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Montrealio ir Ottavros lietuvių susitikimo pp. Skruibtų ūkyje, Pointe Fortune, P.Q., vė
liavos iškėlimo momentas. Vėliavą iškelia jaunimo atstovai, derinantis prie Jaunimo Me 
tų, Montrealio atstovė Renata Lukošiūnąitė irOttavos atstovas Kęstutis Vilčinskas.

Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto valdybos posėdis. Iš kairės: Bronius Bteltukas, 
Algirdas Budreckis, Juozas Audėnas, Stasys Lozoraitis jr./Lietuvos atstovybės Vatikane 
sekretorius/, VLIKo pirm. Vaclovas Sidzikauskas, Stasys Lūšys, Bronius Nemickas AI- 
bęrtas Ošlapas/Tautos Fondo atstovas/, ir Algirdas Vedeckas. Foto R. Kisieliaus._____

Atrodo, kad jau pasibai
gė tie laikai, kai viešpatau
davo ramybė ir rimtis,ku
ri paprastai tęsdavosi me
tų metais.lt kokie nesusi 
pratimai,streikai ir sąmy
šiai būdavo reti reiškiniai, 
sukelią platesnį susirūpini
mą, sutelkiantį masinį dė
mesį.

DABAR GI KAS SAVAITĖ
REIKALAI VIS DAUGIAU
KOMPLIKUOJASI-

Karaltęsiasi nesibaigia- 
mai.Streikal vyksta be per- patinka. Tiktai klausimas,
traukos .Visoki neramumai 
su demonstracijomis, pro
te stais,pikietavimaiąbari- 
kadomis, šaudymais, -kas
dieninis reiškinys, kuris 
tolydžio kyla ir tolydž io da-
rosi vis neramesnis ir net 
prasiveržia į grėsmingas 
apraiškas.

KARAS VIETNAME PLE
ČIASI IR DAROSI LABAI 
RIMTAS IR PAVOJINGAS 
visuotinei taikai. Vietkon- 
go lyderis Ho Či-minh ne 
veltuikalba apie Vietnamo 
užkariavimą. Paskutiniu 
laiku paaiškėjo, kad agre
sorius jau buvo pasiryžęs 
užgrobti Vietnamo sostinę 
Saigoną.Tat prieš Vietna
mą ir jam padedančią 
Ameriką ir kitomis valsty 
bėmis visu rimtumu atsi
stoja karo tęsimo proble- 
ma.Kinų žmonių masė mil
žiniška ir jos agresorius 
nesigaili.

IR GERAI AMERIKOS 
TECHNIKAI ATSISPIRTI 
LABAI SUNKU-

O vieno atsispyrimo , 
kaip vis dar tebetvirtina 
JAV vadai, neužtenka. Lai
mėjimui reikia pergalės . 
Didelė klaida buvo praleis
ti daug laiko ir laukti kol 
priešas sustiprės .Buvo lai
kas laimėti,bet jis praleis- 
tas.Dabar kiekviena diena 
atneša vis didesnių sunku
mų,ir jautikraibelieka tik
tai gintis.

O DE GAULLE BEARDY- 
DAMAS ATLANTO SĄJUN 
GĄ, VAKARAMS DARO

Iš praeities j ateitį
MEŠKOS PATARNAVIMĄ.

Ir bolševikai, padrąsinti 
Vakarų fronto lūžimu, ėmė
si didesnio veiklumo,ir ru
munų tramplyno pagalba, 
kaip galima spėti, bando vi
siškai suardyti Vakarų vie
nybę irtą,kurt dar laikosi. 
Jau jų pradėta akcija už tai,

KAD BŪTŲ SUDARYTA 
.BENDRA EUROPOS SAU
GUMO SISTEMA1'.

Kam toks pasiūlymas jau 

kaip agresorius, dalyvau
damas tokioje sistemoje, 
pats prieš save kovos?Le
nino principu / eik visur, 
kur tiktai galima įeiti ir 
iš vidaus sprogdink/ bolše- 
vikiniaikraštai jau pasiry
žę skverbtis į visas Euro
pos vakarų veiklos sritis, 
ir jau veržiasi į Bendrąją 
Europos rinką,kad galėtų 
sprogdinti iš vidaus.

Tiktai demokratinės Pie 
tų Amerikos valstybės la
bai apdairiai susirūpino 
pirmiausia pačios apsi- 
svrstyti ir tiktai po to da
ryti bendrus žygius į kitas 
Pietų Amerikos valstybes.

KOLUMBIJOS, VENECUE- 
LOS,’ČILĖS IR EKVADORO 
IR PERU VIRŠŪNĖS 
aptarė politines ir ekono
mines problemas ir priėjo 
prie bendros nuomonės,kad 
Pietų Amerikai re ikalingos 
ekonominės, socialinės re
formos, reikalingas ekono
minis bendradarbiavimas , 
kai kuris susibendrinimas 
ir bendros visose srityse 
pastangos.Sutokiais pasiū
lymais šios penkios valsty
bės pasiryžusios kalbėtis 
su kitomis Amerikos vals
tybėm is.

Tačiau š i rimta,saikinga 
ir gerų pastangų konferen
cija toli gražu neatsveria 
neramaus pasaulio, kuris 
ryškus buvo praėjusią sa
vaitę.

ŽINIOS TRUMPAI
• JAV viceprezidentas 
Humphry pasisakė už susi 
artinimą su žemyno Kinija 
norėjos valdžia ir nusieta

čiusi priešiškai Amerikai. 
•Rumunijos min.pirm.Mau 
rer su gausta delegacija 
viešėjęs 5 dienas Danijoje > 
sugrįžo namo. Jis pasiūlęs 
sudaryti bendrą saugumo 
sistemą vieton Atlanto ir 
Varšuvos susibūrimų. Re i 
kalauja JA V išvestų iš Viet 
namo kariuomenę,bet Danį 
jos min.pirm.Kreg pasisa 
kė už taikos derybas.
• Indonezijos sosttnėjDža 
kartoje įvyko kelių tūkstan 
Čių studentų demonstraci 
jos prieš Sukamo, kuris 
pareikalavo jo klausyti ir 
vykdyti jo seną politiką . 
Studentai jį kaltino komu 
nistų palaikymu ir vedimu 
krašto į ekonominę katas 
trofą. Prie studentų prisi
dėjo mokytojų sąjunga.
• Anglija,Indonezijai susi 
taikius su Malazija, jau iš 
traukia iš ten savo kariuo 
menę.
• JAV netrukus paleis 3 
astronautus viename laive 
ir 1968 metais pasiryžusi 
skristi į Mėnulį.
• Italijos firma Fiat pasi 
rašė su Rusija 800 mili
jonų dolerių vertės sutartį 
pastatyti Rusijoje automo 
bilių gamybos fabriką,
• Meksika yra vienintelė 
Pietų Amerikos valstybė 
nenutraukusi diplomatinių 
santykių su Kuba, bet da
bar pagavo 40 iš Kubos į- 
gabentų teroristų, apmoky 
tų Pekine ir Kuboje.
• JAV paleido Pionierių 
7 aplink saulę, o Mėnulio 
orbitininkas sukasi aplink 
Mėnulį ir jį fotografuoja .
• Kubos atstovas Indonezi 
joje dr. Alonzo, negrįžęs į 
Kubą, pareiškė, kad Kuba 
finansavo Indonezijos suki 
lėlius, kad Kubos terorls 
tai veikia Azijoje ir Afrt

Apsivaliusieji nuo opozicijos: dešinėje Egipto Nasser, 7 priešus, ipakoręs ir 
36 nuteisęs į kalėjimą. Toliau iš dešinės į kaire: Kinijos komunistu vadas Mao 
Tse-tung su sąmokslininkais karo min. Lin Piao, min.pirm. Cu Ėn-lai. ao- 
sldirbę su opozicija ir užsitikrinę neklaidingų,kaip ir Stalinas, role, ilsisi.

KANADOS MINISTERS PIRMININKAS LESTER 
PEARSON SUSITIKO SU JAV PREZIDENTU L. 

JOHNSONU
Sekmadienį Kanados mtn. 
pirm. L.Pears on Campo
bello, N.B., susitiko su 
JAV prezidentu LJonhso 
nu, atvykusiu čia atldary 
ti Franklin D.Rosevelto 
paminklinių namų,kur jis 
yra praleidęs daugelį po
ilsio dienų. Sala ta yra 
ant pat JAV ir Kanados 
sienos, bet priklaus o Ka
nada t.

Ta proga abu valstybių 
vyrai tarės i politiniais ir 
kitais klausimais. JAV pr 
ezidentas įtaigojo taikos 
reikalą Vietname, oficia
liai pareikšdamas. Į tai 
Kanados pirmininkas atsi- 
liepė:Kanados politika ne 
visada sutampa su JAV po- 
litika,bet visiškai yra aiš
ku,kad JAV kovoja už lais
vę ir jos kovose, kur jos 
bevyktų, nėra imperializ
mo ir užkariavimo tikslų. 
Ir žmonija turi eiti prie 
to, kad visi klausimai bū 
tų sprendžiami taikiu bū
du, susitarimais.

KANADAI GRESIA DIDE
LIS GELEŽINKELIŲ 
STREIKAS

Kanados geležinkelių 
tarnautojai pareikalavo pa 
kelti atlyginimą už darbą 
9O-č ta centų valandai.Ge 
ležinkelių vadovybė nesuti 
ko tą reikalavimą patenkin 
ti.Kl ausimasbuvo perduo

koje ir ruošia perversmus. 
• Šiaurinės Korėjos komu 
nistai pasisakė už savaran 
kiškumą ir nepas įdavimą
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tas arbitražinelkomisijal, 
kuri pas tūlė 40 centų prie 
dą, bet geležinkeliečiai 
balsavimu šį pas iūlymą at 
metė. Tat klausimas atsi 
dūrė prieš streiką.

Jeigu sustos geležlnke 
liai.tai Kanadai bus pada 
ryta milžiniškų nuostolių. 
Tokios padėties akyvaiz - 
doje, min. pirm. L. Pear
son buvo sušaukęs ekstra 
ministerių kabineto posė 
dį.

KANADOJE SPARČIAI 
VYKSTA INFLIACIJA . 
Daugybė streikų rodo, 

kad gyvenimo išlaidos 
brangsta. Ryšium su tuo 
darbo žmonės reikalauja 
aukštesnių arlyginimų. To 
dėl dabar nepaprastai daug 
streiku,kuriais darbo žmo 
nės bando iš re ikalauti atly 
ginimo už darbą pakėlimą

Tačiau atlyginimų kėli
mas turi antrą medalio pu 
sę: dar darbininkams atly 
ginimai nepakeliami,o pre 
kiųkainos jau pakeliamos . 
Tat ir iš to atlyginimo pa 
kėlimo jokios naudos nėra . 
Tai tiktai daroma infliaci 
ja; nuvertinimas Kanados 
doleris, nes už tą dolerį 
vis mažiau prekių galima 
nupirkti.

STATISTIKOS BIURAS
APIE KAINŲ KILIMĄ 

praneša,kad liepos mėnesį 
būtinojo naudojimo prekių 
kainos žymiai pakilo ir to 
kilimo tendencija yra ir 
ateičiai.

HM WIW
Vyriausio Lietuvos IŠ- mą šių metų pirmajame 

laisvinimo Komiteto valdy pusmetyje. Toliau buvo iš 
bos posėdyje rugpiūčio 9 samiai apsvarstytas ir 
dieną, drauge su ligšioli- įvertintas JaunimoKongre 
niais valdybos nariais /V . so poveikis veikloje dėl Lie 
Sidzikausku,S.Lušiu,B.Ne tuvos laisvės.
micku, J. Audėnu ir B.Bie Nutarta pavesti naujiems 
liuku/, dalyvavo ir naujle Vilko valgybos nariams 
ji nariai,-A. Budreckis ir tam tikras specialias parei 
A. Vedeckas.Be to, šiame gas: A. Budreckiui-ryšiai 
posėdyj dalyvavo Lietuvos su Amerikos visuomene ir 
atstovybės Vatikane sekre tarptautiniais jaunimo sam 
torius S.Lozoraitis, jr., ir būriais,A. Vedeckui-Lietu 
Tautos Fondo valdybos ats vos martyrologija /doku- 
tovas A.Ošlapas. mentinės medžiagos rinkt

Valdybai buvo pateiktas mas apie okupantų Lietuvoj 
Vilko pirmininko V. S idzi padarytus gyventojų žudy- 
kausko pranešimas apie mo, kankinimo bei perse- 
praėjustos Pavergtųjų Tau klojimo veiksmus/. 
tų Savaitės eigą ir apie Jau Akivaizdoj ryškaus ispa 
nimo Kongreso delegacijos aų kalba leidžiamų Eltos 
lankymąsi Valstybės De- biuletenių popultarėjtmo 
partamente, kur Vliko pir Lotynų Amerikoj, nutarta 
mininkasbuvo delegacijos šiemet išleisti dar dvi tų 
palydovas ir pristatytojas, biuletenių laidas.Vtenai lai 
Vliko gen.sekretorius J.Au dai lėšas pažadėjo Venecue 
dėnas pateikė pranešimą los Lietuvių Bendruomenė 
apie Vliko sąmatos vykdy /E./

Lietuvių gyvenimo faktai
SANTAROS - ŠVIESOS SUVAŽIAVIMAS

įvyksta rugsėjo mėn. 7-11 
d.d.Taborfarmoje, Sodus, 
Mich.Suvažiavimui ruošia 
ma plati ir įdomi kultu r i 
nė ir meninė programa.

Sutikimus dalyvaut i pro 
gramoje jau yra pranešę 
šie prelegentai:prof.Ivar 
Ivask "Dabartinė estų poe 
zija", prof. Astrid Ivask 
"Dabartinė latvių poezija',’ 
dail.Romas Viesulas "Šlan 
dieninė grafika", Vincas 
Rastenis "Patriotizmas 
nuo tėvynės tolimose kryž 
kelėse", komp.Darius La 
pinskas "Muzikinė kūryba 
išeivijoje ir dabartinėje 
Lietuvoje", dr. Henrikas 
Nagys "Lituanistinis švie 
tlmas-lietuviškosios kul
tūros pagrindas" dr.Vytau 
tas Kavolis "Neaiškusis 
žmogus ir istorijos dvi
prasmybė".

Simpoziume "Jaunimo 
Metų ir Kongreso išdavos 
ir tolimesnė įtaka lietuvis 
kajam gyvenimui", kalbės 
Algis Zaparackas ir Vac 
lovas Kleiza, moderuojant 
Gabrieliui Gedvilai.Simpo 
ztume "Susitikimai su da 
barttne Lietuva" moderuo 
jant Donatui Šatui daly
vaus visa eilė jaunųjų aka 
mlkų,neseniai atvykusių iš 
Lietuvos ar ten netolimoje 
praeityje apsilankiusių.

Simpoziumo "Nauji Va 
karų intelektualinio pašau 
lėvalzdžto aspektai" daly 
vlai yra Mykolas Drunga 
ir Algis Makaltis,o mode 
ratorium Paulius Žygas.

Suvažiavimo vienas va 
karas .kurio programą ruo 
š la Dalia Juknevič lūtėMac 
kuvienė, bus skirtas rašy 
tojo Antano Škėmos kūry
bai. Kadangi suvažiavime 
bus nemažai liečiama bal
tų literatūra, todėl jame 
bus suruošta estų ir latvių 
leidinių parodėlė, o tradi 
ciniame suvažiavimo lite 
ratūros vakare dėmesys 
bus atiduotas visų trijų Pa 
baltijo tautų poezijai/!iki 
masi suvažiavime turėti 
ir filmų meno netikėtumų, 
o Algis Kaupas iš Detroito 
pademonstruos universite 
tuiparuoštus savo filmus.

Suvažiavimas prasidės 
rugsėjo 7 d./trečiadienį/ 
po pietų. Visi Santaros- 
Šviesos Federacijos na
riai planuoją suvažiavime 
dalyvauti, prašomi tuojau
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Nepriklausoma Lietuva
INDEPENDENT LITHUANIA

Už L.ietuvos išlaisvinimą! For liberation of Lithuania!
Už ištikimybę Kanadai! For loyalty to Canada!
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LEIDŽIA KANADOS LIETUVIŲ CENTRO TARYBA IR 
SPAUDOS BENDROVĖ „NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“.

Redaktorius Jonas Kardelis.
Administratorius Pranas Paukštaitis

DO 6-6220
7722 George Street, LaSalle, Montreal 32, Quebec, Canada.
Prenumerata metams:

Kanadoje.......................... $ 6.00
Amerika ir P. Amerika. .$ 6.50
Visur kitur........................ $ 7.00

Yearly Subscription Rates:
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Srovių 
bendradarbiavimas

STRAIPSNIS LIETUVOS MINISTERIO PETRO KLIMO

parašytas 1915 metais, kai pirmojo pasaulinio karo 
metu Vilniuje susiorganizavo karo pabėgėliams šel
pti komitetas, kuriame pradžioje įsivaizduojamoji 
dauguma nesiskaitė su menamomis mažesnėmis 
srovėmis, paskiau radusiomis susitarimą. Nors 
reikalas jau senas, bet motyvavimas įdomus ir ak
tualus ir dabarčiai.

Petras Klimas, ilgametis Lietuvos diplomatas, is
torikas ir politikas, Vasario 16 akto signataras, iš - 
kankintas nacių ir bolševikų kalėjimuose, serga ir 
dabar guli vienoje Kauno ligoninėje. NL red.

Po to, kas atsitiko , 
kiekvienam, visų pirma , 
gali kilti klaus imas: ar ga
li dar būti Lietuvoje kokio 
nors bendro darbo susivai
dijusioms srovėms ?Vteni 
tiki, kad gali ir turi būti, 
kiti-kadne ir gaila, treti- 
kad ir nereikia svarbiau 
panagrinėti, kuo apskritai

ar bendrumą.,
Pirma vienybės sąly

ga čia,kad ir pirmeiviai ir 
klerikalai sutiktų arba pri
pažintų jį bešališku ir sa
varankišku,stovinčiu šalia 
partinių skirtumų. Bet ar 
išeina iš to, kad dabar jau 
neturi būti partijų vardan 
tikslo bešalio ?Nepakanka
ir neišeina.

Visų pirma, iš paties tiks
lo bešalio pripažinimo iš
eina tik reikalas tą tikslą

Didelis laimėjimų vajus savai spaudai
ADRESAS,

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
Independent Lithuania 

7722 Georgą Street La Salio 
Montreal, P.O. Canada.

LAIMĖJIMAI
3 ŽEMĖS SKLYPAI

Žemės sklypas N:. 220 • 6000 sep pėdų

” *• Nr. 229 • <000 •• ••
” ” Nr. 230- <394 •• "

Visi sklypai randasi Montrealle prlOMlesty|a 
Francdls de Salos, country ef Laval. 
Sklypą vartė 1000.00 kiekvieno.

Laimėjimų paskirstymas įvyks 1967 m. NL Spaudos baliaus metu.
5 Tickets -- Donation 93.00.

Per parapijas su peticija
PARAŠŲ RINKIMAS J. T. PETICIJAI N. ZELANDIJOJ

Rašo Alfonsas Kontvainis

(Tęsinys iš pr. numerio)

Maloniai buvau priimtas Jehovos liudi
ninkų. Atidžiai perskaito atsišaukimą ir 
sako: — Mielas drauge, mūsų didžiausia 
užuojauta tau ir tavo kenčiančiai tautai, 
bet mes nieko negalime padaryti, nes, pa
gal šv. Danieliaus pranašystę, greit visi 
blogi žmonės bus sunaikinti, pasibaigs visi 
karai ir visa žmonija taps Jehovos liudi
ninkais. Mūsų bažnyčia yra greičiausiai 
auganti, ir mes jau turime 1 milijoną žmo
nių. Mes nė su kuo nekariavome ir neka- 
riausim. Mūsų bažnyčios pasekėjai neina į 
karą ir per praėjusį nekariavo, bet sėdėjo 
kalėjimuose. Tu mane čia gali užpulti, su
mušti, aš prieš tave nepakelsiu rankos, nes 
mūsų tikyba to neleidžia.

