tuoj po pa 
na Idų vienuolyno patalpo 
se,75 Rolls Ave.Dienotvar 
kėjezpraeito vis.narių su 
s trinkimo protokolo skai 
tymas, valdybos praneša
mas, revizijos akto skai
tymas, naujos valdybos rin 
kimaiirkiti einamieji rei 
kalai.

Valdyba prašo tautie
čius susirinkime kuo skait 
tingiau dalyvauti. Sekr.

Baradinskui už nuoš irdž ią 
talką neskaitant nei laiko 
nei darbo.

Nuoširdus ačiū gerb.Tė 
vuiK.PečkiuiS. J.už auką 
$ 5o.oo ir už paskolintus 
reikmenis. Didelė padėka 
mūsų menininkams p.A.. 
Bukauskui, p. Vazalinskui, 
p. Zubienei ir p. Piešinai 
už dovanotus meniškus pa 
veikslus.

Mieloms ponioms už 
skanius tortus, pyragus 
bei kitokius kepsnius. Vi
siems rinkusiems fantus 
ar juos aukojusiems bei 
savo auka ir atsilankymu 
prisidėjusiems prie baza 
ro pasisekimo, reiškiame 
gilią padėką ir pagarbą.

Teatlygina Jums gera
sis Dievas.

Nek.Pr.Marijos Seserys

jos Rūmų koplyčioje įvyks 
lietuviškos pamaldos, kn 
rias atlaikys kun.dr.V. 
Skilandžiūnas.

_® Tuojau po pamaldų tų 
rūmų salėje ruošiama Ka
lėdų eglutė su Kalėdų Se 
neliu ir pritaikinta tai vai 
kūčių šventei programa.

Visi plačiųjų Cttawos 
apylinkių lietuviai kviečia 
m i dalyvauti. Po progra- 
mos-suneštinės vaišės.

• Lapkričio mėn.paskuti 
nį šeštądienį buvo suruoš 
tas K. Čiurlionio minėji
mas jo 9o gimimo metinių 
proga. Išsamią paskaitą 
apie įžymųjį lietuvį meni
ninką skaitė žymus meni 
ninkas dailininkas Anta
nas Tamošaitis,kuris vis 
labiau ir labiau įsijungia 
į Ottawos lietuvių apyTin- 
kės kultūrinį gyvenimą.

Sueiga įvyko PaškevkUrugvajiečių delegacija įteikia menišką pergamina. Iš kairės: Ant. 
rV.apkričio pabaigoj ZuPka> Ter. Drobniauskaitė, Vyt. Dorelis, Rob. Lešinskas ir A. 
Chateau Laurier Ball- Jaškelevičiūtė. Prie piano stovi - pianistė Eleonora Mikučionienė.

at%25c5%25a1aukti.Su
beikult%25c5%25abr%25c4%2585.Be
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Švento Kazimiero parapijos

NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMAS
/AONTWREVYL

Al ■»
M CNTRE A LIO KA TA LI
KTŲ MQTERU DRAUGIJOS 

ŠVENTĖ
įvyksta gruodžio 12 d.Auš-

NAUJOJO K T B MONTRE 
A T JO LIETUVIŲ SEIME - 

susirinkimas sekmadienį 
praėjo sklandžiai. Išrink-ros Vartų parapijoje. Į šią 
tas naujas Seimelio Prezi-metine draugijos švente iš 
diumas šios sudėties: Pir-Toronto atvyksta Centro 
mininkas Romas Verbyla,Valdybos narė p.I.Kairie- 
vicp. R.Navikėnas, sekr.nė.
A.Mylė, kas. A.Keturka, Draugijos narės renkasi 
šalpos reikalams J.Dal- į Parapijos salę 10-30 vai. 
motas, jaunimo reikalam ryto. Dalyvavimas būtinas. 
S.Baršauskas ir parengi. Skyriaus Valdyba,
mu J. Ladyga. Kandida
tais liko J. Gaudzė ir R. 
Piešina. Plačiau sekanč. 
nr.

