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Seniausias tautinės demokratines 
minties savai tras’ti s Kanadoje-
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REZOLIUCIJŲ PRADININKAS SU LIETUVIAIS — Senatorius Thomas H. Kuchel pats pirmasis |ne- 
Sęs rezoliuciją Lietuvos laisvinimo reikalu 1961 metais, su Rezoliucijoms Remti Komiteto darbuotojais, 
neseniai susitikę Washingtone. Iš kairės dešinėn: senatorius T.H. Kuchel, kun. C. Pugevidius, Rezo
liucijoms Remti Komiteto pirm. L. Valiukas ir B. Nainys.

SENATAS PRIĖMĖ PABALTIJO VALSTYBIŲ
KLAUSIMU REZOLIUCIJĄ

"Neprikl.Lietuvos"pra 
eitame nr.buvome rašę, 
kad " Valstybės departa
mentas blokavo senate prt 
ėmimą rezoliucijos, ragi 
nustos Prezidentą kreipti 
pasaulio dėmesį iš naujo 
Į trijų Rusijos pikčiausiai 
pavergtų Baltijos valsty
bių, Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos,kančias, nurody 
damas priežastis:Sovletų 
Rusija švelnėja ir neturi 
būti erzinama.

Dabar gi pranešama, 
kad spalio 22 dieną Atsto 
vų Rūmų rezoliucija 416 
Amerikos senato priimta 
vieningai.

Rezoliucija užsienių rei 
kalų komisijos buvo prttm 
ta rugsėjo 15. Rezoliucijos 
tekstas tas pats kaip ir Ats 
tovų Rūmų rezoliucijos, ku 
ri buvo ten priimta 1965 
birželio 21.
REZOLIUCIJOS TURINYS

Kadangi tautų pavergi
mas svetimam jungui, do
minavimui ir jų išnaudoji 
mas paneigia pagrindines 
žmogaus teises, yra prie
šingas Jungtinių Tautų 
chartai ir apsunkina vykdy 
tl taiką ir bendradarbiavi 
mą;tr

Kadangi visos tautos tu 
titeisę į apsisprendimą; 
dėl šios teisės laisvai ap 
sprendžia savo politinę pa 
dėtį ir laisvai siekia savo 
ūkinio,socialinio, kultūri- 
niobei religinio plėtojimo 
st;ir

Kadangi Baltijos tautos , 
estai,latviai, lietuviai, yra 
Sovietų Sąjungos vyrtausy 
bės prievarta šių teisių a- 
timttjir

Kadangi Sovietų Sąjun
gos vyriausybė gyventojų 
deportacijų bet iškeldini
mo programa tebetęsia sa 
vo pastangas pakeisti Bal 
tljos valstybių gyventojų 
etninį charakterį;ir

Kadangi Jungtinių Vals 
tybtų vyriausybė tebeeitai 
ko pastoviai ir tvirtai poli 
tikos paremti Baltijos tau 
tų apsisprendimo bei vals 
tybtnės nepriklausomy
bės siekimus; ir

Kadangi Baltijos valsty 
b tų gyventojus ir Ameri
kos sieja daugelis istori
nių, kultūrinių ir giminys 
tės ryšių,-tebus Senato nu 
sprę sta ,kad Jungt in ių V als 
tybtų Senatas paragintų 
Jungtinių Valstybių Prezi 
dentą
a/kretpti pasaulio opiniją 

per Jungtines Tautas ir ki 
tus atitinkamus tarptauti
nius forumus tokiom prie 
monėm, kurias jis ras tin 
kamas.į apsisprendimo tei 
šių paneigimą Estijos, Lat 
vijos ir Lietuvos tautom;
b/pavartotipasaulio opi

nijos jėgą šiom Baltijos 
tautų teisėm atstatyti.

PADĖKOKIME JAV SE - 
NATUI už geros vaitos pa
reiškimą ir laisvės princi
po pagerbimą, - pasiųskim 
JAV Senatui padėkos laiš
kų.

ŽINIOS TRUMPAI
• Ispanija, versdama Ang 
liją atiduoti jai Gibraltaro 
tvirtovę ir tuo pačiu ir Gi 
braltaro sąsiaurį,uždarė į 
Gibraltarą sieną.
• Pekine gatvė į Rusijos 
atstovybę buvo užblokuota 
raudonarmiečių,kurie šau 
kė kelias valandas be per 
stojimo prieš rusų revlzio 
nizmą. Raudonarmiečiai 
sulaikė ir mašinas su 
kviestais svečiais, kurte 
vyko į rusų atstovybę žiū 
rėti sovietiško filmo.
• Japonijos komunistų par 
tlja, anksčiau buvusi Peki 
no šalininke, po to, kai Ki
nijoje pradėtas sąjūdis už 
Mao,pasisakė ateityje lai 
kytis neutralumo.