Palinkėjau jam, kad jo įsitikinimai išsi
pildytų, ir paklausiau, ar jis tiki, kad Ru
sija gali pasekti Jehovos liudininkais. — 
Ne, — atsakė, — ten mūsų broliai ir sesės 
Jehovos liudininkai miršta kalėjimuose.

iš Naujosios Zelandijos 
ju peticijos reikšmę, bet jis neperkalba
mas. Nusilenkiu įstatymams.

Važiuoju į pirmą pasitaikiusią bažnyčią, 
kuri pasirodo esanti spiritualistų. Palau
kiu, kol žmonės pradeda iš jos eiti. Prieinu 
ir prašau parašų. Žmonės renkasi aplinkui, 
o aš drožiu kalbą. Prieina viena moteris, 
kaip vėliau sužinojau, ji buvo tos bažny
čios „Medium", perskaito atsišaukimą ir 
sako: Rusijoj religija persekiojama. Ten 
draudžiama garbinti šv. Spiritą, ir ji tuoj 
pasirašo po peticija, ir jos bažnyčios pase
kėjai paseka ja. Ten surinkau apie 40 pa
rašų.

Taip bevažinėdamas ir bevaikščiodamas 
apėjau visų tikybų bažnyčias. Vieną vaka
rą, vieno tautiečio talkininkaujamas, pa
ruošiau ir išsiunčiau 57 organizacijom mū
sų atsišaukimą su peticijos lapais. O pir
mininkas buvo nuėjęs ir vėliau laiškais su
sirašinėjo su anglikonų vyskupu. Angliko
nų vyskupas paėmęs 200 peticijos lapų, 
tačiau nežinau, kiek grąžino užpildytų. 
Taip pat nežinau, kiek iš kokių bažnyčių,

sirašinėti. Bet juos pasiekė mūsų pagalbos 
šauksmas ir iš atsišaukimo sužinojo apie 
Lietuvos kančias.

Baigiantis parašų rinkimo laikui, iš grįž
tančių lapų pamatėme, kad gauname ma
žiau negu tikėjomės. Tai vieną dieną per
važiavau kai kurias parapijas tuo reikalu 
išsiaiškinti. Pasirodo, visur ta pati bėda — 
nėra organizuoto parašų rinkimo. Krei
piaus vėl į pirmininką ir pasiūliau sušauk
ti Bendruomenės 'Susirinkimą ir išaiškinti 
žmonėms esamą padėtį ir skubiai organi
zuoti talkas. Pirmininkas griežtai pasiprie
šino, nes tai būsiąs bereikalingas laiko 
gaišinimas. Imuos savo iniciatyvos. Suran
du du nuolatinius niekad nepavargstan
čius talkininkus, kurių vienas senosios 
kartos veikėjas, kuriam visad atsiranda 
laiko lietuviškam darbui. Vieną kartą jis 
net sirgdamas ir lietingą dieną nuo 6 vai. 
ryto iki 12 stovėjo prie bažnyčios ir rinko 
parašus. O kitas tai aukščiau minėto tau
tiečio Sekmadienio mokyklos mokinys 11 
metų berniukas. Man, talkos dieną anksti 
rytą atvažiavus jo paimti, niekada neteko 
laukti, bet jis visada jau laukdavo manęs. 
Ir pirmas jo žodis, po labas rytas, būdavo: 
kur parašus rinksim kitą sekmadienį? Jis 
rinko parašus ir turėjo didelį pasisekimą. 
Tai pavyzdys čia gimusiai jaunajai kar
tai. Taigi tebeturėdamas tik du ištikimus 
talkininkus, vėl pradėjau eiti per žmones

bažnyčią, užpildyti nedapildytų lapų. Ku
nigas pasako parašų rinkimo proga gražų 
pamokslą, o žmonės mielai rašosi. Užpil
dau visus lapus.

Tiesa, tą pačią dieną vienoj priemiesčio 
bažnyčioj, mokiniams ir demokratinės ly
gos atstovui talkininkaujant, parašus rin
ko ir tas mielas geologijos mokslus baigęs 

, jaunuolis.
Grįžtu vėlai vakare pas pirmininką ir 

atiduodu surinktus lapus. Bet dar turime 
visai nepildytų lapų. Sutariam su juo, jei 
man dar pasisektų kur nors ateinantį sek
madienį surinkti daugiau parašų, tai juos 
pasiųsiu tiesiai į Chicagą, nes penktadienį 
pirmininkas išskrenda į kongresą.

Pradedu planuoti puolimą dar ant vieno 
priemiesčio ateinantį sekmadienį. Bet dėl 
talkos nebenoriu trukdyti išvargusių tau
tiečių. Nueinu į to priemiesčio mokyklą, 
vedamą vieno anglo kunigo, kuris mielai 
pažada talką. Užeinu pas kleboną ir pra
šau, kad jis pakartotinai įspėtų parapijie
čius. Sutinka. Atvažiuoju penktadienį vėl 
į tą mokyklą pasitikrinti, kiek bus savano
rių. Kunigas sušaukia savanorius, o jų... 
pilna klasė! Pasikalbėjęs su kunigu, nuta
riu atakuoti tris bažnyčias. Jis suskirsto 
savanorius grupėmis, paskiria grupių va
dus, išaiškina kiekvienai grupei, kur ir ka
da turės būti, žodžiu, organizuoja kariš
kai.

Pas metodistus nuėjau, iš anksto nepa
skambinęs. Vyr. kunigo nebuvo. Turėjau 
palaukti. Pagaliau atėjo žilagalvis senu
kas, kuriam prisistačiau. Mielai priėmė at
sišaukimą, bet turėjo kažkur skubiai išva
žiuoti. Po kelių dienų nuėjo pas jį Valdy
bos pirmininkas, kuriam jis davė visų pa
rapijų adresus ir liepė siųsti į kiekvieną 
parapiją po tris peticijos formas. Išsiunti
nėjome visur ir dar 4 pasiuntėme į britų 
Salamonų salas Ramiajame vandenyne.

Iš Dunedino vyskupo laiško dar nėra. 
Netekęs kantrybės, einu pas pirmininką, 
ir pasiunčiame vyskupui telegramą. Už ke-

organizacijų ir pavienių asmenų buvo 
gauta parašų. Žinau tik bendrą skaičių — 
apie 12.000. Norėjau, kad būtų vedama sta
tistika, bet pirmininkas sakėsi neturįs lai
ko. Pasisiūliau talkon, bet negavau atsa
kymo. Tokia statistika būtų įdomi ne tik 
čia gyvenantiems lietuviams, bet ir plačiai 
mūsų visuomenei.

Kreipiausi ir į Aucklando priemiesty 
stovinčio pėstininkų pulko vadą. Jis petici
jai pritarė šimtu procentų, bet jis negali 
pulko vyrų prašyti parašų be aukštesnių 
viršininkų leidimo. Žadėjo atsiklausti savo 
viršininkų ir patarė kreiptis į kitus ka-

prašyti talkos. Vieni sakė, kad aš jau iš 
proto išėjęs, o kai kurios poniutės, papra
šytos talkos, griebdavosi už širdies ir šauk
davo — užteks jau, nusibodo!.. Vieni prisi
dėjo daugiau, kiti mažiau, bet buvo ir to
kių, kurie net ir kitus atkalbinėjo.

Taip parašus berenkant, atėjo paskuti
nis sekmadienis, nes kitą penktadienį pir
mininkas jau skrenda į Ameriką. Nuta
riu organizuoti lemiamą smūgį. Pasirenku 
Aucklando priemiesčiuose 9 parapijas. 
Gaunu talkos iš mūsų jau talkoj dalyva
vusių ir nedalyvavusių tautiečių, taip pat 
iš katalikų mokyklų mokinių, demokrati-

Važiuoju namo ir neiškentęs užsuku į 
čia netoli esančią bažnyčią, gal kunigas 
ir čia pakartotų apie mūsų peticiją. Sutin
ka. Kreipiuos į katalikių mergaičių mo
kyklą ir gaunu dar talkos.

Ateina sekmadienis. Nežinau, kur va
žiuoti, nes noriu visur būti. Tai važiuoju 
nuo bažnyčios prie bažnyčios, ragindamas 
vaikus pasistengti užpildyti pradėtus la
pus. O kaip tie vaikai dirbo! Sunku ir nu
pasakoti: per Mišias ir po Mišių renka pa
rašus prie bažnyčių, o Mišių metu prie au
tobuso sustojimo vietų, po namus, net 

, stabdo pravažiuojančias , mašinas ir vi
lių dienų gauname telegramą - leidimą 
kreiptis į visas Dunedino vyskupijos para
pijas.

Vieną dieną nueinu prie katalikų’kated
ros parašų parinkti. Žmonės mielai rašosi.

turėtų remtis tikras atsa
kymas .

Tam tikslui prileiskime 
jog Lietuvoj tėra tik 2 sro
vės,vieną vadinsime kleri- pasiekti taip, kaip jis reiš- Staiga prieina tos katedros administrato- 

, . T, , .-. • rius ir draudžia rinkti parašus, nes prie
kia.Kadpa. „ijų nebūtų, ret- katedros esą tai uždrausta. Veltui įrodinė- 
kia,kad pačių žmonių nebū
tų. Įsitikinimai bei intere
sai nėra tie kailiniai, kurie 
galima prie šilto darbo nu
simesti. Tad visiškai su
prantama, jei pirmeiviai, 
pripažinę tikslo bešališku- 
mą/bendrumą/ ,nerimst a, 
jeigu jis bus "klerikališ
kai" įvykdytas.

Psichologiškaitatai ne- 
išvengiama.Ir tuščia pasa
kyti, kad tokiam pripažin
tam bendram tikslui neturi 
būti partijų, nes partijos 
žmonės yra ir lieka, jie iš
nykti negali Jie ikla garanti
jų,kurios tik apdraustų be
šališką tikslo siekimą.Ki
tokio išėjimo nėra. Ir to
kiam atsitikime reikia pa
galvoti apie garantijas,© 
ne partijų pragaištingumą.

Tokia garantija,žinoma, 
atvirai tifelo bendrumą 
pripažinus,gali būti tik vie
na srovių sutartis:

kalų,antrą pirmeivių. To
liau priminsime, kad tos 
srovės turi stiprius ir prie
šingus įsitikinimus bei in
teresus. Gali vienos sro
vės įsitikinimai ir sieki
mai antrai srovei išrodyti 
nelemtais, neteisingais ir 
t.t. ,bet ligi tas skirtumas 
jaučiamas ir aktualus, ne
gali būti išmintingo reika
lavimo,kad bent viena sro
vė kada nors atsisakytų nuo 
savo įsitikinimų. Taip no
rėti gali tik žmogus, ku
riam svetimi anie įsitiki
nimai,ir tokie norai niekuo
met nebus išklausytLTokią 
prasmę turės kiekvienas 
šaukimas stoti "virš" sro
vių arba partijų, kuomet tu
rime reikalą su srovių in
teresai s.O su tais intere
sais galime susitikti visur 
arba bemaž visur. Ir mo
kykla ir kooperatyvas ir 
choras ir draugija ir skai
tykla ir namas ir kiekvie
nas kitas gyvas ir negyvas 
daiktas gali būti pirmeiviš
kai arba klerikališkai su
naudotas. Kol srovės savi
mi tiki, savo siekimų įvyk
dymui joms dera visos tin
kamos priemonės.-Jei vei
kėjams trūksta etikinės kul
tūros, tų priemonių sritis 
praauga dorumo ir švaru
mo ribas. Rimtos žmoniš
kos kovos ir pozityvaus 
darbo vietą užima neapy
kanta, piūtis ir avantiūra. 
Tačiau pats skirstymasis 
arba skaidymasis čia visiš
kai nuosaikus esamo skir
tumo pasekmė.

Bettatai dar nereiškia, 
kad tarp žmonių nėra nieko 
bendro, tatai tik reiškia, 
jog srovės kyla iš skirtumų 
ir todėl čia negali susilieti. 
Kad srovės susilietų, rei
kia, kad jos pripažintų ko- 
klo nors tikslo vienumą

riuomenės dalinius. Užėjau į centrinį paš
tą ir telefonų knygoje suradau visus dides
nius kariuomenės dalinius ir jiems išsiun
tinėjau peticijos lapus ir atsišaukimą. Pa
siunčiau ir generalinio štabo viršininkui, 
laivyno ir aviacijos vadams. Paskui suži
nojau, kad iš jų parašų nebuvo gauta, nes 
kariškiams draudžiama po peticijomis pa-

S LA 72 KUOPOS NARĮ,
JONĄ MIKELĖNĄ

MIRČIAI TRAGIŠKAI PALIETUS, LIŪDESY 
LIKUSIUS ŽMONĄ VERONIKĄ, SŪNŲ ALGI
MANTĄ, DUKTERIS ALDONĄ IR MARYTĘ 
GIMINES, ARTIMUOSIUS IR BIČIULIUS^ 
NUOŠIRDŽIAI UŽJAUČIAME IR KARTU LIŪ
DIME

nės lygos atstovo ir iš šiaip sau norinčių 
mums padėti zelandiečių. I didžiausią pa
rapiją išvažiuoja parašų rinkimui vado
vauti'minėtasis senosios kartos nuolatinis 
talkininkas. Jam pagalbon ateina vieno at
kaklaus žemaičio visa šeima iš penkių dū
šių. Viena tautietė, išleidusi dukras į kitą 
bažnyčią, palikusi sergantį vyrą namuose, 
vyksta anksti rytą vadovauti mokinių gru
pei, kuri rinks parašus. Aš irgi su mokinių 
grupe vėl kitoj bažnyčioj. Kai kuriom baž
nyčiom parūpinau tai dienai aukštųjų mo
kyklų mokinių.

12 vai. nuvažiuoju po paskutinių Mišių 
paimti prie vienos bažnyčios nuo 6 vai. ry
to stovinčią minėtą tautietę. Ji labai suša
lusi, bet geroj nuotaikoj, nes jos vadovau
jamos grupės mokiniai dirbo gerai ir su
rinko daug parašų. Grįžtu su ja į jos na
mus, kur mane pavaišina karštais pietu
mis. O tada vėl skubu į Trėmimų į Sibirą parašų, 
minėjimą, o iš ten vėl į mano tos dienos Chicagą.

siems sako: padėkit gelbėti Lietuvą iš 
vietų pragaro.

Vakare yra paskutinės Mišios prie mer
gaičių mokyklos. Jos vėl ateina, norėda
mos užpildyti nepilnus lapus. Talkon atei
ną ir viena lietuvaitė, Patricija, mėlynakė 
šviesiaplaukė, tikra suvalkietė, pradžios 
mokyklos mokinė.

Baigus parašų rinkimą, nuoširdžiai pa
dėkoju vaikams ir važiuoju pas vieną mie
lą tautietį. Skaičiuojame parašus — 995. 
Čia dar atsiranda 41 parašas, atneštas vie
nos savanorės rinkėjos.

Kitą dieną peticijos reikalu tariu žodį 
savo darbovietėje. Pasirašo visi, išskyrus 
tris komunistus. Antradienį neinu į darbą, 
nes turiu vykti į ligoninę operacijai. Tai 
dar turiu laiko. Nuvažiuoju prie universi
teto. Studentai mielai rašosi. Baigiasi lai
kas, užeinu į kavinę ir skaičiuoju — 1120 

Nešu į paštą ir siunčiu tiesiai į

so-

.f

D. ir P. Dauginai 
L, Markelis 
J. Šarapnickas.

da gauna dirvą, kada visuo
menėje vyraujanti srovė su
tinka laikyti tikslą bešaliu. 
Nes dėl savo vieno daugu
mo, ji visuomet gali jėga 
daryti,kas jai tinka. Kad to
kia vyraujanti srovė ryžtų
si pripažinti tikslo bešališ
kumą ten, kame jis ištikrų- 
jų toks yra ir to pripažini
mo tvirtai laikytis, reikia 
aukštos etikinės kultūros 

organizaci- daugumos dalininkams .Jei
gu to nėra, nebus ir sutar
ties: jėga-viskas.

Neužmiršti reikia taip 
pat, kad sutartis tegalima 
su apsisprendusiomis, dis-

joj/komitete/ turi būti ly
gus partijų atstovų skai
čius .Nereikia maišyti ben
dro tikslo siekimo su poli- 
tikinės daugumos savųjų, 
atskirų ir priešingų/mažu- ctpltningomis srovėmis ir 
mai/ tikslų siekimų. Nes 
kaip t ik prileis ime 
komitete atstovų helygumą, 
jame vyraus daugumos par
tija, tikslo bešalio garanti
jos jau nėra ir iš pripažin
to bendrumo-sapnas. Šelpi
mas linksta virsti daugu
mos įrankiu, ypač kuomet 
visuomenėj eina karšta sro- 
vlų kova bei vienu kitais 
nepasitikėjimas.

Neveidmainiškai pripa
žinus tikslo bendrumą, ats* 
tovų skaičius neturi pri
klausyti nuo to,kiek yra tos 
ar kitos partijos žmonių vi
suomenėje.

Tačiau neužmirškime, 
kad tasai principas tik ta-

partijomisjMskiri asmens 
su savosiomis pirmeiviško- 
mis ar klerikalinėmis am
bicijomis čia nesutvarko
moji medžiaga. Jei prie to 
dar prisideda metiką /tik 
viršutinė/ tariamoji kultū
ra ir viens kitam stačiai į 
akis pažiūrėti negali, tokio
se aplinkybėse neįmanoma 
eiti į bendra darbą. 
DIDELĖS APYVARTOS

Nejudomojo turto parda 
v ima i Montrealyje kovo 
mėnesį siekė 72.5 mil.dol. 
ir yra 7 mil. didesni negu 
praėjusiais metais .Šis fak 
tas vertinamas kaip besi
artinančios pasaulinės 19 
67 metų parodos pasekmė.

LIETUVIŲ LIUOSYBĖS 
BENDROVĖS NAMAS

Teisingas mūsų senųjų 
pos ak is "Sto v i ka ip mūras1. 
Tikras mūras raudonų ply 
tų 45 metai ir nepakeičia 
spalvos .Tikra lietuvių nuo 
savybė buvo ir bus, nes 
bendrovė susideda iš smul 
kių dalininkų. Pirmųjų pa 
tvarkymas: vienas asmuo 
arba organizacija gali tu
rėti nedaugiau 1O šėrų. 
Gaila,latkuibėgant, tas pa 
tvarkymas peržengtas/aiš 
ku, ekonomijos sumeti
mais/.

Pasidėkuojant pastšven 
tėltų grupei, namas skolų 
neturi, bet ir atsargos nė 
ra. Pati didžioji svetainė 
stovi tuščia, nes neatatln 
ka šių dienų mandrybėms; 
reikalingas remontas. O 
tas tik galima su jaunuo
mene taip, kaip buvo pra
džia. Pirmųjų sumanytojų 
jau daug nėra,nes daugelis 
suseno.