KALĖDŲ PAMALDŲ
TVARKA

Aušros Varlį) bažnyčioje: į‘taa“Je‘vtnto kūdtkto IŠu*- 
Bernelių mišios 12 vai. na-kįaniCįaį p.s.Skučienei. Re- 
ktres bažnyčioje ir saleje,ngėjų vardu E.Navikėnie- 
Kaledų dieną mišios 8, 9, nė pristatydama daugia- 
1O ir 11 valandą. - -- - - ■ b - -

^aujųju Metų pamaldų 
tvarka: Vidurnaktį 12 vai

PAGERBIMAS PAVYZDIN. 
GOS T IE TUVIŲ ŠEIMOS
Praeitą šeštadienį Sv.Kaz 

zimiero oar. salėje gimi
nės, draugės ir pažįsta - 
mos surengė gražų pager-

PARAPIJOS SVETAINĖJE 

1965 METŲ GRUODŽIO MĖNESIO 31 DIENĄ

• ŠOKIAMS GROS PUIKUS ORKESTRAS

• PUIKI BUS VAKARIENĖ

PRADŽIA 9:30 VALANDĄ VAKARO

ĮŽANGA: SUAUGUSIEMS $ 5.CC
JAUNIMUI ... $2.5C

PRAŠOME BILIETUS ĮSIGYTI IŠ ANKSTO!

VISUS MALONIAI KVIEČIAME ATSILANKYTI •
Parapijos Komitetas.

T o m t o
METINIS SPAUDOS

BATJUS, 
kurį paprastai ruošia 
"Tėviškės Žiburiai", 
skelbiamas sausio 22 d. 
Prisikėlimo parapijos 
salėje.

kt,b apylinkės VAL
DYBA 

platesniame posėdyje ap
tarė veiklos planus.

Vasario 16 šventė bus 
švenčiama vasario 20 d. 
skmadienį Central Tech 
mokyklos salėje.

2. Už einamąsias sąs
kaitas ir toliau bus mokami 
4% palūkanų tačiau jų skaičia 
v imas ir prirašymas bus daro 
mas nuo mažiausio trimėnesi 
nio sąskaitos balanso. Mene

EILINĖ LIETUVIŲ DIENA 
šiemet KLB Kr. V-bos paj 

vedimu tenka Toronto lie
tuvių apylinkei. Apylinkė 
pasiūlymą priėmė ir tai 
Dienai jau išnuomavo Klub 
Kingsway sales.

vaike pp. Skuču šeimą kai
po pavyzdį visai kolonijai,

.r ,, j- „ „ « i pažymėjo, kad visi pp.Sku-
„ *.-dieną~t8’ Ų va^’ c9 vaikai lanko lietuviškas 
"3-,"' mokyklas /vyr. sūnus pava

Žmones, kurie per Ber-sarį baigia TT. Prane, gim 
 -------- d naziją Kennebunk Port/, da 
rezervacija pra- iyvauja lietuviškose orga- 
sfonu nranesti nizacijose, visada patarnau. 

ja parapijos kunigams, ge- 
, , ■ - ,x , - . ? rai mokosi kanadiečių mo-
klausomos iš ryto pries kyklose. Tėvai visada su- 
“ ._®S_’JP_° ir randa laiko lietuviškiems

reikalams ir niekad neat 
s is ako reikale padėti.

Pagerbime dalyvavo per 
šimtas moterų. S.Skučie
nei įteikta dovanų. Pobūvis 
praėjo labai gražiai.

ryįo ir 5 vai. po pietu_.

ne’iii mišias nesinaudos 
suolų ] "
šomi telefonu pranešti 
klebonijai.
- Išpažintys Kūčių dieną

6 valandos ir prieš Ber
nelių mišias 11:15.

e Pp.Daugelavičiai ir 
pp. Juodviršiai iš Flo
ridos, kur praleido ato
stogas, atvyko įdegę sau
le.
e Ponia Paunksnienė pra
leisti atostogų išskrido į 
Kengūrų žeme-Australi- 
ją kur bus ilgesnį laiką.

VIETOJE SVEIKINIMŲ - 
PARAMA STOVYKLAI

Šv .Kalėdų ir N.M etų pro
ga visus savo prietelius 
nuoširdžiai sveikina ir

DR.J. S E M O G A S
5441 BANNANTYNE,Verdun.
Pirmadienįir
ketvirtadienį 2-4 ; 7-9 p.m.
antradienį ir _ .. ... 2-4 p.m.penktadienį

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

PO 7-3175; namų 6-9582.

vietoje kalėdinių atvirukų 
aukoja "Baltijos’'stovyklos 
miškodarbams:po $lo. oo 
A.J.Mališkai,!. P. Lukoše
vičiai, po $5. oo G. P.Ru- 
dinskai, M. J. Šiaučiuliai, 
C. J. Tadygai, M. V. Jony
nai ir J. J. Adomoniai.