• De Gaulle, protarpiais 
kalbėjęs neutraliai dėl 
Vietnamo,dabar vėl pakar 
tojo į Peklnotoną,kad JAV 
turi išvesti iš Vietnamo 
savo kariuomenę,tokio rei 
kalavimo Šiaurės Vietna
mu! nestatydamas.
• Indonezijos teismas buvu 
sį užs.reik.min.Subandrio 
pripažino kaltu dėl dalyva 
vimo komunistų sąmoksle 
ir nuteisė mirti,bet davė 
teisę prašyti pasigailėji
mo, kurio jis tikisi iš Su
kamo, bet kai jis tą kilpą 
užmetė Sukamo,teisinda
masis, kad politiką vedęs 
pats Sukamo, tai ar Sukar 
no jo pasigailės?
• Švedai, gindamiesi nuo 
Rusijos povandeninių lai
vų,turėjo mesti gilumines 
bombas.
• JAV lėktuvnešyje pakar 
totinatbuvokilęs gaisras, 
kuriame žuvo apie 50 ka
rtų.Lėktuvnešts dalyvauja 
Vietnamo kare.
• Kanados užs, reik, min . 
P.Marttn pasisakė, kad ka 
rą Vietname reikia baigti 
susitarimu,nelaukiant ku
rios nors pusės persvaros.
• Jungtinės Tautos priėmė 
rezoliuciją, kuria Afrikos 
pietvakarių sritis išimama 
iš Pietinės Afrikos protek 
toriato.
• Vakarų Vokietijoje vyks 
ta kanclerio Erhardo kabi 
neto krizė, pasitraukus 4 
ministeriams.
• Kinijos komunistai išban 
dė 4-tą atominę bombą.
• JAV prezidentas Johnso 
nas išManilosbuvo nuskrt 
dęs į Vietnamą ir ten aplan 
kė ligoninę.
• Kinijos komunistai nu
traukė diplomatinius san
tykius su Ghana.
• Saragat ir Nenni pastra 
šė susitarimą,kuriuo abi 
socialistų partijos susille 
ja į vieną.

•jAV preziden
tas tarėsi su 
7 valstybių at
stovais, bet 
komunistai bū
tinai nori lai
mėti karą ir 
taikytis nesu
tinka. Atrodo, 
kad JAV trVtetr 
namas padidins 
veiksmus.

Kanados Lietuviu Bendruomenės Krašto Tarybos suvažiavimas, Įvykęs 1966 m. rugsėjo 8-9 dienomis 
Toronte. Iš kairės pirmoj eilėj: M. Verbylienė, p. Judzentavtčtūtė. p. Jurkevičienė. O.Indreltenė, A. 
Rinktinas, PLB pirm. J.Bačiūnas, M.Ramūnlenė, Lietuvos Gen.Konsulas J.Zmuiazinas, E.Skripku- 
tė, J.Matulionis, I.Matusevičiūtė, dr. Pacevičius, G.Rlnkūnattė, kun.Gaida, St.Kairys; antroj eilėj : 
J.gardelis, Ą.Lukoševlčlūtė, Dirvos atstovas, P.Lukoševičius. A, Ltudžius, P. Ignaitis. P,Alonderls, 

P. Lelts, A.Paškevičius, E.Sudlkas.S.Banelis, P.Augustlnavtčlus, P.Čepas, P.Alšėnas.A.Kuolas.L.Tamo- 
fcuskas.dr.Sungaiįaitrečioi eilė j: P. Ramanauskas, A. Baršauskas, R. Verbyla, P.Statkevičlus, P.Čluplinskas, 
Br.Povilaitis, P.Šileika, P.Miletus, ?, P.Daniliūnas, ????Foto Tarvydo.

KAS NAUJA KANADOJE
FFDFRALINĖS VAL
DŽIOS SUNKUMAI

Kanados federalinė vai 
džia.ypač paskutiniais lai 
kais,turi didelių sunkumų 
ne tiktai todėl,kad neturi 
parlamente daugumos, gi 
opoziciją labai agresyvią, 
bet ir todėl, kad jos pro
vincijos yra labai savaran 
kiškos ir lengvai nesisu- 
bordinuojafederaltnei vai 
džiai.kurt atrodo visiškai 
pasimetusi ir nepajėgi gy 
vendintt svarbesnių planų.