Reikia naujo kraujo. Du 
rys atdaros. 15 direktorių 
yra gavę pasitikėjimą iš 
metinio šėrlninkų sustrin

t kimo.Šiame direktorių sąs 
h tate vienintelis jauno am

žiaus Irvis J. Breivė. Jagu 
jisai nepavergs ir sugebės 
pritraukti jaunesnių, tai 
viskas gali pasikeisti. Di 
rektorių susirinkimas įvy 
ko rugplūčio 11 d.Nutarta 
ruošti 45 metų bendrovės 
sukakties minėjimas.Tam 
tikslui sudarytas komite
tas iš 5. Aišku, jie darys 
kas bus galima.O galima 
daug kas,tik reikia nuošir 
dumo-susitarimo.Tas tai 
s varb iaus ia .Bet totai nega 
na. Viskas remiasi ant šė 
rininkų ir visuomenės, ge 
rųjų kaimynų.

Namo užvetzda.M.Butvi 
la,diena iš dienos ten yra. 
Nuomos reikalais jam yra 
pavesta tartis su visais . 
Artinasi rudens laikas. 
Laukų pasilinksminimai už 
sibaigia.Eisime į svetai
nes .Mūsų Liberty visiems 
prieinama, patogi, kaip ma 
žtoms.tatplr didelėms su 
eigoms,!4OlSo,49th St.Ci 
cero. K. P. Deveikis .

Canadian Vickers Ltd
Machine Shop pasiūlymai

Milling Machine Operators 
Electrical Inspectors
Radial Drill Operators
Mechanical Fitters
Assemblers
Planer Operators 
Lathe Operators 
Electricians
Vertical and Horizontal

Suinteresuotieji turi būti pilnai prityrę, augebę naudo

ti* brėžiniai* ir mokėti patys nusistatyti masina*.

NORMALUS DIRBANČIŲJŲ SOCIALINIS 
APRŪPINIMAS.

Kreipkite* auneniikai Employment office

4970 Notre Deme East. Montreal, P. Q.
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Apie Kanados švietimo sistemą
PIRMIE JI

Ieva Adomavičienė, Ta- 
leikytė gimė Klaipėdos 
krašte, lietuvių ūkininkų 
šeimoje. 1938 m. baigė Vy
tauto Didžiojo gimnaziją 
Klaipėdoje pažymtu-labai 
gerai iš visų dalykų, 
metais Įstojo Į V.D.Uni
versiteto Humanitarinių 
Mokslų Fakultetą anglisti
kos ir germanistikos stu- 
dijuoti.1943 m.baigė V. D . 
U.Filozofijos Fakultetą ir 
Toronte 6 metus mokytoja 
šeštadieninėje mokykloje. 
1964 m. Įstojo ĮToronto u- 
niversiteto College of Edu
cation, kurį baigė 1965m. 
Dirba Vobum Collegiate 
Institute dėstydama lotynų 
ir vokiečių kalbas. NL red.

PIRMIEJI ĮSPŪDŽIAIKA- 
NADOS ŠVIETIMO SRITY
JE

Nesijaučiu, kad būčiau 
labai didelė žinovė šios 
s rities .Kas seka spaudą ir 
skaito švietimo departa
mento leidinėlius, gali bū
ti daug geriau informuo
tas. Aš ir nemėginsiu duo 
ti išsamų pranešimą apie 
Kanados švietimo santvar
ką, tai būtų per daug dide 
lis užsimojlmasjtai labai 
plati sritis ir paskutiniu 
metu jau skiriamas ypatin

gas dėmesys, sutelkiama 
daug jėgų ir lėšų.Vtsa šios 
sistemos struktūra yra la
bai plati ir sudėtinga, be 
to,nuolat bes tkeičtantLKei- 
čiasi socialinė santvarka, 
keičiasi ir mokyklai stato
mi reikalavimai. Kaip in- 
dustralizacija maždaug 
prieš 150 metų, taip me
chanizacija ir bendra pa
žanga visose mokslo srity
se keičia šiandieninę vi
suomenės struktūrą.

1962 m. Ontario gimna. 
z i jos buvo gerokai peror
ganizuotos. To perorgani
zavimo išdavoje turime 
dabar 3 pagrindines gim
nazijos šakas-humanisti- 
nę /vad.Arts & Science/, 
komercinę ir technikinę . 
Kiekviena iš tų šakų yra 
lygiavertė ir lygiateisė ir 
jaunuolis-lė, baigęs pert- 
kerių metų kursą bet ku
rioj šakoj, gali stoti uni
versitetan. Pirmoj šakoj 
daugiau užakventuojamos 
kalbos,kitoj-komercinial , 
trečioj-technikiniai dalykai 
K iekvienoje glmnaz i joje da
bar yra specialus pataria
masis skyrius/guidance/, 
kuris jaunuoliui-lei ir tė
vams padeda susigaudyti 
nuolat besikeičiančiuose

Lietuvos partizanai, kovoj? prieš Lietuvos okupaciją ir rusu prievartinį režimą, sužlugdžiusį Lietuvos 
laisvę ir normalų tautos ir valstybės vystymąsi. Partizanai, kurie bent dešimt metų sugebėjo kovoti 
su Rusijos armija. Tas parodo, kad absoliuti Lietuvos žjnonię dauguma yra prieš okupciją, nes be žmo 
nių palaikymo partizanai nebūtu galėję taip ilgai kovoti. Sįa fotografiją kažkaip gavo vienas vokiečių 
žurnalas, kuriam esą parvežę iš lietuvoą^.repatrijuoją į Vokietiją asmens.

ĮSPŪDŽIAI KANADOS ŠVIETIMO 

RAŠO MOKYTOJA IEVA ADOMAVIČIENĖ

SRITYJE

universiteto reikalavimuo
se.

Aš pamėginsiu duoti ben
drą vaizdą tos rūšies glm
naz i jos .kurtoje man tenka 
dirbti ir koks bend ras Įspū
dis man iki šiol susidarė .

Man tenka dirbti huma
nistinėje glmnaz įjoję. Daž
nai tenka lietuvių tarpe 
daug kritikos Išgirsti Kana
dos mokyklų atžvilgiu. Gir
di, ką čia tose mokyklose 
moko'. Pas mus tai kitaip 
buvo'. Katalikai, kurie lei
džia savo vaikus Į katali
kiškąsias mokyklas, prie
kaištauja, kad "trūksta"au- 
klėjimo" viešose mokyklo
se.

Mano, gal jau toks cha
rakteris, mėgstu ginti tą, 
ką puola, ir šiuo atveju, 
man atrodo, kad puolimas 
turi labai maža pagrindo.

Pirmiausią dėl to-ką jie 
čia moko'.

Kai aš dar nebuvau pati 
susirišusi su šios srities 
darbu,o tik sekiau savo vai
kų mokymąsį, nekaip nega
lėjau suprasti tų kritikų M 
Man susidarė įspūdis, kad 
priešingai, jau pradžios 
mokykloje vaikai žymiau 
smulkiai viską išeina,negu 
kad mes savo laiku Lietu

voje. Juk faktas, kad kor-t 
sas iš visų dalykų savaime 
yra padidėjęs,nes pažanga 
visose srityse to reikalau- 
ja.Mums savo laiku paka
ko žinoti,kad atomas, ma
žiausia neskaidoma dale
lytė-© ko vertas šiandien 
toks žlnojlmas?Atomas ne 
tik kad skaldomas, bet di
džiausia jėga slypi jame. 
Tas pats matematikos, che
mijos ir kitose srityse.

Man tenka dėstyti lotynų 
ir vokiečių kalbas. Lietuvo
je lotynų kalba buvo dėsto
ma nuo 6 Iki 8 metų-čla 4 
metus. Neturiu oficialių 
duomenų kas liečia Lietu
voje išeitą kursą, bet kiek 
pati prisimenu iš savo gim
nazijos,jis nė kiek nebuvo 
platesnis, kaip Kanados 4 
metų kursas. Ir aš labai 
abejoju, ar mano laidos vi
dutinis abiturientas būtų 
stipresnis lotynų kalboje, 
negu Kanados 13-to sky
riaus absolventas.Priežas- 
tls. gal tame, kad čia 13-tą 
skyrių baigia labai mažas 
nuošimtis, tai reiškia, kad 
jau gera atranka padaryta. 
Antra,čia besimokantiems 
prieinamos žymiai geres
nės mokslo priemonės-ge 
resni vadovėliai, filmai, 
plokš te lės .įkalbėtos juos
telės. Ir trečia priežastis

SKULPTORIUS DAGYS GYVENIMAS IR MIRTIS

-didelė konkurencija ver
čia pasispirti. Taigi mano 
atsakymas kritikams būtų 
-ir čia skaitomas tas pats 
Cezaris,C iceronas.Ovida, 
Virgilijus ir Horacijus, 
nors mokiniai, neturi to 
pliuso, kaip kad mes lietu
viai, kurie pripratę prie 
linksniavimo ir asmenavi
mo, kuris turi panašumo į 
lotynų.

Antras mano dėstomas 
dalykas yra vokiečių kalba. 
Šis kursas yra tr^jų metų 
ir toks platus,kad daugelio 
pedagogų nuomone, jis neį
manomas išeiti. Dėl dide
lių reikalavimų, vokiečių 
kalbos klasės būna labai 
mažos skalčiumi,daugumo- 
jesusideda iš vokiečių kil
mės vaikų. Būna ir anglų 
kilmės, ypatingai gabių ir 
darbščių, kurie per tris 
metus visgi susidoroja su- 
smulkia vokiečių kalbos 
gramatika ir įsigyja gana 
platų žodyną.Aš mokiausi 
gimnazijoje 6 metus anglų 
kalbos,bet,kiek prisimenu, 
mes tiek tos svetimos kal
bos neišmokome.

Dabar.dėl taip vadinamo 
"auklėjimo" trukumo.

Tiesa, auklėjimo pamo
kų .kaipo tokių ^lėra,nebent 
skaityti tas kelias minutes 
/5-1O/, kurias mokytojas 
turi su savoklasę,kurią jis 
administruoja. Tai maž
daug atitiktų mūsų klasės 
auklėtojo sąvokai.Šis lai
kas gali būti išnaudojamas 
tiesioginiams pamoky
mams. Bet argi galima au
klėjimą suvesti į kokią 
nors formulę ar receptą? 
Juk auklėjimas,tikra to žo
džio prasme, reiškia Įtaką 
vaiko charakterio formavi- 
muisi.Tai procesas, kuris 
net prasideda, nei pasibai
gia sukuria nors pamoka. 
Nei su mokyklos riba, nei 
su bažnyčios pastatu jis 
nes ibaigia-šeima,draugai, 
visa apllnkačia prisideda. 
O pačioj mokykloj kiekvie
nas dėstomas dalykas yra 
ne tik žinių perdavimas,bet 
ir auklėjimo priemonė.

Labai svarbu yra moky
tojo charakteris, koks jis 
žmogus,koks jo paties cha
rakteris JClekv ienas moky 

tojas,su kuriuo vaikai susi 
duria, daro įtakos vaikų 
charakteriui. O kokie čia 
dabar yra ir tie mokytojai? 
Aišku,kad yra visokių,kaip 
visais laikais ir visur. Pe 
reitais metais, lankant pe 
dagogtnį lnstltutą,manteko 
praleisti po savaitę laiko 
skirtingose gimnazijose, 
devyniose iš viso. Ta pro 
ga mačiau tikrai gerų mo 
kytojų, tikrų auklėtojų. Su 
malonumu sekiau vienos 
amžiumi vyresnės, anglų 
kalbos mokytojos aiškini
mą Šekspyro "Julijaus Ce 
zario"- kaip ji dešimtos 
klasės vaikams steigėsi 
pabrėžti, kad darbai dau
giau reiškia, negu gražūs 
žodžiai, kad gražbylystė 
tik trumpalaikė, bet telsin 
gumas ir sąžiningumas pa 
sutekančios vertybės.

Dabar dar kelis žodžius 
apie pačius vaikus. Jų taip 
pat visokių-jų tarpe ir mū 
sų vaikai.Vieniems viskas 
pro vieną ausį įeina, pro 
kitą i še Ina .A r mes jau vis 
ką ką klausom, girdim, pa 
laikom ir pildom?

JONAS
AVYŽIUS ROMANAS

PENKTA DALIS
GYVENIMAS IS NAUJO

41 atkarpa.

Praėjusį kartą, kai Duburas „pamiršo" priimant pasver
ti miltus, Martynas jį smarkiai išbarė. Taigi dabar Martynas 
turėjo ne juokais užsigauti, kad nesiskaitoma su jo, pirmi
ninko, nurodymais, ir vis dėlto, nemalonia žinia sutiko gana 
abejingai. Vietoj teisėto pasipiktinimo jį apėmė slogus be
jėgiškumo jausmas, o kartu nesuprantamas palengvėjimas, 
kokį pajunta žmogus, stengęsis viską padaryti, kas nuo jo 
priklauso, ir pagaliau pamatęs, kad užmojo būta ne jo 
jėgoms.

— Prie Toleikio matydavo... Prie Toleikio. .. Visur tik 
Toleikis, Toleikis, Toleikis. O Toleikis, jeigu nori žinoti, 
mums visiems privarė krūvą po panose ir atsigulė į ligoni
nę. Ko kraipai galvą? — Martynas staiga pratrūko nesuval
domu pykčiu.— Tavo Toleikis sukišo visą mėšlą cukriniams 
runkeliams ir pūdymui, o kukurūzus paliko Dievo valiai. 
Šešiasdešimt hektarų! Ką reiškia šešiasdešimt, kai reikia šim
to aštuoniasdešimt? Jurėnas piestu stojasi. Jeigu rudenį ne- 
sudėsime siloso, kiek reikia, persižegnokim. Tavo Toleikis 
neatsakys, mudu gausime per kepurę, draugas partinės or 
ganizacijos sekretoriau.

— Gausim, tai gausim,— santūriai atsakė Grigas, tačiau 
jautėsi, kad ir jis šiek tiek sunerimęs.— Ir pėdą kulia, kad 
grūdai byrėtų.

— Taip! Už kito nuopelnus! Dėkui! — riktelėjo Marty
nas įsiutęs.

— Iki rudens pats Toleikis sugrįš ir atsiims, kas jam 
priklauso,— juokais atsakė Grigas.

— Atsiims, kas sėjo, o ne tas, kas atėjo nupjauti.— 
Martyno pyktis ūmai atslūgo, kaip ir buvo užėjęs. Jam pa
sidarė gėda išsišokimo, todėl, norėdamas sušvelninti įspūdį, 
taikiai pridūrė: — Aš nesakau, kad galėjome užsodinti vi
sus šimtą aštuoniasdešimt, bet kažkaip arčiau plano. . . arčiau 
plano... kad neatrodytų taip iššaukiančiai... Sako, pagal 
galimybes. .. Kur tu ten grūdas į grūdą apskaičiuosi visas

- galimybes. ..
Grigas, pakreipęs galvą, paukštiškai pažvelgė į Martyną.
— Gal Toleikis kiek ir perlenkė,— pasakė, nenorėdamas 

ginčytis, nes ši tema jam pačiam buvo nemaloni ir kėlė kai 
kurių abejonių.— Pagyvensim, pamatysim. O dėl atsakomy
bės, tai... kojų nesušlapęs, brastos neperbrisi.

Iš pradžių Martynas buvo manęs susirasti Duburą ir pa
reikalauti pasiaiškinimo. Net frazę turėjo iš anksto sugalvo
jęs: „Jeigu pasikartos, taip ir žinok — išmesime iš kiaulių 
fermos kaip nugultą paršelį!" Tačiau tuoj pat ryžtingumas 
išgaravo ir, nusprendęs atidėti nemalonų pasikalbėjimą ryt
dienai, nuėjo pas Šileikas pietauti.

Kuprelės, kaip paprastai tuo metu, nebuvo namie — 
melžė kolūkio karves. Apytamsėje troboje, kurią dar labiau 
tamsino tirštos pigios užuolaidos ir gėlių vazonėliai ant pa
langių, biauriai dvokė prarūgusiomis pamazgomis, šlapumu, 
alkoholio garais. Šileikienė buvo valyva moteris, stengėsi 
kiek įmanydama palaikyti švarą, tačiau paskutiniu metu, 
pairus jų šeimyniniam gyvenimui, sutriko ir nusistovėjusi 
tvarka namuose. Šileika ir anksčiau mėgo nugurkšnoti, daž
nai prarasdavo saiką, bet po gegužės švenčių gėrė diena iš 
dienos, kol nuvirsdavo. Kiekvieną rytą, prasikrapštęs iš va
karykščios užtinusias akis, išeidavo į kaimą (dažniausiai pas 
Lapiną) ir vakare, kartais anksčiau, parropodavo namo ant 
delnų, arba vyrai parnešdavo, suradę nugriuvusį patvoryje. 
Martynas kartą bandė su juo pasikalbėti — ką galvojąs, taip 
darydamas? — bet Šileika pažvelgė į jį tokiu baisiu puspro
čio žvilgsniu, kad nejučiomis pasisiūlė mintis, ar nereikėtų 
paguldyti jį į ligoninę.

Šiandien buvo viena iš tų retų dienų, kai Viktoras atsi
durdavo lovoje, nesulaukęs vakaro. Jis gulėjo aukštielnin

kas, pakreipęs galvą ant šono. Purvinas, apsidraskęs. Seniai 
beskustas veidas buvo pajuodęs kaip velėna. Iš pražiotos 
burnos driekėsi žalia seilė. Palovėje telkšojo klanas. Viena 
ranka karojo, nusvirusi per lovos kraštą, kaip negyva.

Martynas priėjo ir papurtė pusbrolį. Jam pasidarė blo
ga. Ne iš pasišlykštėjimo, o iš siaubo.

Šileika sučepsėjo lūpomis. Negyvoji ranka vikstelėjo ir 
vėl apmirė.

Martynas su palengvėjimu atsikvėpė. „Nėra ko. .. Vel
nias netrauks..." Nesąmoningai patrynė į kelnių kišką del
ną, kuriuo buvo prisilietęs Šileikos, ir nuėjo į virtuvę, san
dariai užverdamas duris. Orkaitėje susirado nuo pusryčių 
paliktų lašinių, barščių dubenį. (Šileikienė, kaip dauguma 
kaimo moterų, nevirdavo pietų.) Lašinių oda buvo paskru- 
dusi nuo karščio, barščiai drungni, pajuodavę. Martynas pra
rijo keletą kąsnių ir pastūmė valgį į šalį. Jį ėmė krėsti ner
viškas drebulys. Tai, kuo jis iki šiol abejojo, savo tuščiai 
vilčiai pateisinti surasdamas aibę motyvų, staiga pasidarė 
aišku, taip aišku, net pats nustebo, kad įstengė tiek laiko 
mulkinti save. Ieškodamas spintelėje duonos, buvo užtikęs 
tarp indų užkištą puspilnį degtinės butelį, kurį, matyt, paslė
pė nuo vyro kuprelė. Martynas prisipylė stiklinę ir dreban
čia ranka pakėlė prie lūpų. Nuo Birutės vestuvių nebuvo 
ragavęs nė lašo. Degtinės kvapas mušė į nosį, net nugara 
pašiurpo. Martynas nusipurtė ir pastatė pilną stiklinę ant 
stalo. Atsisėsim išgersim... Pakalbėsime patys su savimi... 
Lengviausias būdas užsimiršti. „Skandinsiu vargelį degtinės 
stiklely. . ." O paskui, va, griūsim kaip Šileika į lovą. Rytoj 
vėl kas nors apdergs širdį, ir rytoj tą patį padarysim. Pasi- 
gersim. Aialonu būti girtam. „Ir šitam girtam tipeliui jūros 
marios ligi kelių..." Taigi — hop! O paskui? Paskui? Nagi 
sekanti stiklinė. Į gyvulių draugiją įsirašom. Kovojam už 
ateities žmogų. . . Šileika kasdien eina dainuodamas per kai
mą, jei dar gali paeiti: Tai bent laikai auksiniai,

visiems gyvent gerail 
Partiečiai ger stiklinėmis, 
o mes tai kibirais.. -Nukelta i 4 psl.