Miško darbų vajaus ei- 
ga:užplanuota $72o. oo,gau
ta $125.oo,trūksta $595. oo.

Stovyklos "Baltija" sta
tybos fondą parėmė:po $lo. 
oo S.Mekšrunas, po $5. oo 
K. Gudžiūnas, J. Z ižas, Z. 
Valinskas ir D.Norkeliu- 
nas.Visiemsdidelis ačiū.

AT FONSAS A.MTUKAS, Šv. KAgIMIERC PARAP. 
neseniai atvykęs iš T ie- ŽINIOS
tuvos, sekmadienį papas a-Sekmadienį buvo skaitomas 
kojo apie savo išgyveni- Kard. P. E. Leger laiškas 
mus sovietijoje ir okupuo- Vatikano susirinkimo užda- 
toje Lietuvoje. Kalbėto- rymo proga, kuriame Kar
ias suminėjo daug pavard- dinolas kreipiasi j tikinčluo- 
ziu, asmenų, sukurtais sius pasimelsti uzjsusirin- 

už arktikos rato, būti dra- mišios bus laikomos šį tre- 
uge soviet! liuose kalėji- čiadienį 8 val.vak.. 
muose ir susitikti sugrį- Nekalto Prasidėjimo šve- 
žus iš Komi "respublikos"ntė šį trečiadienį.Mišios 
į T ietuvą. 9,10, H ir vakare 8 vai.

A .Miluko pranešime bu- - Parapijos visuotinis su- 
vo ypač įdomu, kas yra s trinkimas, kuriame bus 
galima tiktai rusų santvar renkamas naujas Parpi- 
koje. Pav. jam nuėjus į ------- ’
svečius pas p. Kaupienę, 
jį pasitiko du mongolai, 
ginkluoti automatais ir jį 
suėmė. O p. Kaupienės 
bute jis jau rado 15 tokiu 
pat būdu suimtų asmenų. 
Visi suimtiejeji nebuvo 
išleidžiami apie dvi sa
vaites. Visi taip ir lau
kė savo nežinomo likimo. 
Iš p.Kaupienės /kuri po 
to buvo ištremta į Sibirą 
su broliu adv. Z. Toliu- 
šiu/ buto A . M ilukas bu
vo nuvežtas į saugumo po 
žemius, kur rado sol.A. 
Kučingį ir poetą A.Miš
kinį. Kamera buvo saų- 
skimšai prikimšta taip 
kad miegoti galima buvo 
atsigulus vienas prie ki
to ant šono, nes ant nuga 
ros atsigulti jau nebuvo

lukas buvo nuvežtas į Vii

sinis palūkany skaičiavimas
STOVYKLOS "BALTIJA" sudaro labai daug darbo. Be 

komitetas nutarė na ,
.eikštididelę padėką Čika t0> v,eno menesio laikas yra 
gos lietuvių solistams Da per trumpas reacionaiiam pini 
nai Stankaitytei ir Stasiui gn investavimui ir todėl už štai 

Be honoraro jų išpildy *lal ldetas dldfįe? sumas daz 
tas koncertas Montrealyje ' ' ' 1...............''

jam teko būti tremiamam kimo pasisekimą. Padėkos stovyklos naudai yra dide 
iįS padrąsinimas stovyk 
los organizatoriams ir di 
delis džiaugsmas visam 
Montrealio lietuviškam 
jaunimui.

Stovyklos Komit 
SVARBŪS“LITO“NUTARIMAI

“Lito“ valdyba paskutiniame 
posėdyje padarė eilę svarbių 
nutarimų, kurie įsigalioja nuo 
1966 m. pradžios.

1. Už indėlius /šėrus/

Kard. P. E. Leger laiškas

5. Nutarta pradėti rūpintis 
“Lito“ namy įsigijimo ar staty 
bos klausimu.

“Lito“ sąmata 1966 metams 
priimta$120,080 bruto pajamų 
su $63,750 bruto pelnu, iš ku 
rio numatoma išmokėti dividen 
dais$52,500. Pr. R.