Praėjusią savaitę Otta 
woje vyko provincijų val
džių su federaline posė
džiai, bet jie, nežiūrint fe 
derallnės valdžios nuolat 
dų ir net tūlų pa ta ika v imu, 
vis vien neprieina prie 
svarbesnių susitarimų; 
ypač nesukalbama K vebe- 
ko valdžia, kuri ne tiktai 
stato griežtus reikalavi
mus, bet stato ir ultimatu 
mus bei grasina visišku 
atsiskirtmu. Todėl federa 
linės valdžios padėtis yra 
labai kėbll, ypač, kad joje 
neatsiranda iškiliau suma 
nių,intciatyvingų irautori 
tetingų asmenų, kurte iš
vestų Kanadą iš stagnacl 
jos. Tat federalinė Kana
dos valdžia tartum perma 
nentiškat gyvena krizės 
sąlygose.

• Akroje, Ghanos sostinėje, 
suėmus visą 19-kos Gvinė
jos delegaciją, vykusią į Ad 
dis Abeba- Afrikos valsty
bių suvažiavimą - Gvinėjos 
sostinėje Kanakri, suimtas 
ir JAV atstovas.
e Prancūzijos socialistų su 
važiavime buvęs ministeris 
Mollet aštriai kritikavo pre
zidentą de Gaulle ir kvietė 
kovoti su jo monarchizmu.
• Venecueloje karo mokyk
los vadai bandė daryti per
versmą, bet buvo nugalėti. 
Vienas pulkininkas užmuš
tas.
• Viešėdamas Malaizijos 
sostinėje Kuala Lumpur JAV 
prezidentas įspėjo Kinijos 
komunistus nesantažuoti ato
minėmis bombomis, nes tas 
gali jiems brangiai kaštuoti.
• Ho Ci-rjinhvel pakartojo 
reikalavimą pripažinti jį vadu 
ir Pietų Vietnamui. Jis tei

BUS ĮVESTA NAUJA DO
TACIJŲ PROVINCIJOM 
SISTEMA

Mtn. pirm. L. Pearson 
pareiškė, kad federalinė 
vyriausybė,norėdama tuo 
jau padėti provincijų vai 
džtoms nešti, mokesčių 
naštą, sausio mėnesį pa
kėlė dotaviją universite
tinėms išlaidoms dengti 
iš 2 dolerių iki penkių 
kiekvienai provincijų gy
ventojų galvai.

Dabar min.ptrm.pareiš 
kė.kad vyriausybė esanti 
susirūpinusi įvesti naują 
dotacijų provincijoms sis 
temą.Provincijų išlaidos 
vienam studentui esan
čios 14 dol, metams. Pear 
stinas siūlo pusę šitų iš
laidų dengti iš federalinio 
iždo.

Be to, Pearsonas siūlo 
provincijoms pakelti do-> 
tacijas 4% iš prekybos mo 
kesčių ir 1% iš pramonės 
pajamų.
UŽSIENIŲ REIKALŲ 
MIN. LANKYSIS UŽSIE
NIUOSE

Kanados užsienių rei
kalų min. Paul Martin nu 
s įstatęs lapkričio 4 dieną 
išvykti vizito į Varšuvą. 
Užsieniuose jis išbus 12 
dienų.

Lenkijos ambasadorius 
Ottawoje ta proga padarė 
priėmimą tų valstybių ats 
tovams, kurtų valstybėse 
jis lankyslsiLenkljos,Ru
sijos, Kubos, Vatikano.

Kaip žinoma, neseniai 
Lenkijoje lankėsi preky
bos min. Winters, kuris 
zondavo prekybos galimy 
bes su Lenkija, kai iš Ka
nados ji perka kviečius.

Užsienio klausimais Ka 
nada su Lenkija/ir Indija/ 
yra Vietnamo kontrolės 
klausimais partneriai, tat 
Martinui bus reikalų ir 
tais reikalais pasitarti, 
ypač, kad jis iš Varšuvos 
tuojau vyks į Maskvą, 
gė, kad amerikiečių bombar 
davimai šiaurės Vietnamui 
daug žalos nepadaro. Jis ga
lėsiąs ilgai kariauti ir dar 
pasikviesti “ savanorių".