Apie visokius padaužas 
jaunuolius dažnai girdime 
ir skaitome. Laikraštinin
kai mėgsta sensacijas.To 
dėl kartais ir atrodo, kad 
jaunimas taip ir rieda pa 
kalnėn. Negaliu pasakyti, 
kad čia nėra problemoąbet 
graikų ftlozofai prieš 2 
tūkstančius metų taip pat 
aimanavo,kad jaunimas
baigia ištvirkti,nebeklau-' 
so tėvų, nebegerbia autorl 
teto ir 1.1. Atrodo, kad ko 
va tarp senos ir jaunos ge 
neracijos buvo ir bus. Ar 
ji aštresnė šaindien,sunku 
pasakytt.O gal tik dabartt 
nė efektyvi komunikacijos 
sistema viską paaštrina? 
Viena tik norėčiau pasaky 
ti, kad ramūs ir darbštūs 
jaunuoliai} spaudą nepa
tenka .Kartais atrodo,kad 
jų iš viso nėra.

Ne, yra ir ramių ir la
bai mandagių ir tikinčių 
vaikų ir šiandien.

Nesentai turėjau tokį at 
sitiktmą.

Mūsų mokykloj kas ry 
tą tokia tvarka:himnas per 
garsiakalbį, po to direkto

Nukelta į 7 psl.
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Antanas Žmuidzinavičius
kaip ir dabar atsitinka lie 
tuviams sportininkams ar 
menininkams, tos pačios 
"tėvynės" išleidžiamie
siems į užsienius.

DAILININKAS ANTANAS ŽMUIDZINAVIČIUS

S. m. nigpiūčlo 9 d. Kaune po sunkios ligos mirė Lietuvos, dai
lininkas, Daltės akademijos narys-korespoodenlas, prolesorlus Anta
nas Žmuidzinavičius.

A. Žmuidzinavičius plačiai žinomas kaip savitas tapytojas, lietuviškojo 
peizažo dainius, savo gausiuose paveiksluose pavaizdavęs Lietuvos gamtos 
grož|. Jis — mūsų dailės pionierius, pirmųjų dailės parodų organizatorius, 
vienas iš Dailininkų sąjungos steigėjų, nuolatinis dailės parodų dalyvis. 
A. Žmuidzinavičiaus vardas neatsiejamas nuo lietuvių dailės Ir kultūros 
raidos.

Dailininkas gimė 1876 m. spalio 31 d. Seirijų mlestelvje, valstiečių šei
moje. Baigęs mokytojų seminariją Veiveriuose, kurj laiką mokytojavo 
pradinėse mokyklose. 1898 m. Išvyko Į Varšuvą Ir čia mokėsi dailės mo
kykloje. 1905 m. gilino studijas Paryžiuje. Grįžęs J Lietuvą, Jis apsigyve
no Vilniuje. Čia A. Žmuidzinavičius dirbo kūrybinį Ir organizacini darbą. 
Jis išrenkamas Dailės draugijos pirmininku, aktyviai Organizavo pirmąsias 
Lietuvos dailės parodas, dirbo platų dailės populiarinimo darbą, rinko liau
dies meno turtus. 1922 m. dailininkas buvo išvykęs Į JAV, kur suruošė 
tris dailės parodas, skaitė pranešimus.

Nuo 1926 m. iki 1940 m. A. Žmuidzinavičius dėstė Kauno meno mo
kykloje. Vėliau profesoriavo Kauno Taikomosios dekoratyvinės dalK-s 
Institute. Pastaruoju metu dirbo Kauno Politechnikos institute.

A. Žmuidzinavičius nutapė apie 3 000 peizažų, portretų, kompozicijų. 
Jo kūriniai susilaukė ddlžiullo populiarumo. Vargu ai surasime gražesnį 
Lietuvos kampeli, kurio A. Žmuidzinavičius nebūtų pavaizdavęs savo pa
veiksluose. Jo paveikslai visuomet žavės žmones savo nuoširdumu, tikro
viškumu.

Liepos 29 d. V. Lands
bergis pateikė didelę mu 
zikalinę apybraižą apie 
M. K.Čiurlionį per Mas
kvos radiją. E.
STAIGMENA VILNIUJE

Liepos 31 d.Viln taus laik 
raščtai pranešė, kad Dai
lės muziejuje atidaryta vy 
resnios los kartos lietuviu 
tapytojo Viktoro Vizgir
dos paroda.Pranešimuose 
nurodyta, kad dailininkas 
"šiuo metu gyvena Jungti 
nėse Amerikos Valstybė -r 
se".Trijose maziejaus sa

A. Žrauldzlnovlčtas taip pat buvo žinomas kaip didelis liaudies meno 
kūrinių rinkėjau. Dalj kava surinktų kolekcijų, o taip pat virus savo kū
rinius jis padovanojo Lietuvai!, ir dabar Jie puošia M. K. Čiurlionio mu
ziejaus filialą — kambarius, kuriuose gyveno dailininkas.

Skaitytojai pamėgo knygą „Paletė ir gyvenimas".

Beveik 90 metų amžiaus ir beveik 70 metų prie palėtės, 
Nors bolševikai prisispyrę tvirtina, kad Žmuidzina

vičius buvęs nuoseklus realistas, bet iš tikrųjų taip 
nėra. Jo kūryba daugiau romantiška, be to, idealizuo
janti ir gamtą ir žmogų. O romantizmo niekas neva
dina realizmu. Taip gi Žmudzinavičiaus kūryboje di
delė dozė simbolizmo, ypač ankstyvuosiuose jo kūri
niuose. Kaip pavyzdį galima suminėti jo vizijas. Ir 
supoętizuotoji Lietuvos gamta taip pat ne realizmas. 
Tiktai per jėgą bolševikai tempia jį ant realizmo "nuo
seklumo" kurpalio.

lėse esą rodoma daugiau 
kaip 90 portretų, peisažu 
ir natiurmortų,saugojamų 
Vilniaus Dailės ir Kauno 
M.K.Čiurlionio vardo mu 
sieju fonduose. Parodoje 
taip pat esą V. Vizgirdos 
darbų,gautų iš privačiu ko 
lekcijų.

Vilniečiams tas praneši 
mas buvo staigmena, nes 
tai pirmas atsitikimas per 
20 su viršum metų, kad 
rengiama nuo okupacijos 
į užsienius pasitraukusio

TADAS DAUGIRDAS A. ŽMUIDZINAVIČIAUS TAPYBA

A. -Žmuidzinavičius su 
ką“

skulptūra „Velnias neša Puntu- 
M. Saudargo nuotr.

KULTŪRLVEffKPvOžVIKA
DAILININKAS
SUKAKTUVININKAS
Daugelio Šiauliuose be 

simokiusiųjų buvęs pieši 
mo mokytojas dailininkas 
Gerardas Bagdonavičius, 
grafikas,daugelio e libris 
autorius,liepos pabaigoje 
susilaukė 65 metų amžiaus 
ir ta proga planuoja su
rengti savo darbų apžval - 
ginę parodą. /E/.

M. K. ČIURLIONIO 
BIOGRAFIJOS

ir kūrybos tyrinėtojas,mu 
z ikologas Vytautas Lands 
bergis, atrado duomenų, 
rodančių, kad Čiurlionio 
kūrinių būta Londono pa
rodoje prieš pirmąjį pa
saulinį karą, tačiau jo kū 
riniai ten / jau po Čiurlio 
nio mirties /.atrodo re
prezentavo rusų dailę,

ir dabar Amerikoje gyve 
nančto dailininko darbų pa 
rodą. ( E.
"OKTAVA"

Kaune prie pirmojo sta 
tybos tresto suorganizuo
tas,M .Tamošiūno vado vau 
jamas estradinis orkes
tras ,anksč tau koncertavęs 
Latvijoje ir Lenkijoje, iš 
vyksta koncertuoti Bulga - 
rijon. Estradiniai orkes
trai Lietuvoj yra ne tik 
lengvesnės, bet ir moder 
nesnės muzikos pionieriai.

E.

'^Trljos

Pas profesorių pamatysi
te daugiau kaip šimtą įdo
mių plakatų, kurių pirma
sis buvo išleistas 1Š07 me
tais. Bet įdomiausia, ko ge
ro. — profesoriaus velnių 
kolekcija. O velnių čia įvai
rių įvairiausių. Linksmų ir 
piktų, jaunų ir senų, vienu 
žodžiu* ištisas ..pragaras“.

Dabar profesoriaus ko
lekcijoje yra 141 velnias. 
Visi jie tvarkingai užre
gistruoti „velnių knygoje“. 
Kiekvienas čia esantis vel
nias susijęs su kokia nors 
liaudies pasalia. Antai, pa
sakojama, jog velniui labai 
nepatiko, kad pastatė nau
ją bažnyčią Anykščiuose, ir 
Liuciperis įsakė savo pa
valdiniams nunešti 
Puntuką ir juo su -

griauti bažnyčią, 
Bet nespėjo nuneš
ti kaip gaidžiai už
giedojo ir velniai 
Puntuką numetė, 
kur jis dabar yra.

Neseniai puikią porcelia
no Indų kolekciją atsiuntė 
Latvijos dailininkai. Kiek
vienoje lėkštėje ir puodu
ke — velniai. Juos nupie
šė žinomi Latvijos meninin
kai.

Profesorius pasiryžęs 
surinkti trylika velnio tu
zinų — 169. Taigi, trūks
ta nebedaue. 
Trūkstamos vietos 
rezervuotos Stati - 
nui, Sniečkui, Pa
leckiui, Cruščtovui 
su batu ir panašiai.

Tai vienas iš paskutiniųjų A.Žmuidzinavičiaus kūrinių, tapytas 1964 
metais ir pavadintas "Regata Kauno jūroje". Tačiau, kaip matome, 
tai darbas be įkvėpimo, tai "duoklė okupacijai". Ne gi A.Z muidzi- 
navičius amžiaus pabaigoje galėjo išvirsti bolševiku.

VEDA D R. GUMBAS

— CMOTpKTe, Plerpos jiex<HT| A n ųyTb 6bino eMy nporyn 
«e sanHcan...

PHcywoM H. CEMEHOB*

— Look, Petrov is resting! And I almost pun
ished him for loafing! . . .

—From Krokodil (Moscow), Moy 20, 1 964.

Patys rusai išjuokia savo santvarką. i 
Maskvos humoro laikraštis "Kroko- 
dll" taip vaizduoja darbo prievolę: 
turi būtinai būti įstaigoje, nors, kaip 
čia matome, girtas darbininkas gu
li paslikas ir nedirba. Tačiau, kadan 
gi jis į darbovietę yra atvykęs, tai 
jam bausmės negalima užrašyti...

KAIMAS KRYŽKELĖJE Atkelta iš 3 psl.

Ko mums nepritarti? Gal balso neturim? Turim! Ir dar kokį!
Verdanti kraujo banga ūžtelėjo krūtine aukštyn, užliejo 

skruostus, galvą, akis; ausys prisipildė kurtinančio ūžesio, 
o dešinė ranka pakilo virš galvos ir iš viso vieko trenkė į 
stalą. Neišgerta stiklinė apvirto ir nuriedėjo ant aslos. Mar
tynas nuspyrė ją į kampą ir išbėgo iš trobos. Laukujos du
rys trinktelėjo kaip karsto antvožas. Kieme stabtelėjo, apžli
bęs nuo akinančios saulės šviesos, ir godžiai įtraukė tyro 
beržais kvepiančio oro. Ant širdies pasidarė lengva, kone 
linksma. „Viskas"........ Kas „viskas"? „Nagi... patys žino
te. . ." „Žinome. .. Didvyriškumas irgi. . . Reikėjo išversti iš 
lovos Šileiką, supurtyti: — Prisipažink, niekše! Juk tavo na
gai kruvini? Greičiau eik į miliciją, o jei ne, bus, kas nuve
da!" „Ne ne! Geriau nežinoti. . . nežinoti. . . nežinoti. . . Gal 
kitą kartą. . . Taip, kitą kartą mes būtinai išsiaiškinsime. . ." 
Pečius vėl prislėgė nematoma sunkenybė, siela aptemo, ta
čiau pro nematomą langelį ten vis dėlto prasiskverbė mažas 
šviesulėlis. Šokinėjo kaip „saulės kiškutis" ant šaltos vienu
tės sienos, ir nuo tos virpančios auksinės dėmelės darėsi 
drąsiau širdyje.

Martynas išėjo ant vieškelio ir mechaniškai pasuko į raš
tinę. Pasiims motociklą ir — į brigadas! Nėra būtino reika
lo — ryte aplėkė visus laukus, sėja eina savo vaga, tačiau 
kailis nerimsta vietoje. Vis tikisi stebuklo. Tartum belaks
iant gali nukristi iš dangaus koks pusšimtis hektarų paruoš
tos žemės kukurūzams.

Netoli raštinės Martyną pasivijo „Moskvičius" ir, spie
giančiai sucypęs stabdžiais, sustojo, vos neatsirėmęs bufe
riu į pakinklius. Prie vairo sėdėjo Bistrochodovas. Šviežiai 
nusiskutęs, žvalus, su juodais akiniais. Mažutis ir trapus, 
švelniai šypsantis jis atrodė itin mielas. Šalia jo, atstatęs ap

valėjantį pilvuką, murksojo Rokas Bariūnas. Užpakalinė sė
dynė buvo tuščia. ~

Martynas piktai nusispiovė: BistIRhodovo pokštas ne 
juokais jį išgąsdino.

— Po velniais! Taip galima užmušti žmocjų,— priekaiš
tavo, nenoriai sveikindamasis su senais pažįstamais, kurie, 
paslaugiai išsiritę iš mašinos, priėjo prie jo.

— Šimtą metų! Šimtą metų! — šūkavo Bistrochodovas 
plonu kastrato balseliu, abiem rankom spausdamas Marty
nui plaštaką ir švytėdamas tokiu džiaugsmu, tartum jiedu 
tikrai artimiausi draugai ir nesimatę mažiausia pusę amžiaus.

— Visur tavęs ieškome. Buvome nuvažiavę į namus. Kur 
slapstaisi, broliuk? — paklausė Bariūnas.

— Dirbu. Ne visi gali lakstyti lengva mašina. Reikia 
kai kam ir duoną uždirbti,— stačiokiškai atsakė Martynas.— 
Ko norite?

— Pro šalį važiavome, prisiminėme tave ir užsukome.— 
Bistrochodovas dėbtelėjo į Bariūną, bet Martynas suspėjo 
pagauti jo žaibišką žvilgsnį.— Rokas Kazimerovičius čia pir
mininkavo, jaučia jūsų kolūkiui kai kurių sentimentų. No
rėtų padėti...

Martynas klausiamai sužiuro į Bariūną.
— Viskas teisybė, broliuk. Dažnai prisimenu Liepgi- 

rius. Jaučiuosi lyg ir skolingas. Bet ko mes čia plepame, 
kaip bobos ant turgaus? Sėskime į mašiną, paslvažinėsime 
ir pasikalbėsime. Turi keletą minučių laiko, broliuk? Gali 
paaukoti bendram reikalui? — Bariūnas skatinančiai kumš
telėjo Martynui.

Martynas gūžtelėjo pečiais. „Jaučiuosi lyg ir skolin
gas. .." Pamanykit, koks jautrumas! Galėtum nežinia ką pa
galvoti, jei nepažintum to tipo. Bet kodėl nepavažiuoti? Tie
siog dėl įdomumo. ..

— Matai,— tęsė Bariūnas, kai mašina pajudėjo iš vie
tos.— Tu ir vėl pirmininkas, broliuk. Džiaugiuosi, džiau
giuosi. Toleikis turėjo galvą, bet nejautė žemės po kojomis. 
Taip ir išėjo. Reikia tvirtai stovėti ant žemės, broliuk. Ne 
vienam, o visiems susikibus. Tu geras vyras. Pats gyveni ir 

kitam duodi gyventi. Myliu tokius žmones, broliuk, iš visos 
širdies noriu jiems padėti.

— Gražiai giedi.— Martynas apmaudžiai susiraukė.— 
Kalbėtum paprasčiau ir trumpiau.

— Giedu, nes noriu, kad suprastum, kodėl pas tave už
važiavome. Galėjome pasiūlyti kitam kolūkio pirmininkui. 
Kiekvienas už tokį dalyką iki žemės'nusilenktų, net į ranką 
nepasigėdytų pabučiuoti. Bet mes norime padėti savo kol
ūkiui, saviems žmonėms, juk Liepgiriai man kaip gimtieji 
namai. Suprantama, jeigu tu nesutiksi, mes nesiimsime to 
reikalo. Kam vargti dėl svetimų? Mums užtenka savų rū
pesčių, broliuk.

Martynas suirzęs pažvelgė į veidrodį. Pro sūkuriuojantį 
dulkių debesį nesimatė nei kelio, nei tolstančio kaimo, tik 
vos pastebimai šypsantis Bistrochodovo veidas.

— Jeigu sugalvojai nešvarų biznį, gali iš anksto užrišti 
savo maišelį.

— Nieko čia nėra nešvaraus,— atsiliepė Bistrochodo
vas.— Galima gauti pirkti trąšų, kiek reikiant, vot ir viskas. 
Norėsi, pastatysi magaryčių, ne — tavo reikalas. Kapeikos 
niekas nepaims viršaus.

— Geras derlius pirmininką giria. O tau, broliuk, ne pro 
šalį pagyrimas.— Bariūnas atsigręžė ir sąmokslininkiškai 
mirksėdamas taukuotomis akutėmis, patekšnojo ant sėdy
nės atlošo gulinčią Martyno ranką.— Ne tokio vyro vieta 
pavaduotojo kėdėje. Žinok, dabar nuo tavęs priklauso, ar 
Toleikis grįš į Liepgirius, ar Jurėnas nukiš jį į kitą atsilikusį 
kolūkį.

Martynas atitraukė nuo atlošo ranką. Trąšos! — štai kur 
išsigelbėjimas! Paims tą šimtą dvidešimt hektarų iš vasaro
jui skirtų plotų, nuvers mineralinėmis trąšomis. Salietromis, 
superfosfatu. Be mėšlo kukurūzai išaugs. . . jei bus palanki 
vasara.
NL Skaitytojai maloniai prašomi 
patarti pažįstamiems užsisakvtl 
N.L-vą: 7722 George St., LaSalle.

Dau' iou bus.

Tat garsioji Alsedora Dunkan, 
išraiškinio šokio, jos laiakis 
vadinto "basakojų šokio" pra- 
dėjėja, pionierė, tuo nepapra
stai pagarsėjusi ir sukūrusi 
savo mokyklą, kurios tačiau 
lygio dar niekas nepasiekėJRu-i 
sijoje ypač buvo populiari jos 
mokykla, tačiau ilgai neišsi
laikė. Tačiau jos įtaka šokiui 
ir klasikiniam yra didelė. Ji 
žuvo tragiškai, važiuodama 
automobiliu. Dabar apgaile
staujama, kad niekas jos šo
kiu nenufilmavo.
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Ottawos ir Montrealio lietuviu susitikimo vaizdai: Pirmame paveiksle daugiausia otaviškių- pp. Paškevičiai, pp.Daniai, pp, Vilčinskai; antrame paveiksle pp. Daniai, p. Paškevi
čius ir pp. Trečiokai; trečiame paveiksle Ottawos Lietuvių Bendruomenės pirmininkas inž. A. Paškevičius kalba į subuvimo dalyvius, greta stovi NL b-vės pirm. J. Girin’s-Norvaiša 
kalakutu ūkio savininkai K. Lukas su sūnum ir pp. J. Lukošiūnai; ketvirtame paveiksle premijų įteikimas laimėjusiems šaudymo varžytynes: /iš kairės/ Montrealio šauliu vedusiu 
varžytynes, atstovas J.Siaučiulis, toliau laimėjusieji premijas- P.Kazlauskas, J. Girinis-Norvaiša, p.Slapšinskas ir šaudymą vedęs V. Kačergius.