D A NTį GYDYTOJAS
Dr. J. MALIŠKA

1396 St. Catherine St. IV.
Suite 419, tel. I N 6-8235

Nainy tel.: MU 1-2051.
ADVOKATAS

STASYS DAUKŠA,, U.,D.
4 Notre Dame Št. E.

Suite 205
Suite 902 ir 903

Tel.: 861-8478 ir 861-847^

jos 6 asmenų komitetas, 
įvyks gruodžio 19 d. po 11 
vai. mišių,. Visi parapi
jiečiai privalo dalyvauti.
- Pakrykštytas Julijos ir 
Juozo Bernotų sūnus Juo
zo ir Mykolo vardais.Kri
kšto tėvais esant Juozui 
irvEleonorai Intams.
- Sv.Kazimiero par.Kle
bonas dr. F. Jucevičius 
savaitgalį išvyksta į Či
kagą, kur Jaunimo cent
re turės paskaitą apie gy
vybės atsiradimą teologi
niu požiūriu.
SERGA DAUG TAUTIE

ČIŲ 
K.Leknickas, p.^ulmist- 
rieųė, p. Gruodienė/visi 
rd.Šemogo priežiūroj/, A, 
Sadauskas, S.Valence, J.. 
Kriaučeliūnas St. Tarno

— - o „ šaitis, J. Januš14?, J.Kali-spręsti,kiek pinigų palikti
vietos... Iš Kauno p.M i- nauskas, A. Bernotas, J. i -i • •
lukas buvo nuvežtas į Vii Gargasienė, J.Kvietinskas# . pastoviam laikymui inde 
nių, paskui į Leningradą A.Grimaila, p.Kalinaus- nuošė ir kiek gale metų per- 
o iš ten-už arktikos ra- kienė, p. Stratkauskas, p. kelti į einamąją sąskaita apv 
to, kur pusė metų naktis Remeikienė. • 1
ir kita pusė-diena.

Amerikos atstovybės dė’ 
ka p.M ilukas buvo paleis' 
tas iš katorgos ir po di
delių pastangų persikėlė 
į New Yorką, kuriame 
yra gimęs, bet su tėvais 
192C metais persikėlęs Į 
Lietuvą, kur baigė Vyt. 
Did. Universitetą ir dir
bo Cukraus bendrovėje

Į tuo jos įsisteigimo.
Svečio A. Miluko vieš

nage rūpinosi Prezid. Pir
mininkas K. Andruškevi- 
čius ir inž. Kibirkštis.

o iŠ ten-už arktikos ra-

PARDUODAMOS

DR. A. O. JAUGELIENE

ADVOKATAS

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

DR. V. G1RIUN1ENE
DANTŲ GYDYTOJA 
3938 Rosemount Blvd.

RA 7-5552; namų RA 1-0656

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

Suite 205
168 Notre Dame St.E.

UN 6-2063 ir UN 6-2064.

Notaras
J. BERNOTAS 

B.A., B.C.L.

Sun Life Building 
Suite 2001

Tel.: UN 6-4364.

DR. IRWIN COPNICK
Dantų Gydytojas 

4966 Decane Blvd.
Suite 7

Montreal, Que. Tel. 489-3191
-- ’ --- n—

LIETUVIŠKAS PUSVALANDIS GIRDIMAS KAS 
ŠEŠTADIENI PER CFMB STOTI, 

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

Telef.: 669-8834

APSI DRAUSK!

ADAMONIS INSURANCE 
AGENCY INC.

3907 Rosemont Blvd.

Tel: 722-2472
Res: 722-4735

GAISRAS — AUTOMOBILIAI

ATSAKOMYBĖ — GYVYBĖ
Tikslus ir greitas patarnavimas

’’LITAS“ Adresas: 1465 De Seve Street
Montreal 20, Que.; tel. 766 - 5827

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

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

ALLIANCE 
realties inc. 
Montreal Rea! Estate 

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

apartmentai, investacijos, 
morgyčių parūpinimas.

nai tenka mokėti palūkanas 
dar net nespėjus pinigų išsko 
linti.