Lietuvių gyvenimo faktai
VLIKO TARYBOS POSĖDIS

Vliko pirm, apibūdinda
mas tarptautinės padėties 
pasikeitimus, pranešė, jog 
patirta, kad Strassburge 
esančioje Patariamojoje 
Europos Taryboje daug me 
tų veikusi Neatstovaujamų 
Tautų Komisija būsianti pa 
naikinta.

Vliko vicep. S. Lūšys pa
teikė politinės ir teisių ko
misijos apsvarstytą Lietu
vos nepriklausomybės pa
skelbimo 50 metų sukak
ties minėjimo pagrindinių 
gairių projektą,kuris, drau
ge su laukiamais tarybos 
narių papildymais, bus pa
teiktas svarstyti lapkričio 
26 dieną New Yorke šaukia 
mame veiksnių pasitarime 
tuo reikalu.

Politinių jėgų telkimo ir 
jungimo k-jos pirm. B. Bie 
liukas pranešė, kad lapkri
čio 13 dieną rengiamas tuo 
klausimu simpoziumas. Vli
ko valdybos narys A. Ve- 
deckis pranešė apie Veiks
nių pasitarimams rengti

PAVERGTOJE LIETUVOJE
• Jau parengti projektai ir 
netrukus žadama statyti 
Jurbarke gelžbetonio ir ft 
brollto gamyklos.Šiose į- 
monėse bus gaminamos 
Lietuvoj reikalingos staty 
bos medžiagos, Gamyklos 
myklos pradėsiančios velk 
tl jau ateinančiais metais.
• Keturios lietuvių šokėjų 
poros, globojamos šokio 
menininkės M.Valtulevi- 
čiūtės,dalyvavo rytinėj Vo 
kietijoj rengtuose šoklų 
festivaliuose ir ten sėk
mingai paslrodė.Elsenhuet 
tenstadte pobūvinių šoktų 
konkurse lietuviai šokėjai 
laimėjo pirmąją dovaną.E.
• Spalio 12 d. iš Vilniaus į 
Belgijos komunistų jauni
mo suvažiavimą išvykusi 
komjaunimo delegacija nu 
atvežė ir pianistą Gytį 
Trinkūną,akompaniatorių 
ir solistą. Po pareigų pas 
belgų komjaunuolius, G. 
Trinkūnas koncertuosiąs 
Briuselyje,Antverpene 

Komisijos darbą, o Vliko 
generalinis sekretorius J. 
Audėnas-apie kaikurių Vli
ko sąmatos pozicijų pakei
timus.

Rytų Lietuvos Rezisten
cinis Sąjūdis į šį Vliko ta
rybos posėdį atsiuntė nau
ją savo atstovą,studentą 
Kęstutį Čižiūnų.

V.Sidzikauskas spalio 25 
d. išvyko į Seulą (Korėjoj) 
dalyvauti Pavergtųjų Euro
pos Tautų Seimo vardu ten 
įvyksiančioj Azijos Tautų 
Antikomunistinės Lygos 
Konferencijoj. Grįždamas 
kelioms dienoms sustos Ja
ponijoj, Tokio, kur japonų 
delegatai konferencijoje 
rengia Pav.Europos Tautų 
Seimo atstovui priėmimą.

Lapkričiol2 d. V. Sidzi
kauskas padarys praneši
mą Los Angeles ALT sky
riaus rengiamam e lietuvių 
visuomenės susirinkime , 
New Yorkan grįš lapkričio 
18 d. (Elta)

• Montrealio parodoj, pa
viljone'^ mogus-kūrėjas'J 
buslrprteš klek laiko mt 
rusto skulptoriaus J.M ikė 
no jau po mirties premtjuo 
toji skulptūra"Pirmoslos 
kregždės'.'Numatoma,kad 
tame paviljone bus apie 
160 geriausių skulptūros 
kūrinių Iš įvatriųkraštų .

/E./ 
ATEISTINIS MUZIEJUS

Vilniuje atidarė atelsmo 
muziejų - vientntėlį tokio 
masto visam Pabaltijy. 
Būdinga,kad vilniškis mu 
ziejus vadinamas ateizmą 
o lentngradlškis-rellgijos 
muziejaus vardu.

Tik "altoriaus vietos" 
pamlnėjtmuteprasitarta, 
kurtas muziejus įrengtas. 
Šiaipjau duodamas tik ad 
resas:Gorkiog.74.Tai šv . 
Kazimiero bažnyčia.