KULTŪRW£fctCWIKA
APIE MUZIKĄ GTEDQAUDĄ-PRIELGAUSKĄ 

/atkelta iš 3 psl/
Prieš 10 metų Sįauliuo Giedgaudo-Prielgauskouž

se mirusio pianisto Igno rašai,dokumentai,nuotrau

kos yra perduoti Centri
niam valstybiniam archy
vui Vilniuje.Archyvo moks 
line bendradarbė,nors ir 
susidariusi iš užrašų įspū 
dį.kad velionis savo gyve 
nime "neišvengė priešta- 
ravimų"-suprask, netinka

įsprausti į ankstyvųjų bol 
ševizmo pionierių gretas 
-vis dėlto ragina muzikolo 
gus susidomėti to muziko 
pedagogo palikimu ir papa 
šakoti apie jį menu besi
dominčiam jaunimui, ma
žai tepažįstančiam lietu-

Vlršuje jaunimas pasiruošęs lenktynėms maišuose. 
Apačioje jaunimas šoka žtribaką, kurį šokti moka 
visi, net ir pats jauniausias...

Viršuje bando jėgas traukiant virve vyrai, žemiau jų 
moterys ir apačioje Augustinas Mylė šypsosi, kad 
nors ir labai stipriai virvė traukta, bet vis dėlto ne
nutraukta. ..

Uniue'tial CleanetA & ZdailoM
• Valau ir taisau vyriškus ir moteriškus-drabužiuš.
e Siuvu naujus pagal užsakymus vyriškus paltus, 

kostiumus ir kelnes.
• Aukštos kokybės medžiagos.
239 FOURTH AVENUE B. KIRSTUKAS ___

(al Wellington St.) Tel. 769-2941

Baltica Investment Corp.
Autorizuotas kapitalas $ 120.000

J. Skučas, Prez. RA 2-6152 6966—44 Avė. Rsmt.
Superkame sklypus ir žemę M onhcalyje bei apylinkėje. 

Už indėlius mokame 8"', dividend-

Tel. 525-8971

ĮVAIRIOS PROGOS

Laurinaiti1920 Frontenac St. Montreal, P. Q

LaSALLE AUTO SPECIALIST Iteg’d
SAV. G. DESROCHERS ' 

Taisau ir dažau lengvas mažinai 
7717 GEORGE LASALLE, QUE.

(Prioiais „Nepriklausomos Lietuvos" redakciją)
Tel.: garažo 366-0500 

namų 366*4203

viųmuzikinio gyvenimo is 
tori ją .Ignas Prielgauskas 
dėstė Šaiulių muzikos mo 
kyklojiki 1954 metų.Mirė 
1956 metais, būdamas 85 
m.amžiaus. /Elta/.

ČIURLIONIEČIŲ POPIETĖ 
LIETUVIŲ FILOSOFIJOS IR 

LIETUVOS JAUNIMO ŽENKLE
M.K. Čiurlionio Diskusijų Klu

bas Melbourne birželio 5 d. Lietu
vių Namuose pravedė įdomią po
pietę lietuvių filosofijai ir dabar
tiniam Lietuvos jaunimui nušvies
ti. Povilas Baltutis patiekė pakan
kamai išsamią “Lietuvių filosofi
jos apžvalgą’’ ir neseniai iš Lietu
vos atvykusi lietuvaitė Romutė Es- 
kirtaitė vaizdžiai nušvietė lietuvių 
jaunimo dabartinėje Lietuvoje gy
venimą, paliesdama jo veržimąsi į 
mokslą pradinėse, vidurinėse ir 
aukštose mokyklose bei techniku
muose. Mokyklose be pionierių ir 
komjaunuolių, veikia ir dalykiniai 
būreliai k.a.: sporto, muzikos lite
ratūros ir kt. Nemaža ekskursuo- 
jama po savo kraštą, o kartais ir 
j kitas respublikas. Nemaža buvo 
paklausimų. Į politinio pobūdžio 
klausimus neatsakinėjo, o tik kul
tūriniais, ne opiaisiais klausimais 
ribojosi. Labai gražu, kad aka
deminis jaunimas drauge dalyvau
ja su senąją karta ir ruošiasi ją 
pavaduoti. Tegu užsimezgęs akade
minio jaunimo ryšys su senąja kar 
ta nenutrūksta

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

Is čia pasiųsite siuntinius savo artimiesiem?;
garantuotai s k ub i ausi ai ir

urmo kainomis
(30 - - 40% žemiau rinkos kainos)

IMPORTUOJAME iŠ ANGLIJOS

--------------------------------------- ----------------------------------------- j.

BALTIC WOODWORK CO.
DAROMOS ĮVAIRIOS DURYS, LANGAI, VIRTUVĖS KABITAJ- 

IR KITI ĮVAIRŪS MEDŽIO DIRBINIAI.

K. KIAUŠAS ir J ŠIAUČIULIS.
Adresas: 547 Lafleur Str., LaSalle.

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

ME 7-6727

DE LUXE CLEANERS
Sav. P. RUTKAUSKAS

117—6th Avenue, Lachine.

BELLAZZI - LAMY,INC-
do 6-6941 7682 Champlain Blvd. I^aSalle
Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai. 
Insuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis popieris.

TARPTAUTINIS 
JAUNIMO KONCERTAS

Jaunimo Kongreso Komiteto _________ _____ ______ ___ __
Adelaidės skyriaus iniciatyva ge- B-nės Moterų Sekcijos metinis su
gužės 20 dieną Lietuvių Namuose • ■ ■ • —
įvyko tarptautinis jaunimo kon
certas. Be dviejų lietuvių šokėjų 
grupių, dalyvavo kroatų, rusų, 
malajiečių, ukrainiečių, vokiečių 
ir estų tautinių šokių didesnės ar 
mažesnės grupės, o taip pat ga
bi latvaitė pianistė Mara Biezai- 
tis.

Visos grupės išpildė po vieną ar 
daugiau tipiškų tautinių šokių. 
Gausiai susirinkusiai publikai tik
rai nebuvo nuobodu sekti įvairias- 
spalvius šokėjus ir gėrėtis jų iš
pildomai šokiais. Pianistė Mara 
Biezaitis išpildė Brahmso Inter
mezzo No.6 ir Capriccio Nr. 7.

' Tiek programos dalyviai, tiek 
ir dalyvavusioji publika buvo pa
vaišinti Moterų Sekcijos paruošta 
kavute su skanėsiais.

Koncerto pelnas skiriamas vyk
stantiems į Jaunimo Kongresą 
stovams kelionės išlaidoms.

(A.l.ž.)
LIETUVIŲ IR LATVIŲ 

AKADEMIKŲ BIČIULYSTĖ 
Liepos 8 d. Latvių Namuose. 

Melbourne, įvyko iškilmingas lat
vių studentų korp! Beveronia ii 
lietuvių studentų korp! Romuva 
susiartinimo konventas. Jį atidarė 
senjoras ir korp! Beveronia stei
gėjas Karlis Zitars. Jis prisimi
nė savo žody dar nepriklausomy 
bės laikus, kada pirmoji iš stu
dentų korporacijų Beveronia už
mezgė bičiuliškus ryšius su Kau
ne veikusia lietuvių.studentų kor
poracija Romuva. Toliau jis pasi
džiaugė, kad ir dabar atgaivinamo
ji lietuvių studentų korporacijos 
Romuvos veikla pradeda

ADELAIDĖS MOTERŲ 
SEKCIJOJE

Birželio 12 d. Adelaidės Liet.

at-

TRAILS END LODGE
VASARVIETE

( Prie Pigeon ežero Ontario)

• Turime laivus ir motorus.

• Geras žuvavimas.

a Atidaryta iki spalio 11 dienos

> Nuolaida žuvautojų klubams 
ar grupėms pavasari ir rudeni

* t

Kreiptis:
Trails End Lodge 
Bobcaygeon, Box 58, 
Tel: 705 - 738 - 2871. 
(Liolė Kaminar- Jacevičiūtė).

• Galima išnuomuoti su valgiu 
arba patiems virti.

.■...BOIOV

SIUNTINIAI LIETUVON

geriausias angliškas vilnones medžiagas vyris'kiems ir 
moteriškiems kostiumams ir suknelėms.

Turime didžiuli pasirinkimą viln., kašmiro ir silk, skareliu.
Ateikite ir Įsitikinsite, kad čia perkant sutaupysite.

PRIIMAME UŽSAKYMUS

vyriškiems ir moteriškiems kostiumams ir paltams.

Priimami užsakymai Mode to Measure vyrišky kostiumų iš 
geriausiu angliškų medžiagų. Kaina $ 50.-kelnės $] 2.-

SAVININKAS CH. KAUFMANAS
Lietuvos pilietis. Ruvęs audinii/ fabriko Litex Kaune 

vedėjas. Laisvai laiba lietuviškai.

GEORGE LAVINSKAS
ALLSTATE INSURANCE 

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS.
268 - 2nd Ave., LaSalle. Tel: 366-5309.

Telefonas 768-6679

WINDSOR
DRY CLEANERS & DYERS CO. LTD. 

Valome visokius drabužius ir kitą Jūsų namų apyvoką.
Savininkai:

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

sirinkimas. Pranešimą apie praei
tos valdybos nuveiktus darbus pa
darė Valdybos pirm. p. E. Reiso- 
nienė. Iš pranešimo paaiškėjo, kad 
piniginė apyvarta pasiekė riet 
$ 3999 ir gryno pelno buvo pada
ryta $ 1788. Tokiai apyvartai pa
siekti reikėjo nemažai pasidarbuo
ti, nes ne visi darbai buvo atlie
kami pasipelnymo tikslais. Reikia 
pabrėžti, kad Moterų Sekcijos dar
bą žymiai palengvino ir pragied
rino eilė talkininkių bei rėmėjų.

šios kadencijos metu lėšoms 
sutelkti Moterų Sekcija suruošė: 
du balius, siuvimo vajų su mode
lių paradu ir loterija, gegužinę, 
laikė bufetus per kitus septynius 
balius, 15 arbatėlių per įvairias 
kultūrines popietes ir trejas išleis
tuves.

Pasitarnavo bendruomenei be 
pelno suruošdama Kūčių vakarie
nę šimtui asmenų, Kalėdinę eglu
tę su dovanėlėmis vaikams, abi
turientų pagerbimą padedant Ade
laidės Apylinkės Valdybai, suren
gė Adelaidės Lietuvių Sąjungos 
dešimtmečio vakarienę 170-čiai as
menų, vakarienes chorui ir teatro 
grupei, Motinos Dienos minėjimą 
su vaišėmis atsilankiusiems; kiek
vieną šeštadienį ruošė priešpiečius 
savaitgalio mokykloms mokytojams 
bei mokiniams ir su dovanėlėmis 
lankė laikinus ir nuolatinius ligo
nius. Be to, stambesnės piniginės 
sumos buvo skiriamos bendruome
nės reikalams, kaip Lietuvių Na
mams, Archyvui - Muziejui, Jau
nimo Kongreso atstovams ir kt.

Kadencijai pasibaigus iš Val
dybos pasitraukė ilgametės Sekci
jos darbuotojos: pirm. E. Reiao- 
nienė ir nuolatinė ligonių lanky
toja p. B. Vabolienė. šioms po
nioms už draugišką bendradarbia
vimą ir kartu gražiai praleistus 
metus buvusios bendradarbės reiš
kia padėkąir pagarbą.

Naujai išrinktoji Moterų Sekci
jos Valdyba: pirmininkė J. Vabo
lienė, vic’epirm. J. Šerclienė, sekre
torė A. Pritupienė, iždininkė Af. 
NavaMcnė, ligonių lankymui narė 
.V, Vamanskienė, parengimams N. 
Arminienė ir reikalu vedėja R. Gi- 
ruekienė. Narės — V. Urbonienė ir 
Z. Fišerienė.

Naujai Valdybai linkime sėkmin
go darbo mūsų bendruomenės 1a- 
bu’’ PAS MENININKUS

Atsimename, kai pernai apie šį 
laiką keturi lietuviai dailininkai 
Australijos tekstilės raštų konkur
se (Australian Fashion Design) iš 
keturių šimtų varžovų laimėjo pir
mąsias vietas, iš jų dail. L. Urbo
nas pirmąją vietą su 750 svarų 
premija ir aukso medaliu. Perei
tą savaitę vėl buvo atidaryta Blas- 
land galerijoje (Sydney) tokia pa
ti konkursinė paroda, kurioje da
lyvavo kviestiniai dešimt dailinin
kų, iš kurių trys lietuviai — L. 
Urbonas, E. Kubbos ir H. Šalkaus
kas. Pirmą vietą laimėjo austra
las dailininkas iš Brisbanės, nors 
atidaryme buvo pabrėžta, kad visi 
darbai vra labai aukšto lygio ir 
kiekvienas iš jų galėjo būti' laimė- 

. tojas. Laimėtoją lėmė ne tiek jo 
darbo kokybė, kiek sprendimą pa
veikė mados įtaka. Apie šią pa
rodą vietos kritika labai gerai atsi
liepė ir net išskirtinai pabrėžti 
dailininkai E. Kubbos ir L. Urbo
nas, kurio net ir nuotrauką pas
kelbė “Sun Herald”. Po parodos 
atidarymo buvo ir madų paradas, 
kur buvo medeliuotos pagal nau
juosius raštus keturios suknelės, 

Ijų tarpe ir viena, austa pagal dail.
L. Urbono projektą. Kiekvienas 
dailininkas už dalyvavimą šiame 
konkurse buvo apdovanotas po 
200 dolerių.

Jeigu keliatės .į JAVaJsty- 
bes, apsigyv.enkite" amžinai 
žaliuojančioje ir šiltoje Kali 
fornijoje. Informacijas teikia 
ir padeda įsikurti

JOHN KUTRA

911 WluSHIRE BLVD. 394-6017 
SANTA MONICA. CALIF. 395-3358

JUOZAS AUDĖNAS 
Ekonomistas

Tarpininkauja Mutual 
Funds 

investments.
109 Warwick Street

Brooklyn 7,N.Y.

TAUTIEČIAI, atsiminkite 
tuos, kurie NL skelbiasi, - 
jie yra lietuvių draugai.

filatelistų žiniai i 
PERKU NEPMKLAUSOMOS LIETUVOS 

RAŠTO lEHKlUS * VOKUS - A TV I AUTO S - 

ABARIUS - PAVIENIUS, SERIJOMIS - DIM 

UAIS BEI MAŽAIS KIEKIAIS. KREIPTIS 

SU FASItlLYMAIS Į W.E. N 0 RK Ų.264 7 

CDDtNSTON STREET, FHlLADELRHIA, RA.
10137 USA.
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toh^Nto
TAUPYK IR SKOLINKIS

PIRMUTINIAME IR DIDŽIAUSIAME
TORONTO LIETUVIU KREDITO KOOPERATYVE PARAMA

KAPITALAS SIEKIA DU SU PUSE MILIJONO DOLERIU 
MOKAME: DUODAME:

43/ą% ui depositus Morgičius iš 6^o
5'/fi numatyta ui Šerus Asm. paskolos iš 7% '

Asmenines paskolas duodame iki $5,000.- ir morgičius 
valdžios nustatytą normą, 66% įkainuoto turto.
Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, bet nedau
giau $2,000.- Asmeninės paskolos, mirties atveju,apdraus 
tos iki $ 5,000.-
Paramos nariais gali būti kiekvienas lietuvis gyvenas 
Kanadoje.*
Kasos valandos: Kasdiena nuo 10 vai. iki 3 vai. p.p., 
išskyrus sekmadienius. Pirmadieni ir penktadienį vakarais nuo 
4 vai.30 min. iki 8 vai.30 min. Šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vai 
p.p. (liepos ir rugpipeio men. šeštadieniais uždaryta).

Būstinė: Lietuvių Namai - 1129 Dundas St. West, 
Toronto 3, Ont. p Telefonas LE 2- 8723.

ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS Į

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 1966. VIII. 24. -33(1007)

expo67
Pasaulinės ’967 metų parodos Montrealyje viena vieta, pavadinta "Ekspo Services" su teatru, kurio užpakalyje matome restoranus, 
sales poilsiui, informacijos biurą, parodos įvairenynių krautuves, atsivesinimo užeigas, visokių smulkių dalykų parduotuves tr tt.

Pasaulinei parodai ir.Lietuvių
dienai artėjant

Lietuvę, Latviją, Estiją, Ukrainą ir 
U. S. S. R. paprastu bei oro paštu

BE MUITO DOVANOS:

PARTIZANAI ŠIMONIU GIRIOJE
Tiekia J.Kručas. Nuorašas. P. Laguckas.

ĮVAIRIOS SUDĖTIES MAISTO 

SIUNTINIAI BE MUITO IKI 33 
SVARŲ.PRAŠOM REIKALAUTI 

mČįsu nauju maisto 
KATALOGU.

Automobiliai, šaldytuvai, skal
bimo mašinos,motociklai,dvi • 
račiai,siuvamos mašinos,tele
vizijos aparatai,pianai ,automo 
biliams padangos, foto aparatai 
ir t. t.

• Be M> siunčiame Jū»ų sudarytu!. Ir apdraustus įvairius siunti
nius iki 19’/4 svarų gryno svorio.

• Turime pardavimui (vairių medžiagų ir kitų prekių.
• Gyveną ue Toronte, prašomi savo sudarytus siuntinius bei užsa

kymus siųsti mums paštu ar ekspresu. Apmokėsite gavę mūsų 
pranešimą.

• Sąžiningai ir greitai patarnaujame.
• Jeigu turima neaiškumų, prašome klausti, telefonuotl bei rašyti, 

mielai paaiškinsime ir duosime patarimą.
• Mūsų (staiga labai daug kam patarnavo ir pasiruošusi patar

nauti ateityje.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

BALTIC EXPORTING CO.
480 RONCESVALLES AVE. TORONTO 3, ONT.

Telefonus LE 1 - 3098
DARBO VALANDOS; pirmadieniais- penktadieniai s nuo 9 vai. 
ryto iki 7val.vak; šeštadieniais - nuo 9val.ryto iki 5 vai. p.p.

Savininkai A. Ir S. KALŪZA

Reportažas iš Toronto
APIE "SODNĄ DIENĄ

Požeminis traukinys sku
ba naująja Bloor linija.Du 
netoliese sėdį žmonės kal
basi lietuviškai. Jie gvildė 
na pasaulio pabaigos pro
blemą. Kažkaip su nepasi
tikėjimu, ar suabejojus sa
vos kalbos supratimu,o gal 
dėl vagonų bildėjimo, nesi 
nori tikėti,kad brangūs tau
tiečiai apie tai šnekėtų.