3. Gyvybės draudimai 
iki $2000 santaupų sumos ga
lioja indėlių sąskaitoms. Eina 
mosios sąskaitos nebus drau 
džiamos kadangi jų balansas 
labai svyruoja ir didelė dalis meną, šio mėnesio 4 dieną pp 
išmokamų draudimo premijų ne Magdelenos ir Balio Kaspera 
atsiekia tikslo, nes nario mir vičių bute, nuoširdžiausia pa
ties atveju draudimas išmoka- dėka iniciatoriams ir ruošė- 
mas ne nuo draustos gale mė- jams pp.M.B.Kasperavičiams , 

nutarta 1966 metams pakelti di nėšio sąskaitoje buvusios si)Br.Kirstukui ir mūsų dukrai 
videndus iki 5%.Dividendai už 
indėlius skaičiuojami ir prira 
šomi tik kartą į metus metinį 
balansą užbaigus. Metų bėgy 
je dedamiems indėliams divi 
dendai skaičiuojami nuo sekan 
čio mėn.l dienos. Išėmimo at
veju “Litas“ nemoka dividen 
dų išimtai sumai už visus me 

’ tus. Užtat visiems nariams 
patartina iki galo metų apsi-

PADĖKA

Mums suruošusiems 20 mė
ty vedybinės sukakties staig

irnos, bet nuo tos sumos, kuri * Laimai.
.... ... . Mdona ir Julius Urbanavičiai.sąskaitoje buvo likusi nario 

mirties atveju.
4. Nutarta 1966 mėty bėgyje 

įvesti terminuotus indėlius su 
didesnėmis palūkanomis,kaip 
5%. Tas klausimas šiuo metu 
studijuojamas ir sąlygos ter 
minuotiems indėliams bus pa 
skelbtos vėliau.

visAkeriopi RAŠOMĄJA 
MAŠINĖLE DARBAI,

lietuviškai, vokiškai ir ang 
liškai švariai ir sąžiningai 
atliekami. Tel. 486-4074.

Ultra Modern

parsiduoda
Construction

SAV. VLADAS IVANAUSKAS

“FRENCH MADE“ metalinės 
PAŠLIŪŽOS /SKI/. Naujos ir 
pasirinkimas didelis.
Skambinti: tel. D0-5-0691.

GURNEY GAZINIS PEČIUS,.
21 inch pločio-4 burners.

Mažai naudotas.
Tel. 767 - 4406.

•a vyksta LaS'allėje prie Dollard ir Newman

D-L.K. VYTAUTO KLUBAS

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

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

TELEFONAI: 366-6855 ir 767-7596.

2159-61 ST.CATHERINE E., MONTREAL.

Nuo 1966 m. pradžios pradedama išnuomuoti sales, 
talpinančias nuo 100 iki 600 asmenų, pagal reikalą — 
vestuvėms, suvažiavimams ir kitokiems parengimams .

• Kainos prieinamos.
« Klubiečiams ir jaunimui speciali nuolaida.
a Reikalui esant duodamas pilnas patarnavimas:

— virtuvės indai, personalas ir gėrimai.
Nelaukdami užsisakykite kreipdamiesi į Klubą-J.

Petrulį, tel: 522-2353 arba pirm.Pr.Paukštaitį, tel: 365-
0311,366-6220.

I LAIKRODININKAS
ANTANAS ŽUKAS 

1855 WELLINGTON ST. 
Tel. WE 2-0644.

TAISAU IR PARDUODU 
ŽEMOMIS KAINOMIS 

LAIKRODŽIUS IR JUVELYRUS.

J. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS.

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

(storidžiai).
6396 Bannantyne, Verdun.

PO 7-6183.

I.GELECTRICR’1
Elektros kontraktoriua 

IGNAS GURČIN AS 
889 — 56 Avenue 

Lachine. Tel. 631-0882.

PINE LAND CORP.
agentas ROMAS VERBYLA 

Investavimui žemė St. Hubert, 
netoli St. Helen salos

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

Adresas: 5974 Turenne, 
Montreal 5, Que.

Ar žinomadkad
“NEPRIKLAUSOMOS“
LIETUVOS“ SPAUSTUVĖ

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

Spausdinius galime priimti 
, , paštu ir paštu pasiųsti. 
Adresas: George St'^et, 
LaSalle, P.O.. Canada.

KEATING FORD
Sales Limited

4415 Bannantyne Ave.
I'ALCON FAIRLANE

GALAX1E THUNDERBIRD

MUSTANG TRUCKS

Used cars
I year guarantee 

Kreipkitės i
LEO GURECKAS 

Sales Manager's Asisteftt
Keating Ford Sales Ltd.

Jūsų lietuvis atstovas

769-8831

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