Buvusioj bažnyčioj įreng 
to ateistinio muziejaus di 
rektorius yra buvęs kuni 
gas J.Markonis. /E./
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NL PRENUMERATU 
REIKALU

Kiekviena laikraščių lei
dykla turi rūpesčių dėl pre
numeratų, nes nevisi prenu
meratoriai laiku apsimoka 
prenumeratas. Didesnė dalis 
prenumeratorių mėgsta apsi
mokėti už laikraščius už me
tus pirmyn. Taip buvo nepri
klausomoje Lietuvoje ir taip 
esti ir išeivijoje. Tačiau yra 
atvejų, kad administracijoms 
tenka rašinėti ir siuntinėti 
priminimus, raginimus ir pan.

NL niekuomet nevedė griež
tos linijos, kad prenumera
tai pasibaigus ir siuntinėji
mą sustabdytų Tai būtų lyg 
ir nepasitikėjimas lietuviu 
dėl kelių dolerių sumos. 
Deja, praktika rode kai kada 
ir kitokių atvejų: esti ir taip, 
kad užtęsiama, vilkinama ir 
nuo laikraščio neatsisakoma 
ir kai rimčiau paprašoma sko
lą apsimokėti tuomet, rašo 
ir nurodo visai neįtikinančias 
pasiteisinimo priežąstis. Įro
dymui šių teigimų vieną iš 
tokių skelbiame, tai Winipego 
Lietuvių Klubo, kurio valdy
bos narys prieš kelius me
tus užprenumeravo ir už tar
pų laiko apsimokėjo, bet da
bar štai kaip rašo:.

“ Toronte, 1966.X 4. D.G. Ąd- 
ministratoriau ! 

Jūsų galva, su visais geros va
lios jausmais moka žmones įpa 
reigoti sąžiningam likimui. Tad 
leiskit prisipažinti Jums esant 
skolingais už kelius metus ne
mokėjus už NL prenumeratą.

Suprasdami labai sunkų spau
dos darbą ir įvertindami Jūsų 
kantrybę, belaukiant atsilysi- 
r”'mo nuo prenumeratorių, priža
dam, -ors dalimis pradėti Jums 
atsilyginti. Pradžiai siunčiu 10 
dol. Su gilia pagarba/P ar asas).

P.S. /Prašau laikyti mus iš
teisintais, nes skaitom beveik 
visuslietuviŠkus laikraščius."

‘‘Nepriklausomos Lietuvos 
Administracijai. / jūsų pasiųs
tą priminimo laišką apie susi
dariusią skolą $28.50, įdedu 
pinigų orderį minėtai sumai ir 
už neapsižiūrėjimą labai atsi
prašau, Laikraštį prašau siunti 
nėti ir toliau. Su pagarba

/ Parašas/ 
Toronto', spalio '22 d.“ 
“Didžiai Gerbiamas Redakto

riau. Šiandien gavau atviruką 
raginančią jūsų administracijos, 
kad atsinaujinčiau bei atsiskai 
tyčiau už prenumeratą. Dėka jū
sų rūpesčių ir pastangoms “NL 
lanko mus samanotą bakūžę 
nors kai kada ir susivėlavus per 
penketą savaičių,betgi mus vis 
vien pasiekia, užtai nuoširdžiai 
jums dėkojame ir Šiuomi čia įde 
dome čekutį vertės $25.- telan
ko didžiai vertingas jūsų savait 
rašiis ligi mūsų gyvybinio sau
lėleidžio. Jums viso kuo ge
riausio- skaitytojas A.Jenkins, 
Laie, Hawaii. USA. “

Spalio 25 d. 1966m'.

Skyrių veda skautininkas L. Eimantas 
1496 Mardell Place, London, Ontario, Canada

MONTREA LIO SKAUTIŠ
KOJI INFORMACIJA

Spalio 30 d. visi skautų 
vienetai organizuota i/uni 
formuoti/ dalyvauja Atei 
tininkų-Skautų organizuo 
jamoje šventėje.1O va. pa
maldos Aušros Vartų pa 
rapijoje.po pamaldų pro- 
grama-Akademija.Pagrin 
diniskalbėtojas ps.A.Kli 
čiusj salę renkamės bent 
pusvalandžiu prieš pamal 
das anksčiau.

Lapkričio 6 d. Aušros 
Vartų parapijoj įvyks ben 
dra"Neringos"skaučių ir 
"Geležinio Vilko" skautų 
tuntų sueiga .Renkamės 4 . 
30, pamaldos bažnyčioje 
5 vai. ,tuoj po to bus suei 
ga.Po sueigos -generalinė 
dainų repeticija skautora 
mai ir pasirodymai.