Pasirodo, kad neklysta. 
Vyresnysis keleivis pil
niausiai įsitikinęs apie atei
nančią sūdną dieną, nes 
apie tai skaitęs savam laik
rašty. Ten buvo aiškiai pa
sakyta kaip didelės ugnys 
iškils ir visos pragaro ga
lybės ateis pasiimti nusi~» 
dėjėlio dūšią.Tą dieną ne 
bebusią Išsigelbėjimo. Tik 
taitie,kurie bus dori ir mo
kės atatinkamai elgtis,už
sidarys tarp keturių sienų, 
tie tai išliks gyvi.Kresnas, 
kažkuriame banke matytas 
baltaplaukis senukas kalba 
giliai įsitikinęs savųjų ža 
džių tikslumu. Jaunesnis 
bendrakeleivis, tuo tarpu 
šypsosi.

Paminėjęs dar įvairių 
baisybių, vyresnysis trum’ 
pai atsikvepia. Tuo tarpu 
jaunasis paklausia ar jo 
bendras turįs omenyje tą 
straipsnį, kuris buvęs vie
tinio laikraščio paskutinia
me puslapyje ir pasirašy
tas trimis, jam pažįsta
mais inicialais?

Vyresnysis patvirtina 
laikraščio puslapį, bet jis 
neats įmenąs, kas ten pasi
rašė. Jaunasis nustemba, 
kad jo bendras tuo ir pati
kėjęs. Viena, kad rašė jas 
nedrįso pasirašyti po pek
liška ugnim besibalškančių 
minčių kalamburu jau tei
gia,kad ir jis pats tuo nela
bai tikįs.O antra,perskai
čius tą straipsnį ir prisi

minus, kad mikaldinis pra
našas pats prakaitą liejo 
su visais, kaip ir jis, nuo
dėmingaisiais šapose,okai 
ne pagal amžių įsigijo moks 
lo, kurio permanyti turbūt 
nepajėgia ir dar, progai pa
sitaikius, atsisėdo į vyres- 
niojo kėdę,-tai galva visai 
sus Įsuko,ir jau pradėjo vai- 
dintis neapsakomos baisy
bės,kuriomis panoro ir vi
są svietą pagąsdinti.

Jaunajam tik nesupranta 
ma, kaip tokiom baisybėm 
surašytos Karalienės Mi- 
kaldos pranašystės pateko 
į laikraštį.?Laimė, kad re
daktorius apsižiūrėjo ir ne
įdėjo į vedamųjų skyrių.

Tai girdėdamas vyresny
sis vyras šypteli. Jaunojo 
samprotavimai lyg pašvie
sina jį. Jam tarsi akmuo 
nusirita nuo krūtinės: juk 
tai galėjo būti. netiesa.O 
dėl straipsnio patekimo į 
laikraštį jis paaiškiina jau 
nikliukjis gerai žinąs, kad 
tuo metu nebuvę paties re
daktoriaus .Jis buvo išvy
kęs visam mėnesiui atos
togų. S. Pranckūnas.

Pašau1 inė 1967-jų metų 
paroda Montrealyje, artė
ja labai sparčiai. Anglų 
ir prancūzų spauda artė
jimą jau skaičiuoja dieno 
mis.Greit pradės skaičiu
oti valandomis. Mums,lie 
tuviams, paroda taip pat 
rūpi, ir negali nerūpėti, 
nes parodos metu įvyks

LIETUVIŲ DIENA, 
kuriai jau ir data nusta 
tyta ir apytikriai jau ir vie 
ta žinoma,nors dėl vietos 
ir teko kovoti, ir kovadar 
nėra galutinai baigta.

Tiesa,laiko dar yra"ma- 
riosį'tiktai kad tose "ma
riose" nepaskęstume...

Kadangi jau čia pat šių 
metų

LIETUVIŲ DIENA, 
kuri rugsėjo 3-4 dienomis 
įvyksta Toronte, tai pla
čiau apie pasaulinę paro
dą tuo tarpu nėra kaip be
kalbėti. Tačiau reikia pa
sakyti, kad pasaulinės pa
rodos ruoša vyksta .dide - 
liu intensyvymu.
PA VILIJON Ų STATYBA 

vykdoma dieną ir naktį.

Keliai į parodą ruošiami 
visu galimu atsidėjimu. 
Kasamas požeminis, vadi
namas populiai trumpai 

METRO, 
jam statomos stotys.Tei
giama, kad Metrobūsiąs 
moderniškiausias visame 
pasaulyje.

Energingasis mūsųmies 
to meras, Jean Drapeau, 
nepaprastai gyvas ir veik
lus, ir jo pasiryžimas ne 
pasiduoti jokioms kliūtims 
nepripažįsta jokių ribų. 
Tai tur būt vienas iš merų
kuris tesėjo rinkikams duo Jurkštą. Sako, jis kitur ap- 
tą žodį. Bet jis padarė ir 
daugiau negu žadėjo. Jis 
Kanadai ir Montrealiui iš
kovojo

PASAULINĘ PARODĄ, 
kuria bus atžymėta Kana
dos federacijos šimto me
tų sukaktis.

Mero Drapeau dėka Mont- 
realis visiškai pertvarko
mas ir iki parodos jautaps 
vienu moderniausių mies
tų pasaulyje.

D augiau bus.

VYKDOMA
Tris paras būrio vadas 

V. Sabaliauskas gėrė ir 
šaukė,kaip atkeršysiąs An
tanui Jurkštui.

Aštuonių būrys patraukė 
Vidugirių giria Rudilių ir 
Dūbliškių kaimų link.

-Aš jus,broliai, ir naktį 
puikiausiai išvesiu iš gi
rios, - kalbėjo greta Saba
liausko ži.ngsniuodamas,ki- 
lęs iš Rudilių km. -Petras 
Juodiškis /"Sapnas"/.

- Pirmiausia vesk pas

Vl.Jasinskas.

------- ... . k 
biurą, net partizanais bau 
gina.

Staiga jam nudiegė širdį: 
aplink trobą girdėjos i šiam
pinėjant žmones. Nespėjo 
jis dar susivokti, o lauku- 
jas duris jau daužė smū- 
giai.Nuojauta meste jį iš
metė iš 1OVOS.P r įpuolė prie 
durų, prie lango-visur lau 
ke matėsi ginkluoti."Štai 
ir sulaukei, seni, galo", 
-dėbtelėjo nudeginanti sme 
genis mintis.-"O nemaniau 
kad taip greit.. .Balandžio 
14,balandžio 14"...

Dundulis suprato,kad pa 
bėgti pro langą nepabėgs i, 
taip pat nėra kur ir pasi- 
slėpti-norės,visada suras.

-Duok ginklą1, -pripuolęs

NOTARAS
ANTANAS L I U D 1 I U S.B.L. 
Bendradarbi* V.S. Matti t.L.L.t

Namų, formų ar bet kurio verslo 
pirkimo • pardavimo dokumentų 
sudarymas, mortglčlol, sutartys, 
testamentai Ir risi kiti teisiniai 
reikalai.

108 RONCESVALLES AVĖ. 
TORONTO.

Margio vaistinės II aukftas.

Tel: Įstaigos LE 7- 1708: 
_  NomųCR9*6166.

GERBIAMI TORONTO lie
tuviai informuojami, kad 
Lietuvių Dienos proga To
ronte bus NL administra
torius P.Paukštaitis ir re 
dakt. J.Kardelis, ir kam 
būtų patogu, jie mielai pri 
ims prenumeratą ir nau
jus užsakymus.

ST.CATHARINES
VIEŠAS PEREIŠKIMAS

Pranešame visuomenės 
žiniai,kad iš KLB St.Ca
therines apylinkės valdy
bos pasitraukiame dėl šių 
motyvų:

1. Kadangi v-bos pirm . 
J.Alonderis dėl asmeninio 
užsispyrimo neskelbia 11- 
tos K.Liet. Dienos apyskai 
tos,nors 1965 m. lapkričio 
mėn.28 d. visuotiniame na 
rių susirinkime buvo rei
kalaujama ir daugumas iš 
balsavo už būtiną paskelbi 
mąKLD apyskaitos spaudo 
je. V-bos iždininkas, St. 
Kukta paruošė apyskaitą 
spaudai,kurią J.Alonderis 
pėmė iš S. K. ir pareiškė- 
tuojau pasiusiąs. Praėjus 
4 mėn. po apyskaitos įtei
kimo J. Alonderiui, spau
doj nepasirodžius 1966m. 
kovo mėn. 13 d. v-bos po
sėdyje A. Švažas iškėlė 
reikalingumą nedels iant 
paskelbti spaudoje KLD 
apyskaitą .Kadangi tas lie 
tė pirm. J. Alonderį, tai 
jam ir buvo patarta vykdy 
ti kuo greičiau šį visuoti 
no narių susirinkimo nu-? 
įtarimą.

Šiuo metu, praėjus 5 
mėn.po v-bos pakartotino 
reikalavimo J.Alonderis 
pareiškė neskelbsiąs apys 
kaitos spaudoje.

z 2.Vattkanui išleidus len 
kų tūkstantmečio paminė 
jimui pašto ženklus,ku
riuose įžeidžiama Lietuva, 
J. Alonderis,kaip pirmi
ninkas nereagavo, be to, 
protestuojant valdybos na

riams P. Dauginui ir J. 
Šarapnickui išvyko į lenkų 
suruoštą minėjimą lietu
vių organizacijų preziden 
to vardu.be valdybos ži
nios ir pavedimo, kas yra 
savivaliavimas, nesuderi 
namas su organizacine 
tvarka.

Dėl šių priežasčių rug 
piūčio 6 d. iš valdybos pa 
s įtraukiame.

Šį pareiškimą prašome 
paskelbti Nepriklausomo 
je Lietuvoje.

J.Šarapnickas.
P. Dauginas,

TAUTIEČIAI, 
siųskite žinių Iš savo kolo 
nijos gyvenimo ir fotogra- 
fijų iš minėjimų, vedybų, 
krikštynų ir 1.1.,

s įgyvenęs...
-Su manim, broliai, ne- 

pražūsite, -kalbėjo Juodiš- 
kis.

Kai jis pasibeldė į tro
bos duris, kur gyveno per
sikėlę Jurkštai, netrukus 
išgirdo ramų, abejingą An
tano balsą:

-Naktį mes nieko nelei- 
džiam...

-Mus įleisi,-užtikrintai 
atsakė Sabaliauskas ir ran. 
kos mostu įsakė apsupti 
namą.

Antanas atšovė duris .Vi
dun suėjo partizanai.

- Uždangstyk langus,- 
įsakė Sabaliauskas Antanui 
-O tu,moč,ieškok žiburio..

-Bet už ką?Už ką?
-Už išdavystę, niekše'.
-Aš nieko neišdaviau, - 

bandė aiškintis Antanas . 
-O jeigu jie užlėkė, tai jau 
ne mano kaltė...

Sabaliauskas mostelėjo 
ranka .Į vidų įžengė suūsiu- 
kais ir žiūronais ant kaklo 
partizanas.Antanui jo vei
das pasirodė kažkur maty- 
tasJr staiga jis pris iminė: 
juk su juo tą atmintiną va
karą skubėjo Kupiškin...

-Pameni mane ?-paklau
sė,pas įlenkdamas ties An
tano veidu.

-Pamenu,kartu jojom...
-O aš pamenu, kaip tu 

sustojai ...ties milicija...
-Tikimės,kad pasakysi 

ir kitus bolševikų šnipelius,

-Eisime pasikalbėti... 
Visi namiškiai suvaromi

BAUSMĖ
-iškilmingaipareiškė bū
rio vadas.

Tą naktį /195O gegužės 
2O/"Kirvio'būrys be A nta- 
no Jurkšto nubaudė Povilą 
Zuloną, Rudilių km. gyven
toją Petrą Garbauską, bir
želio 4d. Byčių kaimo Alo
yzą Bukėną.

PAS KOLCHOZO
PIRMININKĄ
Už lango nusileido tylus 

1950 balandžio vakaras.Į 
trobą susirinko visa Dun
dulių šeima-Antanas Dundu prie Dundulio surinka Vik 
lis traukė suktinę ir ruošė toras Sabaliauskas.
si gulti, tačiau dvi jaunos Jankauskas / ".Pilsuds- 
aiikštos, laibos, it nendrės kis"/, Vytautas Šinkūnas , 
dukrelės nei negalvojo dar Vytautas Bolna ir kiti pasi 
apie miegą .Kitkuo buvo su pila po kambarius, 
sirūpinęsir žentas-Felici 
jos vyras Algirdas Balčiu
nas.Kaip visada paskutinė į vieną kambarį, o Antanas 
į lovą, apie krosnį, sukiojo Dundulis-į kitą.Jam liepia 
s i apie 50 metų tams iaplau 
kė, tik viena sidabro gija 
papuošta galva DunduIienė.
Pagaliau, pavargęs po die 
nos darbų, Antanas Dundu 
lis palinkėjo visiems geros 
nakties ir pats-kresnas , 
stiprus, praplikusia kakta 
53 metų vyras, išpėdino ko 
ridoriun gulti.

Už langų visiškai sute
mo. Tačiau Dundulis dar 
nemiegojo. Nejuokai būti 
kolūkio pirmininku, kai ko 
lūkis vos pirmus žingsnius 
žengia. Ūkininkai net iš to 
lo kolūkio kratos i. O ne re 
tai vienas kitas ir visai su

atsisėsti-Sabaliauskas klau 
šia:

-Patinka pirmininku bū 
ti? Patinka bolševikai ?*Pa 
tinka grobti kolchozan ūki 
ninku žemes? Patinka šei 
mininkautijkai mes nejudi 
name ?Viskas tau patinka’.

-Žmonės kol kas irgi svy 
ruoja-bandoįsiterpti Dun
dulis.

-Štai kaip'.
Staiga Dundulį suima pa 

šėlęs pyktid;jis pašoka ir 
smogia Sabaliauskui į krū 
tinę;tas vos neužvirsta ant 
stalo,bet spėja iššauti tie 
šiai į krūtinę.

SĖJA
Tautinės, demokratinės minties mėnesinis lietuvių laikraštis. 

Leidžia Varpininkų leidinių fondas
Redaktorius Antanas Rūkas.

Administracijos adresas: JUOZAS URBELIS.
1649 N. Broadway, Melrose Park., Ill., USA.

Prenumerata: JAV ir kitur 3 dol. metams.

AR ŽINOTE KĄ RAŠO

K E L ElVIS ?
AR ŽINOTE, kodėl vieni jį giria, kiti peikia, bet 
visi mėgsta skaityti ?

K EI EIV Į žmonės mėgsta dėl to, kad jis niekam 
nepataikauja ir nesibijo teisybės skelbti. Teisingo
mis žiniomis iš visur /jame daug žinių ir iš Kana
dos/, aiškiu ir atviru pasiisakymu laikraštis per 65 
metus pelnė gerą vardą ir pasitikėjimą.
KELEIVY rasite patarimų teisiniais ir kitais 

klausimais, gražių apsakymų, eilėraščių ir tt: Jis 
turi ir moterų skyrių.

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

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

LIETUVIU

DIENOS
ILIUSTRUOTAS LIETUVIŲ KULTŪROS IR 

VISUOMENĖS GYVENIMO ŽURNALAS

Negyvenkite nematydami, kas darosi lie
tuviškame pasaulyje!

Užsisakykite
žurnalą LIETUVIŲ DIENOS.

LIETUVIŲ DIENOS
yra vienintelis lietuviu ir angly kalbomis iliustruotas 
lietuviy kultūros ir visuomenės gyvenimo žurnalas. 
Visi paralai po iliustracijomis dviem kalbomis.

LIETUVIŲ DIENOS
4364 Sunset Boulevard

Hollywood, California 90029

Telefonas: 664-2910

PRENUMERATOS KAINA: mst»m» — $600

vardu.be
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TAUPYK IR SKOLINKIS 
KOOPERATYV1NIAME BANKELYJE

21 Main Street East, Room 203 -• Telefonas JA 8- 0511.
išduodamos asmeninės paskolos is 8% iki 5.000, 

mortgičių paskolos is 7% iki 66% turto vertės.
UŽ serus mokama 5% dividendo iš pelno, už depozitus 4%.

Veikia nemokamas gyvybės ir paskolų draudimas.
Pilnas čekiu patarnavimas

Darbo dienos:
pirmadieniais, trečiadieniais ir ketvirtadieniais 9 vai. ryto -- 
3 vai. po pietų, antradieniais ir penktadieniais 9 vai. ryto -- 
1 vai. po pietų ir 5 vai. •• 8 vai. vak., šeštadieniais 9 vai.ryto- 
12 vai.

Ha!
D I D Ž I A U S I A HAMILTONO 

Apylinkės

-KRONAS
REAL ESTATE and ins. ltd. 

Hamilton's Largest Realtor

366 MAIN ST. EAST, HAMILTON, ONT. Telephone 528-8492

S I 0 L 0 :
• Didžiausią pasirinkimą .namų, apartmentų, 

farmų, biznių ir t.t.
• Daug gerų pirkėjų
• Palankų finansavimą
• Greitą ir sąžiningą.patarnavimą.

Per savo keturias įstaigas / 85 tarnautojai /aptarnaujam 
Hamiltoną ir apylinkes, tiesioginiai per Cross Canada 
Realties Service Ltd. aptarnaujam visą Canadą.

K r e ipkitės su p a s i t i k ė j i m u

/KRONAS:
REALTORS.

VEDA KAZYS

Sporto skyriaus vedėjas 
Kazys Baronas.

LIETUVAITĖ LAIMI 
MEDALIUS

Britų imperijos žaidy
nėse Kingstone- Jamatko 
je Kanados lengvosios at 
letikos rinktinėse dalyva 
vo lietuvaitė Irena Maci- 
jauskaitė-Petrauskienė ir 
užėmė 1OO jardų bėgime 
antrą vietą, o 220 jardų- 
trečia. Buvo ir estafetės 
dalyvė, kur Kanados mo
terys užėmė penktą vietą. 
Tokiu būdu lietuvaitė Ka 
nadai iškovojo vieną sida 
bro ir vieną bronzos me 
dalius.

BARONAS
mės-pamatysime".
- Sov.Sąjungos meisterio 
vardą laimėjo jaunis E .Ze 
brauskas,nuplaukęs 1500 
m.l.st.per 18 min.49,8 sek. 
Tai kartu ir naujas Lietu 
vos rekordas.
-Varšuvos Gvardijos fut 
bolininkai mūsų sostinėj 
laimėjo prieš vietos Saliu 
tą 3:1. Ši komanda yra su 
daryta daugiausia iš rau
donarmiečių, atliekančių 
tarnybą Vilniuje.
- Čekoslovakijos rankinin 
kai iš Prešovo lankosi Lie 
tuvoj. Pirmas rungtynes 
jie žaidė Elektrėnuose,lai 
mėdami 27:13 ir 35:11.Če 
kai pirmenybių lygoje ūži 
ma antrą vietą.
- Jaunių futbolo rungtynė 
se Lietuva įveikė Lenin
grado rinktinę 3:1.

STREIKAS STELCO FABRIKE, 
kuris nalietė-daugelį lietuvių

Darbininkai, užstatę Stelco fabriko pagrindinius var
tus barikadomis, nieko neleido nei įeiti, nei įvažiuoti.

Nuotrauka V.Pašilto.

STELCO FABRIKAS 
po audringo streiko rugp .
4, 5, 6 ir 7 d. d., dirba nor 
maliai.be jokiu incidentu. 
Darbininkai kantriai laukia 
derybų komisijos praneši 
mų apie derybų eigą.

Šiais metais atrodo, uni 
jos pastangos yra sulyginti 
Kanados plieno pramonės 
darbininkų atlyginimą su 
USA plieno pramone, nes 
daugeliu atvejų yra pigesni 
USA plieno pramonės garni 
niai nei Kanados,tačiau dar 
bininkų uždarbis ir draudi 
mai,stovi daug žemiau. Ž i 
nant vidurkį, kas yra skai 
tomą 9 darbo klasė, Kana 
doje/Stelco/ uždarbis yra 
$2.736, kai USA toje klasė 
jesiekia$2.896 į val.Skir 
tumas:16 centų į valandą.

Šių metų derybose, opus 
klausimas yra pensijos ir 
kiti draudimai, kurie yra 
gana toli ats ilikę nuo USA . 
plienopramonės sutarčių. 
Pirmas pranešimas darbi 
ninkams rugp.17 d.susirin 
kime stadijone 7 vai. 30 
min.Jei dar bus laiko prieš 
išimant paštą, s-mo davi
nius prijungsiu atskirai.

esame vien iš mažųjų vie 
netų išeivijoj, tačiau suge 
bame pasirodyti net ir ten, 
kur nepakliūva skaitlingos 
tautybės.

Garbė "Gyvataro" vad. 
p. Breichmanienei, garbė 
energingiems Hamiltono 
lietuviukams'.

MIRTYS
skaudžiai palietė Hamilto 
no S.L.A J72 kuopą. Vienos 
savaitės bėgyje buvo palai 
dotas Jonas Mikelėnas, su 
kurio netekimu kuopa nu 
stojo energingo veikėjo bei 
organizatoriaus.

Tuoj pat gauta liūdna ži 
nia, kad mirė ir p. Plešku 
nas.taip pat kuopos narys . 
Su liūdinčiais mirusiųjų ar 
timaisiais, liūdi ir 72-os 
kuopos nariai.

"GYVATARO" VADOVĖ 
su savo reprezentacine gru 
pe iš Hamiltono išvyko 
penktad. rytą / rugp. 19/ 
į Reginos miestą. Kanados 
valdžiai tai kainuos 4.500 
dol. .Hamiltono lietuviams 
daug prakaito, gi Lietuvai 
ir lietuviams-garbė. Juk

Stelco derybų reikalu,Ha 
miltono televizijos stotis 
5 vai.25 min. specialiu pra 
nešimu paminėjo, kad To- 
-ronte vykstančios derybos 
priėjo pilno susitarimo. 
Kas liečia 11.000 Stelco 
ir 4000 Stelco padalinių 
darbininkusj\trodo,kad ofi 
cialus pranešimas darbi
ninkų bus priimtas ir strei 
kas bus išvengtas. V.P.

NL prenumeratoriams 
esame dėkingi, jeigu 
jie už laikraštį apsimo
ka už metus pirmyn.

PAVERGTOJI LIETUVA
Sov. Sąjungos studentų 

žaidynėse meisterio var 
dą iškovojo B. Burokas, at 
siekęs ieties metime ne tik 
naują Sov.Sąjungos studen 
tų rekordą,bet taip pat ir 
Lietuvos, nuskraidinęs 
įrankį 79, 24 m.Šiose žai 
dynėse aukso medalį ir 
Lietuvos rekordą taip pat 
atsiekė Vytautas Tiknius, 
nuplaukęs IOO m. nugara 
per 1 min. 3, 8 sek. Lietu 
vis buvo pirmas iš 200 m. 
nugara nuplaukęs per 2 
min. 21, 2 sek. Krepšinio 
pirmenybėse KP J krepšį 
ninkės užėmė antrą vietą. 
-Draugiškose futbolo rung 
tynėse Varšuvos Gvardija 
mūsų sostinėje laimėjo 
prieš Lietuvos pirmeny
bėse pirmaujantį Kėdainių 
Nevėžį net 12:1 /4:l/.Tuo 
tarpu Sov. Sąj. antrosios 
klasės futbolo pirmenybė 
se Vilniuas Žalgiris lai
mėjo prieš Kirovobado Di 
namo 1:0. Po šio laimėji 
mo, vilniečiai aiškiai pir 
mauja antroje Sov. Sąj. fut 
bolo lygoje. Pirmenybių 
lentelė atrodo taip:

.Žalgiris“

.Tekstllftčik.“

.Kubanė“ 

.Daugava" 

.Traktorius“ 

.Terekas“ 

.Dinam.”, Kb. 

.Rubinas" 

.Lokomot." 

.Diliam.", 
„Spartak. 
.Baltika" 
Dinam.“ 
.Spartak. 
„RostselmaS.“ 
„Dinam.“, T. 
„Sirakas“

St. 
, N

B.

20 36-16 
25 15 
72 12 
34 19 
25 23
16 18
17 11 
19-16 
24-26 
14-18 
15 20 
1117 
19-25
9-18

18 27
15 22
16 32

19
20
19
20
20
19
19
20
20
20
20
19
19
20
20 
20

30 
24 
24 
23 
22 
22
21 
21 
20 
19
18 
18 
16 
16 
16

IS VISUR
Po pasaulio futbolo pir 

menybių, šios šakos spe
cialistai sudarė tokią pa
saulio rinktinę: vartai- 
Banks /Angį./, gynėjat- 
Santos /Braz./, Schultz 
/V. Vok./, saugai-Moor 
/Angl./,Marcolini/ltal./ 
Beckenbauer /V. Vok. /, 
puolė jai-Charlton/A ngl. / 
Voronin /S. S./, Bene- 
/Vengr./, Eusubijo ir Si 
meo /Portg./.
- Naują Graikijos rekordą 
atsiekė Papanikalojas, nu 
šokęs su kartimi 5, 07 m 
-Pekine Prancūzijos krep 
šininkai nugalėjo raudono 
sios Kinijos rinktinę 67: 
61.
- Lengvosios atletikos 
rungtynėse Stockholme 
tarp Švedijos ir Latvijos 
rinktinių, po pirmos die
nos varžybų pirmauja šei 
mininkai 62:44.
Čia puikią pasekmę atsie 
kė J. Lus is, numetę s ietį 83R 
83 m.
-Britų imperijps žaidynė 
se Jamaicoje gražiai pasi 
rodė Kanada, užimdama 
trečią vietą po Anglijos ir 
Australijos.

PRANEŠIMAS NR.6O 
Liečia: ŠA LFASS-gos 16- 
jų žaidynių lauko teniso 
pirmenybes.

Sąjungos metinių žaidy

nių lauko teniso plrmeny 
bės įvyks rugsėjo 3 d.Či 
kagoje. /Tuo pačiu metu 
Čikagoje, kaip anksčiau 
yra skelbta įvyks Sąjun
gos ir Pabaltiečių futbolo 
/soccer/ pirmenybės/.

Pirmenybės vyks Mar
ket Parko aikštėse. Pra
džia 12 vai.

Pirmenybėse gali daly
vauti tik ŠA LFASS-gos na 
riai.

Pirmenybių vykdytojas 
- Sąjungos Lauko Teniso 
Komitetas, vyriausias tei 
sėjas Vytautas Grybaus
kas. Lauko Teniso Komi
teto Vadovas.

Pirmenybėms registrą 
cija turi būti atlikta iki 
rugp iūč io 30 d .V .Grybaus 
ko adresu:

Mr. V. Grybauskas, 
10158 So, Eberhart Ave. 
Chicago, Ill. 60628,USA 
/tel. 468-6921, Code 312/ 

Pirmenybių programa:
Vyrų vienetas, 
Moterų vienetas, 
Jaunių vienetas, 
Vyrų dvejetas, 
Moterų dvejetas, 
mišrus dvejetas.

Centro Valdyba.
PRANEŠIMAS NR.61 

Liečia: ŠA LFASS-gos 16- 
jų Žaidynių šaudymo pir
menybes.

Sąjungos metinių žaidy 
niųpirmenybės įvyks rug 
sėjo 3-4 d.d.R. R. 1, Sha
ron,Ontario,/apie 30 my 
lių į š taurę nuo Toronto/ . 
Pirmenybės vyks Kanados 
Lietuvių Dienos metu .Šios 
plrmenybėągreta jauanks 
čiau skelbtų golfo p ir me 
nybių, bus Kanados Lietu 
viųDienos šventės progra 
mos dalis.

Rugsėjo 3 d. ,pradžia 12 
vai., 22 kalibro šautuvo 
šaudymo pirmenybių.

Rugsėjo4d. .pradžia 12 
vai., lėkštelių šaudymo 
/trap shooting/ pirmeny 
bės ir tąsa 22 kalibro šau 
tuvo pirmenybių.

Pirmenybių vykdytojas 
Sąjungos šaudymo komite 
tas.Vyriausias teisėjas J. 
Z avys, šaudymo komiteto 
Vadovas.

Registracija pirmeny
bėms turi būti atlikta iki 
rugptūčio31 d.adresu:Mr. 
J.Zavys,18 Havelock St. , 
Toronto 4, Ontario., Cana 
da. /tel. LE-6-1447, Code

Svarbus praneš imas
Pranešame, kad š. m. 

rugsėjo mėn.3O d.baigiasi 
terminas paduoti Bundes- 
verwaltungsamt' ui Koelne 
prašymus dėl atlyginimų 
už persekiojimus ir svei
katos nustojtmą /prievar 
tos darbininkams 50%/, o 
tautiniai persek.25% dar - 
bingumo/ nacių režimo 
aukoms. Atatinkamus raš 
tiškus įrodymus, o jų ne
sant,2 notarinių liudininkų 
paliudijimus, gydytojų pa 
žymėjimus su atitinkamais 
blankais,re ik ia siųsti aukš 
čiau norodytai įstaigai ar 
babent iki to laiko paruoš 
ti pretenzijas raštu, o įro 
domąją medžiagą pasiųsti 
vėliau, tai nurodant savo 
kompensacijos prašyme.

Naujo atlyginimų įs
tatymo fotokopijų už 3 do 
lerius ir pašto išlaidas ga 
Įima gauti klubo valdyboje 
adresu: Lithuanian Social 
Club,3548SaEmerald Ave. 
Chicago, Ill. 60609, USA. 
To įstatymo fotostatinėje 
novelėje pažymėta kas ir

2.
3.
4.
5. 
e.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

- Lietuvos futbolo pirme 
nybių paskutinės pasek
mės; Vilniaus Saliutas- 
Plungė 0:1,Šiaulių Staty- 
b in inkas -K auno V impel as 
2:1. Kretinga-Šiaulių El
nias 1:1, Plungė-N. Alępe- 
nė 1:2, Panevėžys-Klaip® 
da 2:1.
- Europos geležinkelinin 
kų lengvosios atletikos pir 
menybėse Leningrade auk 
so medalį iškovojo A A lėk 
siejūnas,nubėgęs 3km.su 
kliūtim per 8 min. 44,9 
sek. Tai naujas Europos 
geležinkelininkų rekor
das. Antrą vietą lietuvis 
užėmė 5 km. bėgime, paro 
dęs 14 min.15,4 sek.laiką .
- Vilniaus Žalgirio irkluo 
tojos dalyvavo Europos 
pirmenybėse Amsterda- 
me.Vilniaus Sporto korės 
pondentas, prieš išvyks 
tant į užs ienį lietuvaitėms 
kiekvienai pastatė po klau 
s imą dėl būsimų plrmeny 
bių.Moteriškai atsakė lie 
tuvaitė J. Bačiulytė:"Ams 
terdame pirksiu naudin
gus batukus-pas Alą į sve 
čius nueiti. Na, o kas lai-

SUSIVIENIJIMAS 
LIETUVIU 

A AMERIKOJE
SLA — jau 80 metą tarnauja lietuvių visuomenei 

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

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

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

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

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

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

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

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

SLA

SLA

SLA

SLA

SLA

SLA

už ką gali reikalauti kom 
pensacijos. Galima atnau 
jintt senas ir nutrauktas 
bylas ir užvesti naujas . 
Svarbu pasinaudoti pasku 
tine proga gauti atlygini
mą, nes įst.terminas dau 
giau nebus pratęstas.Kas 
turi kliūčių vokiečių įstai 
gose, gali gauti teisinę pa 
galbą "United Nations Offi 
ceof the High Commissio 
nėr for Refugees, Bad Go 
desberg,Rheinallee 18, W. 
Germany. Kadangi bylos 
komplikuotos, tai būtinai 
reikia prityrusių advokatų 
pagalba; juos nurodo klubo 
valdyba.

Taipogi klubo nariai iš 
Kanados,nesumokėję na
rio mokesčio už šiuos me 
tus,prašomi tai padaryti, 
nes klubas turi išlaidų, ku 
rias vos padengia iš mažo 
/I dol.metams/mokesčio. 
Priimami ir nauji nariai, 
nes norime padaryti mūsų 
organizaciją stipresne ir 
svaresne.

L. B. Socialinio Klubo 
Valdyba, Chicagoje.
PS. Patarimai, informa 

cijos atlyg. ir kitais reika 
lais teikiami prie. 1 dol. 
mok. ir pašto išlaidas.

PS. Taipogi dar galima 
reikalauti atlyginimo tar
navusiems lipas,karo me 
tu vok .kariuomenėje ir nu 
stojusiems ne mažiau 25% 
sveikatos, o jiems žuvus , 
atlyginimą gali gauti jų tei 

_ sėti įpėdiniai /žmona, tė- 
Jack Sharkey skaito Lietuvių vai, vaikai/. Repatrijantai 

Sporto Istoriją. Skaitykit ką Ame- įrgĮ gali gauti atlyg. UŽ pa 
rikos lietuviai nuveikė sporte per..,. . ., T . , . _
65 metus. hki ą turtą Lietuvoje .G au-
Knygos parduodamos po 4. dol. Šią ta iš Vokietijos Žinia, kad 
knygą Clrcagoj galima gauti

Karvelio pre 
kyboje, 2715 W. 71st St.

416/.
Rengėjai nes iima jokios 

atsakomybės, pirmenybių 
metu, bet kuriuo nelaimiu 
gu atveju ar turto sužalo
jime.

Varžybinė pirmenybių 
programa:

22 kalibro šautuvas .Bus 
galima naudoti sportinis 
šautuvas / aukščiausias 
svoris 7.5 svaro/ ir šaudo 
ma sportiniu! šautuvui skir 
ti taikiniai pagal CCAM 
taisykles, arba olimpinis 
šautuvas/aukščaiusias svo 
ris 17.6 svarų/ir šaudoma 
olimpiniam šautuvui skir 
ti taikiniai pagal NRA tat 
sykles.Komandos sudėtis 
3 asmenys.Komandą galt 
ma sudaryti su mišriais 
šautuvais. Klubai gali sta 
tyti daugiau kaip vieną ko 
mandą.Nėrabūtina, kad vi 
si komandos nariai šaudy 
tų tą pačią dieną.Bus šau 
doma 50 jardų atstume . 
Klubai negalintys sudaryti 
komandos galės dalyvauti 
su individualiais šaudyto 
j a is .Starto mokestis $3. oo 
asmeniui. Taurės geriau
siai komandai ir trim indi
vidualiam laimėtojams.

Medžioklinis šautuvas , 
lėkštelių / trap shooting/ 
šaudymas.

Šaudoma pagal A TA tai 
sykles 16 jardų atstume . 
Komados sudėtis 6 žmo- 
nės-penkių geriausių skai 
čiuojami taškai. Klubai ne 
galintys sudaryti koman
dos galės dalyvauti su in 
divtdualiais šaudytojais . 
Starto mokestis $2.00. 
Lėkštelės $4.00 už IOO . 
Šoviniai savi arba bus ga 
Įima pirktis vietoje. Tau
rės: geriausiai komandai 
ir 3 individualtams laimė 
tojams. Centro Valdyba.

PS. Tai pačiai datai nu 
matytos pabalttečių šaudy 
mo pirmenybės dėl tech
niškų kliūčių iš latvių Ir 
estų pusės, nukeliamos vė 
lesniam laikui.

vao.valdžia moka atlygini 
mą Lietuvoje prievarta pa 
imtiems į vokiečių kariuo 
menę arba žuvusiųjų įpėd. 
ir prašo, kad čia esą pra
neštų į Lietuvą.

APIE KANADOS ŠVIETI
MO SISTEMĄ 

/atkelta iš 3 psl/ 
riaus arba vicedirekto
riaus pranešimai. Po to 
klasė paliekama klasės au 
kietojo žinioje.Kiekvieno 
je klasėje, švietimo valdy 
bos parėdimu,laikoma Bib 
Uja, kuria klasės auklėto 
jas savo nuožiūra naudo- 
jasi.Vienikas rytą skaito 
iš Biblijos ir užbaigia "Tė 
ve mūsų'Jo kiti tik su mal 
da pradeda pamokas,o tre 
ti ir maldos nesako. Prie 
vartos čia nėra. Aš asme 
niškai sukalbu su vaikais 
"Tėve mūsų’tr ypatingom 
progom paskaitau iš Bib 
lijos. Pasitaikė, kad dėl 
tam tikrų trukdymų, esu 
maldą praleidusi. Nese
ntai mano klasė rašė eg
zaminus iš anglų kalbos . 
Prieš prasidedant pamo
koms, vienas berniukas 
prieėjo prie manęs ir pra 
šė labai rimtai nepraleis 
ti šį rytą maldos,

Tas pats berniukas po 
keletos dienų skaitė salė 
je savo referatą-žmogaus 
evoliucijos padarinys ar 
Dievo tvarinys ?Pilna jau 
nuolių salė turėjo kiaušy 
tis.Ar čia ne teigiama au 
klėjimo priemonė? Gal 
kartais žodžiai pasakyti 
vienmečių padaro dides
nės įtakos jaunuoliu i,negu 
ilgiausi suaugusiųjų pa
mokslai ir pamokymai.

Atvažiavome į šį kraš 
tą, čia auginame savo vai 
kus,neieškokime vienblo 
gų pusių. Atkreipkime ir 
savo vaikų dėmesį į gėrės 
nes aplinkumos puses.Tei 
giamai nuteiktas jaunuo
lis ar jaunuolė daug sėk
mingiau pasinaudos jiems 
suteiktomis galimybėmis 
lavintis ir auklėtis. I. A .

maliai.be
3km.su
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D. L.K .VYTAUTO K LUB A S
Po vasaros atostogų vai 

dyba ir direktoriai turėjo 
posėdį. Buvo apsvarstyta 
daug klubo reikalų.Dabar 
posėdžiai bus kiekvieną 
penktadienį 8 vai. vakaro, 
kol visi reikalai bus ap
svarstyti.

Pirmininkas J. Petrulis 
pranešė, kad klubo laukia 
daug darbų, kaip dideli biz 
nio pakeitimai Expo 67 lai 
ku, klubo 60 metų minėji
mas,kuris ruošiamas labai 
iškilmingai paminėti, Lietu 
vių dienos proga ir ilgas 
sąrašas klubo parengimų, 
daug klubo veiklos pakeiti 
mų.

Visiems tiems darbams 
reiks planingai ir gerai pa 
s įruošti.Visiems darbams 
padėti yra sudarytas pata 
riamosios grupės iš klubo 
narių, kiekvienam atski 
ram darbui. Tų grupių re 
komendacijos bus svarsto 
mos valdybos, direktorių 
ar susirinkimų posėdžiuo 
se JVI anoma tuo daug iau klu 
biečių įtraukti į klubo veik 
lą, kas padėtų valdybai ir 
susirinkimui lengviau iš
spręsti esamos problemos.

Pasidžiaugta pusės metų 
klubo nuveiktais darbais, 
kaipp-kas pasakė:"Tai bu 
vo mūsų pačių bandymo lai 
kotarp’s.tai buvo pavojin
giausias laikotarpis,bet dė 
kavisų klubiečių gero ben 
dradarbiavimo ir atsar 
gaus ėjimo, išeita iš visų 
bėdųjklubas sugrįžo į nor
malų darbą, klubo biznis 
eina labai gerai,mokėjimai 
mokami be pavėlavimų;įsi 
gyta daug inventoriaus ;pa 
s įtikėjimas klubu grįžo ir 
labai suvienijo visus klu- 
b tėčius".