Lapkričio 12 d.Skauto- 
rama,prasidės punktualiai 
7 vai. Aušros Vartų para
pijos salėje.Visi vienetai 
renkasi 6 vai. Turi pilnai 
paruošę ir surepetavę sa 
vo vaidinimus.Skautora-

mą vesti atvažiuoja toron 
ttškiai-Dalia Skrinskaitė 
ir Juozas Karasiejus, tai 
kininkaujant montrealie- 
čiams E. Tekučiui ir J. 
A ndr iuškev ič lute i.

"Dr. J. Basanavičiaus” 
Skautų Vyč ių būrelis, spa

Iškilą į Lac Sylvere,ku
rios proga si.Algis Pta- 
šinskas gavo violetinį vy 
čio kaklaryšį. Ta pačia 
proga vėl buvo pasidar
buota Baltijos stovykla- 
vietėje;sustatyti elektros 
stulpai ir išimta vandens 
pompa bei suriesti vamz 
džiai.

Vilkiukai, vadovaujant 
vyr.sljl. Sibitytei, pradė 
jo savo reguliarias suei 
gas.Tėvai, norintieji už
registruoti savo vaikus, 
kreipiasi į draugtninkę 
- tel.:366-8292.

"Geležinio Vilko"Tunto 
Tuntinlnkas.

Buvusiam Lietuvos Steigiamojo Seimo nariui, ilgame

čiu! KLB krašto tarybos nariui, buvusiam krašto val

dybos nariui, ilgamečiui Tautos Fondo įgaliotiniui Ka

nadoje, KLB Šalpos Fondo veikėjui ir buvusiam pirmi

ninkui Toronte

A. A. VACLOVUI VAIDOTUI mirus,

jo žmonai, sūnui, dukrai ir kitiems giminėms bei 

šeimoms reiškiame nuoširdžiausią užuojautą —

LAIMĖJIMAI

Žarna. sklypas N . 220 ■ *000 .4. pė4M 
Nr. 229 • 4000 • ’ • • 
Nr. 230- 4394 •• ”

VI.I sklypai rondo.) Montreal lo prlamla.ly)

*

Sklypų vartė 1000.00 kiekviena.
Laimėjimų paskirstymas įvyks 1967 m. NL Spaudos baliaus meru.

5 Tickets — Donation $3.00.

Montreallo lietuvių skautų dalis "Baltijos" stovykloje. Dabar jie ruošiasi 
didelei "SKAUTORA M AI", kuri įvyks lapkričio 12 dieną Aušros Vartų salėj

"Kanados Lietuvių Klubas M a- 
nitoboj 240 Manitoba Ave Vini- 
peg Manitoba

Nėpriklausoma Lietuva 
Re'dakcija ir Administra

- ciįa. 
PRANEŠIMAS

Pranešu tamstoms kad klubo 
valdyba gavo jusu laiško rašj 
ta Liepos 12 1966 metu, ir rei
kalaujate kad klubas sumokėti 
jums $25 dolerius. Uš jusu sus 
ta laikrašti klubo vardu nuo 
12 - 7 - 1961 iki 1966 Lief 
12 dienos. Bet valdiba turėjo 
posėdi ir daug ginču turėjo apie 
ta; bet išaiškinta kad nė klu
bas nė klubo valdiba neušprenu 
meravo joki, laikraščių, bet tik 
kokas juogaarys atsiradęs UŠ - 
prenumeravo klubo vardu, Ir ger 
bemi tamstos įaj jūs pasitikė
jote k'oku juogdaru ir suntėte 
tiek laiko negaudami atlygini
mo tai del ko nereikalaunate 
tos minėtos pinigų sumos is to 
juogdaro kas ušsake o is klubo 
valdybos klubas neusakė ir turu 
pranešti kad klubas nemokės 
tos minėtos sumos 
Klubo valdybos įgaliotas tams 
toms pranešti tvirtinu savo pa
rašu Sekretorius A J ančiukas'*
/Rašyba palikta originali/. numeratą apsimokėdami

Labai yra malonu, kad dau
gelis NL skaitytojų net po 
kelius metus užsitęsusias 
prenumeratas apsimoka, ži
nant, kad prenumeratos mo
kestis nėra koks pelnas, bet 
tik leidyklai faktinų išlaidų 
padengimas. Kaip pavyzdžiu 
skelbiame ir tokių laiškų:

VLIKO 
Algirdas

Pagal 1964 m. lapkričio 
28 d.priimtą Vliko statutą, 
seimas turi sekančias ga
lias Jisai išklauso tarybos 
ir valdybos veiklos apys
kaitas, svarsto Lietuvos 
laisvinimo problemas, tvir 
tina sąmatą ir jos vykdy
mo apyskaitą,ir nustato sa 
vo sesijai darbotvarkę. Sei 
mas turi ir suspendavimo

Kanados Lietuvių Bendruomenės krašto valdyba

Taigi, čia matome du skir- 
tra tingus skaitytojų santykiavi

mus su laikraščio leidykla.
Mes džiaugiamės nuošird

žiu skaitytojų vertinimu pa
dėties ir esame labai dėkin
gi tiems tautiečiams, kurie 
sąžiningai reikalą spren
džia.

Iš tikrųjų mūsų spaudos 
darbas sunkus, jos išsilai
kymas yra trapus, - todėl 
skaitytojų dėmesys sava
jai spaudai yra itin svar - 
bus.

Kai dabar artinasi metų 
galas, yra pagrindo prenu
meratų reikalu jau susirū
pinti. Ir "Nepriklausoma 
Lietuva" labai bus dėkinga 
visiems tautiečiams, ku
rie šiokiu ar tokiu būdu 
leidyklą parems: ar pre-

pirmyn, ar patardami sa
vo pažįstamiems N ..Lietu
vą užsiprenumeruoti, ar į- 
sigydami loterijos bilietų, 
ar nesigailėdami jai paau
koti vieną-kttą laisvesnį do 
lerį, Visiems tariame nuo 
širdų ačiū.

SEIMAI
Budreckis
teisę-visų savo atstovų bal 
sų absoliutine dauguma ga 
Ii pareikšti valdybai ir ku 
riam jos nariui nepasitikė 
jimą, kurį pareikšta valdy 
baar jos narys atsistatydi 
na. Seimas taipogi visų sa 
vo atstovų 2-iem trečda
liais balsų gali priimti į 
Vilką naują narį-organiza 
ciją arba iš Vliko išjungti

n: L.

Mirus Lietuvos Steigiamojo Seimo nartui, žymiam 
visuomenės bei politikos veikėjui, kovotojui už Lie 
tovos laisve ir nepriklausomybę

VACLOVUI VAIDOTUI, 
nuoširdžią užuojautą jo žmonai, sūnui, dukrai, gi
minėms, artimiesiems ir vienminčiams su šeimo
mis reiškia E. ir J. Kardeliai.

esantį narį-organizaciją.
Vliko seimą sudaro Vii 

ko organizacijų po tris ats 
tovus. Kiekvienas atstovas 
turi balsą.Kitaip sakant, pa 
gal esamą sąstatą seimuo 
se gali dalyvauti 45 pilna
teisiai atstovai. Atstovu ga 
Ii būti kiekvienas lietuvis , 
nejaunesnis kaip 21 metų 
amžiaus.

Eilinė seimo sesija kvie 
čiama kartą per metus lap 
kričio-gruodžio mėn. Pa
prastai sesijos vyksta Pa
dėkos Dienos savaitgalį (lap 
kričio mėn.pabaigoje) New 
Yorke.Seimas išsirenka se 
sijos prezidiumą iš pirmi 
ninko.vicepirmininko ir se 
kretoriaus. Pernai pirmoje 
apsijungusio Vliko sesijos 
prezidiuman įėjo dr. Vla
das Šimaitis, Antanas Va- 
saitis ir dr. Algirdas Bu- 
dreckis.Prezidiumas vado 
vauja seimo sesijai ir tvar 
ko jos reikalus. Nors Vliko 
sesijos skaitomos uždaros 
jos posėdžiuose be seimo 
atstavų gali dalyvauti Lie 
tuvos diplomatai, Vliko vai 
dyba, Tautos Fondo valdy
ba,Lietuvos Laisvės Komi

tetas, Alto ir PLB valdy
bos, Vliko valdybos ir s ei 
mo kviesti svečiai ( visuo 
menininkai,dalykų žinovai, 
jaunimo veikėjai ir žurna 
listai ).

Kadangi seimo sesijose 
dalyvauja 50-60 asmenų, 
skaitytojui gal kyla košma 
ras,kad posėdžiai perdėm 
ilgi dėl kalbėtojų gausumo.