MIŠKO VALYMO TALKA 
"Baltijos" stov. organizuo 
jamaperabu sekančius sa 
vaitgalius, tai yra, rugptū 
čio 27 - 28 ir rugsėjo 3-5 
dienomis. Kadangi dabar 
stovyklaujančiu nebėra,tai 
nakvynėms lovų ir matracų 
yra pakankamai, net ir 
tiems,kurie norėtų atvykti 
su šeimomis. Kitus lovų 
reikmenis ir maistą reikia 
atsivežti. Virtuvė ir van
dentiekis veikia.Kas nori 
atvykti penktadienio vaka 
re, tiems reikia dėl raktų 
iš anksto susitarti su P . 
Rudinsku,tel. 482-4094 ar 
ba su V. Piečaičiu,tel. 366 
-7041 .Atvykus į stovyklą , 
visais reikalais kreiptis į 
tuos pačius asmenis sto
vyklavietėje arba jų vasar 
vietėse, sklypų Nr.136 ir 
Nr.124.

K as turi,darbui prašomi 
pasiimti kirvius, piūklus , 
kastuvus, ar bent vieną iš 
tu įrankių.Būtų labai gražu 
jeigu susidarytų didesnis 
talkininku skaičius.Ruduo 
šiaurėje pats gražiausias 
ir maloniausias laikas,už 
tat malonus savaitgalio pra 
leidimas lengva paversti 
ir dideliu pasitarnavimu 
mū sų be nd r uome n ine i" B a 1 
tijos" stovyklai. Pr.R.

"LITE" GALIMA
atsiimti užsisakytus "E - 
po" 67 pasportus .kurie dar 
jų nėra atsiėmę. Taip pat 
patartina visiems įsigyti 
"E po" pasportus,kurie to 
dar nėra padarę .Dabar per 
kant, nuolaida siekia 25- 
55%,lyginant su kainomis, 
kurias teks mokėti parodą 
atidarius .Gyvenantiems ki 
tose Kanados ir JAV vieto 
vėse "Litas" mielai per
sius pasportus paštu ap-

LIETUVIŠKAS PUSVALANDIS GIRDIMAS KAS 

ŠEŠTADIENIS PER CF.MB STOTI 
BANGA 1410, 5.30 VALANDA. VAKARO.

Programos vedėjos L. Stankevičius.

DR. J. S E M 0 G A S
O.D. Pr.R.

Expo 67 pasportai šia-
5441 BANNANTYNE, Verdun. 
Pirmadieniu _ , _ n 
.ketvirtadieni 2“4; 7"’ p-m' 

antradienį ir _ , . ... 2-4 p.m.
penktadienį

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

PO7-3175; namu- 9582.

me antrame periode pa
brango tik apie 1O%, todėl 
patartina juos įsigyti ne
laukiant parodos atidary
mo, kada jų kainos pakils 
apie 75%.

R A N T V G Y D Y T 0 J A S
Dr. J. MALIŠKA

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

Namų tel.: MU 1-2051.

ADVOKATAS
STASYS DAUKŠA, L1.,D.

4 Notre Dame St. E.
Suite 902 ir 903

Tel: 861-8478 ir 861-8479

DR. A. O. JAUGELIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA

1410 Guy Street, 1 aukštas 
11-12 kambarys.

Tel. ?32- 6662: namg 737-9681

ADVOKATAS

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

Suite 205
168 Notre Dame SUE.

UN 6-2063 ir UN 6-2064.,

DR. V. GIR1UNIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA

SSJO L’Assomption Blvd.
Tel. 255 ■ 3535.

Notaras
J. BERNOTAS 

B.A., B.C.L.

Sun Life Building 
Suite i2001

Tel.: UN 6-4364.

Tel. 669- 8834. 

HITAS 1465 De Seve St., /Aontreol 20, P.Q.
TEL. 766 - 5827

POINTE FORTUNE
Pamaldos 11:30. Po to seks lietuviška muzika, žaidimai mažiems ir 
dideliems, loterija ir bufetas su užkandžiais.

VISUS MALONIAI KVIEČIA ATSILANKYTI Parapijos Komitetas.

DR. J. KAŠKELIS

Toronto lietuviu visuomeni
ninkas, Verslo S-gos Įsteigė 
jas ir pirmininkas, praeitoje 
savaitėje lankėsi Montrealy 
je ir NL redakcijoje.

Dr. J. Kaškelis redaguoja 
lietuviškąjį skyrių 100- tame 
tiniam angliškam Kanados 
leidiniui.

PAVERGTOJE LIETUVOJE
jas Vilkavišky, vėliau Ute 
noj, nuo 1941 metų-Alytuj.

BOLŠEVIKAI IR
SEKMADIENIAI
Nuo rugpiūčio 14 dienos

MOKA už:
Indėlius 5%
Eln. s-tas 4%
Nemokamas gyvybė* draudimas 
iki $2.000 bendros santaupų 
sumos.

IMA už:
Nekiln. turto paskolas 6.5% 
Asmenines paskolas 7.6% 
Ipvestacines paskolas 8.4% 
Pigus paskolų draudimas iki 
$10.000.

KASOS VALANDOS:

1465 DE SEVE: ROSEMOUNTO SKYRIUS:
Sekmadieniais 10.30- 12.30

Darbo dienomis: 10 00 — 3.00 vai 3907 Rosemount Blvd , tel 722-2472 
kasdien, išskiriant pirmad. ir šeštad Dieno penktod 100-6 00 vai

Vakare- trečiadieniais ir Vakare: pirmadieniais, trečiadieniais 
penktadieniais 7 00 - 9.00 vol. it oenktodieniois 7 00 - 9 00 vai

• Juosas Jagminas šiomis 
dienomis nusipirko namus 
LaSalleje, tai vėl viena dau 
gieu lietuviška Šeima, kurių 
paskutiniuoju laikotarpiu gana 
daug atsikėlė.
« NL redakcijoje lankėsi W.
Mockevičius ir p. Gudienė, I 
kurie susitvarkė prenumeratų - r£ mokytojas 
reikalus, taip pat R. Simą- 
niūkštis kitus savo reikalus.

darytos nebe pirmadie
niais,© sekmadieniais.Nuo

"MINISTRAS" GEDVILAS 
MASKVOS BERNO ROLĖJ

Maskvoj nutarta vėl at
gaivinti vadinamą sąjungi 
nę-respublikinę švietimo
ministeriją. Keletą metų Vilniuje visos pramoninių 
švietimo ministerijos /ku prekių parduotuvės bus už 
rios tvarko-tik bendrojo la 
vinimosi mokyklas/ buvo 
tikrespublikinėsJTabar vii rugs ėjo pradžios tas pakei
ntškė tokia ministerija/vai timas įvedamas Kaune, 
domaM. Gedvilą/ vėl tapo Klaipėdoj,Šiauliuose ir Pa 
maskvinės ministerijos pa 
daliniu ir M. Gedvilas for 
maliai turės tiesioginį vir 
šįninką Maskvoj. /E./

Į* Liepos 27 d.Alytuje mi
Kajetonas 

žievys, nuo 1930 metų bu 
vęs lietuvių kalbos mokyto

ŠVIESOS - SANDAROS 
SUVAŽIAVIMAS 
/ Atkelta iš l psl/ 

registruotis Suvažiavimo 
Rengimo Komisijoje, pra 
nešant tikslią atvykimo da 
tą.NeFederacijos nariai, 
norį suvažiavime lankytis, 
maloniai prašomi užsire 
gistruotibei gauti asmenį 
nius kvietimus iš Rengimo 
Komisijos.

Suvažiavimo Rengimo 
Komisijos adresas:Valdas 
Adamkavičius, Tabor 
Farm, Sodus, Mich.

S.-Š.F. Valdyba.

ŽINIOS TRUMPAI 
/Atkelta iš 1 psl. / 

bet kurios kitos valstybės 
komunistų centrui.
• Turkijos pietuose, prie 
rusų ir persų s ienos,įvyko 
didelis žemės drebėjimas. 
Žuvusių apie 2OOO,milijo 
nas gyventojų liko be pa
stogės .Žemės drebėjimas 
pasikartojo.
• Amerikos oro linijų 35 . 
OOO mechanikų,streikavę 
43 dienas, pagaliau susi
tarė ir sugrįžo į darbą. 
Streikas padarė apie 400 
milionų dolerių nuostolių.
Šie 35,000 aviomecha- 
nikų išsikovojo kas mėne 
sį po 187 mil. dol.priedo.

nėvėžy. Vėliau ir visur ki 
turpramoniniųprekių par 
duotuvės bus uždarytos 
sekmadieniais. /E./ 

PARTIJOS DIRIGUOJA 
MAS ŪKIS 
Apie š ių metų derlių Lie 

tuvoje Valstiečių Laikraš 
tis taip praneša:

-Daug skriaudos padarė 
šių metų pavasarį mūsų ra 
jono žemdirbiams /rašo 
Rokiškio rajono gamybi
nės valdybos viršininkas, 
rugp.5d./, išnyko daugiau 
kaip 8000 ha žiemkenčių . 
Likusieji taip pat duos men 
ką derlių.. .Ką daryti, kad 
nė vienas rajono ūkis ne
stokotų žiemkenčių sėk
los ?

Tai atsitiko ne vien Ro 
kišky,beveik visuose ra jo 
nuošė. Bet čia savotiškai 
"padėjo" partijos nutari?1 
mai, skelbti dar Chruščio 
volaikais. Tada cheminės 
trąšos, ypač amoniakiniu 
vandeniu dirvų laistymas

Tautinių grupių Kanados paroda 
spektaklis Toronte

Tautinių grupių meno taryba1 Šiemetinę, 88-tą Kanados 
Toronte rengia ir šiemet rugsė- tautine paroda Toronte, rug
io 5, Darbo Dienos vakare, 8.15 -■ į. . . ,7 .vai., tradicinį spektaklį, ’pava. P>ūcio 19 d. atidarė Kanados 
dinta “Nationbuilders 1966”. Ja-sūnūs, Ontario prov., Toron- 
me dalyvaus 20 tautinių grupių te, ginies Lord Thamson of 
su įvairiais meno vienetais, due-pjeet gį titulą prieš trejus 
tais, kvartetais, chorais, šokių . * . ..
grupėmis ir t.t.. Iš viso progra-metus Jani suteike Anglijos 
mos dalyvių numatoma apie 1500. karalienė.
Tai bus lyg ir pasiruošimas Ka- Lord Thomson gimė vargin- 
nados šimtmečio spektakliui 1967 ... ~ ~ v.
m. Programa užtruks apie 2 va-S°Je šeimoje Toronte. Tačiau 
landas. Joje iš retesnių dalykų savo gyvenimo kelyje turėjo 
minėtini: filipiniečių bamboo šo-užtektinsi energijos, o gal ii 
kįaii.rusų balalaikų orkestras,jaim- d railjjonieriu,mi.
ukrainiečių choras su 130 narių, . .
lenkų choras su 90 narių, veng-Jls yra vienas is stambiausių 
rų choras su 95 dainininkais. To-pasaulyje spaudos magnatu, 
ronto airiai dalyvaus su savo cho-kurį0 turtaj yra vertinami ke
ru ir šokių grupe, o škotai padėt . .
monstruos savo šokius. Oficialia-liais simtais milijonų dolerių, 
me pranešime taipgi skelbiama.Šiuo metu jis kontroliuoja 273 
kad programoje dalyvaus ir šiospasaulio leidyklų veikla, iš 
tautinės grupės: prancūzai, ita -. - QQ vra Kanadoje ‘ 
lai, vokiečiai, austrai, slovakai, n“ yra KanadoJ - 
moravai, slovėnai, kroatai, lietu-WASAGOS TARNYBA 
viai, kiniečiai, japonai. Visa prog- > .rama vadinam folklorama jliadvokato pareigoms sa vo va- 
vadovauja: L. Kossar, J. Burns sarvietei pasamdė Spnnghur 
ir E. McLintock (muzikinis di-sto savininku d - jos pirminin 
rektorius). Programos dalyviai ka advokatą L.G. Robinson, 
bus apsirengę tautiniais drabu-1 • . . . *c , ..
žiais, kurių vertė siekia $100.000* Antanui^Sutkaiciui, prieš

Ta proga bus paminėti šie isto-porą savaičių sukūrusiam šei 
riniai įvykiai: ukrainiečių imigra-mynini gyvenimą, šeštadieni 
cųos 75 metu sukaktis, vengru-7 -n’ . i1 u . 1sukilimo dešimtmetis ir Lenkijos r Girdauskų bute, drau- 
krikšto tūkstantmetis. gu tarpe buvo saunus naujave

Spektaklis įvyks Toronto pa- ožiams priėmimas. Svečiu tar- 
rodų aikštėje. Įėjimas parodos buvo Juozas Adomaitis iš 
lankytojams nemokamas.
---------------------------------------------  Montreaho.

r* I►V Iggl

J. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS

SIUVU IR PARDUODU

Taisau ir Remodel iuoįu 
Vasaros laike saugojimas 

/ Storage /.

6396 Bannantyne, Verdun.
PO 7-6183.

LAIKRODININKAS
ANTANAS ŽUKAS 
1855 WELLINTON ST.

Tel. WE 2- 0644.
TAISAU IR PARDUODU 

ŽEMOMIS KAINOMIS 
LAIKRODŽIUS IR JUVELYRUS.

• Anglija pranešė,kad tau 
pumo sumetimai ją verčia 
labai sumažinti savo kari 
nlųjėgų laikymą V.Vokie 
tijoje.
• Egipto diktatorius Nas
ser, saugodamas savo so 
stą, nuteisė mirti 7 asme 
nis ir 36 įairiems laikam 
kalėjiman, nes esą jie no 
rėję jį nuversti. Bet visi 
diktatoriai taip daro, ir 
nėra tikrų priešu, tai juo 
sius sugalvoja, sufabri - 
kuoja.
• Uždaryta Irako-Syrijos 
siena, nes Irake siaučia 
kaliera.
• Amerikos kompartija pa 
skelbė, kad Rusijoje tebe
vyksta žydų persekiojimas buvo paskelbtas būsiąs ste 
Tuo reikalu partija paske- buklingas vaistas žemės 
Ibisanti deklaraciją.
• Pekine pradėtas sąjū
dis prieš europietiškumą 
ir prieš nekomunistinę pr 
aeitį: siūloma krautuvėms 
mesti laukan lūpų dažus 
ir porfiumeriją; gatvės pe 
rvardijamos komunistiš
kai.
• Rusijoje pradedama ak
cija už tikybos toleranci
ją: tūlam kunigui leista 
bolševikų spaudoje pasisa- 
akyti, kad SSSR konstitu
cija nenumato bažnyčių 
uždarymo ir tikybos per
sekiojimo. Kas iš to iš 
eis, pamatysime.

AR ŽINOMA, KAD

’’NEPRIKLAUSOMOS 
LIETUVOS" SPAUSTUVĖ

spausdina bilietus, pakvietimus, vizi
tines ir padėkos korteles, įvairius 
blankus, receptams lepelius, vedybi
nius pakvietinus, nirties atveju už- 
ur/autos laiškus, visokius ” statemer, 
tus”, vokus su adresais, laikraščius, 
žurnalus ir knygas.
Darbą atlieka pigjaupiegu kitos spaus 
tuvės. Kiie&ame įsitikinti.

>pausdinius galime priimti paštu ir paštu 
pasiųsti.

Adresas: 7722 George Street, 
LaSalle,Montreal,P. Q. 
C anodo.

PARDAVIMAS
Parduodama kepykla su vi 

sais įrengimais ir pastatu. 
Vietovė - Hudson, P.Q

Skambinti r 482- 9257.

ūkiui. Dabar žemės ūkio 
institut in inkai rašoi/Valst 
Laikr. rugp. 3/-

-Šiais metais dėl nesai 
k ingo azotinių trąšų, ypač 
amoniakinio vandens nau 
dojlmo išgulė daug vasaro 
j aus. G rūdų iš to vasaro
jaus nebūsią. > — 
"RYT RYTO" LAIKRAŠ
ČIAI VILNIUJE 
dabar gatvėse jau gauna
mi 11 val.vakare. Tai Tie - 
sa,Komjaunimo Tiesa, So 
vietskaja Litva, Ižviestija 
ir Pravda. Pastarieji du 
maskviniai laikraščiai iš 
lėktuvais atsiunčiamų ma 
tricų spausdinami Vilniu
je visam Baltijos kraštui.

Rytinių laikraščių išlei 
dimas vakare esanti naujo 
vė visoj Sov. Sąjungoj.

'.Spėjama, 
kad tas "išradimas" bene 
būsiąs tik iš New Yorko

Prancūzijos prezidentas de Gaulle išvyko į rytus, kur 
lankysis Etiopijos sostinėje Addis Abeoa ir kalbėsis su 
karalium Salasste, po to vyks į Indokinija ir lankysis 
Kambodžoje ir, kaip spėjama, Hanojuje, kur Kalbėsis 
su nesukalbamuoju Vietkongo diktatorium Ho Ci-minh. 
Kad jam neatsitiktų taip su komunistais, kaip atsitiko 
Indonezijos diktatoriui Sukamo su kinais. Sukamobro 
lavosi su Ču En-lai, 6 šis tuo tarpu ruošė Indonezijoj 
perversmą. Niekam bolševikai dar nebuvo tikri drau
gai, jie tiktai išnaudotojai, kokie yra Lietuvoje.

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS redakcijos darbininkai
—------- ■ —------------

/ E / pa^ai nuoširdžiai dėkoja Skautams ir Skautėms už labai 
gražu svaikinimą iš stovyklos, gražiai įvykusios savoje 
'"Baltijos" vasarvietėje. Red.dar laukia aprašymo.

A. NORKELIUNAS
Commisioner of the Superior Court of Montreal 

MONTREAL ENTERPRISES REG’D
VISŲ RŪSIŲ DRAUDIMAS.

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

DLK VYTAUTO KLUBUI 
reikalingas yra Barmonas. 
Pageidautina anglų ir prancū
zų kalbų mokėjimas bei ata
tinkamas amžius.

KluboValdyba,

PAIEŠKOMA

Džialeta B y t a u t a s, gyve
nanti Qjebec’o provincijoje, 
Kanadoje.

Paieško tėvas, Alfonsas 
Tadas Bytautas, Ladbroke 
Gardens, Bayswoter, W. 11, 
London, England.

D-L.K- VYTAUTO KLUBAS
2159-61 ST.CATHERINE F., 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.
• Reikalui esant duodamas pilnas patarnavimas:

— virtuvės indai, personalas ir gėrimai.
Nelaukdami užsisakykite kreipdamiesi į Khib# J. 

Petrulį, tel: 522-2353

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
GAISRAS - AUTOMOBILIAI - ATSAKOMYBĖ - GYVYBE

P. ADAMONIS
Chartered Insurance Broker

3907 Rosemount Blvd.
TEL. OFF. 722- 2472 RES. 722 - 4735

S - tos “ Lite“ No. 752 D

F ALCON-FAIR LANE 
GALAX1E—THUNDERBIRD 

MUSTANG —TRUCKS

FORD
Sales Limited

4415 Bannantyne Avė., 
Verdun,

USED CARS
1 year guarantee.

Kreipkitės į
LEO G URĖČKAS

Sales Managers Assistant Tel. namų DO6-2548
Keating Ford lietuvis atstovas Istaieos 769 85°9

769-8831. 1 ‘
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