Tačiau praktikoje nėra 
ilgų oracijų, nes kiekvie
nas seimo atstovas gali siū 
lyti sutrumpinti kalbėjimo 
laiką iki trijų minučių, taip 
patušdaryti kalbėtojų eilę 
atskiram klausimui svars 
tyti.

Vliko seimai yra lietu
vių politinių minčių ir veik 
los įvertinimo forumas. 
Seimuose atsispindi lietu
vių visuomenės viešoji opi 
nija, kurios išraiškos ima 
dėmesin, tiek planavime, 
tiek darbuotėj, Vliko tary 
ba ir valdyba.

Chicagoje
DAINŲ DIENOS APŽVALGA 
/iš dr.S.Biežio pranešimo /

Sėkmingai įvykusios trys 
Dainų Šventės .kurios viena 
po kitos vis daugiau popu
liarėjo, rodo, kad jos yra 
mūsų visuomenei arti prie 
širdies ir gausiai lanko
mos bei remiamos,kad cho 
rai stipriai įsijaučia į jas 
ir vis skaitlingiau dalyvau 
ja ir kad dirigentai atsidė 
ję ir be jokių rezervacijų 
atiduoda muzikinius gabu
mus dainai puoselėti.

Išvadoje galima pareikš 
ti.kad mūsų Dainų Šventės 
tvirtai įsipilietino ir pasi
liks mūsų i šelvi jos pastovi 
kultūrinė kūrybinė tradici 
ja.Todėl iš to išplaukia min 
tls ir reikalas iš esmės 
žvelgti į jas ko tikrai sie
kiame, t. y. kokia jų tikroji 
paskirtis. Man atrodo, kad 
Dainų Šventės privalėtų 
siekti stiprinimui lietuvy
bės dvasios mūsų išeivijo 
je, o ypatingai ją skiepyti 
mūsų priaugančiai kartai.

Trečioji Dainų Šventė bu 
vo skaitlingesnė daininin
kais (dalyvavo 808 daininin 
kų, o užsiregistravusių bu 
vo 1015) su gausesne audito 
rija už pirmąsias dvi, kas 
rodo didesnį susidomėjimą 
Ji dar išsiskirstė keturiais 
pasireiškimais:

1. Vykdomasis Komitetas 
susitarė apseiti be aukų , 
nors dėl formos simboliš
kai tai šiek tiek rinkta. Da 
bar su džiaugsmu galima 
pasisakyti, kad netik jokio 
deficito nebuvo, bet gryno 
pelno liko apie 10000 dole
rių.

2. Dainų Šventės Vykd. 
Komitetas pakvietė Jauni
mo Kongreso vadovybę ben 
dradarbiauti. Kongreso va 
dovybei mūsų kvietimą mie 
lai priėmus,visą laiką vyko 
draugingas bendradarbiavi 
mas. pasiinformavlmas ir 
kooperavimas.

3. Trečiajai Dainų Šven
tei specialiai sukurta muzi 
ko Broniaus Budriūno kan 
tata "Tėviškės Namai", ku 
rią kritikai ir visuomenė 
aukštai įvertino,reiškia kū

M o n t r e a I, P.Q.

rybą,padedančią lietuvybei 
išlaikyti ir ją ugdyti.

4. Skaitlingas vaikų cho
ras,631,daugiausia iš litua 
nistinių mokyklų mokinių 
pirmą kartą pasirodęs, su 
kėlė nepaprastai jautrių o- 
vacijų ir labai palankių į- 
vertinimų mūsų spaudoje. 
Tikx ai buvo kuo pasigerėti 
ir >;• 4 Ižiaugti.

Tūlus trūkumus iš anks-

to komisija, pirm. dr.P. Luko 
sevičius, 479 Bourbonnais, 
LaSalle, tel. 366-1210; Ba
liaus kimisija, pirm. J. Lady- 
ga, 10185 Waverly, tel. 389- 
- 1814; Meno parodos komisi
ja /pirm, nenumatytas/; Pa
maldų- pakviesti katalikų ir 
evangelikų klebonai; Sporto 
komisiją sudarys sporto klu
bas “ Tauras“ ; Informacijos 
komisija, pirm. J. Kardtlisj 
7722 George Street, LaSalle, 
tel. 366-6220.

Baliaus metu bus renkama 
Iškilioji Kanados lietuvaitė. 
Rinkimais jos rūpinasi Ba
liaus komisija.

Lietuvių Dienos koncertui 
išpildyti kviečiami visi Ka
nados kolonijų chorai ir visi 
šokėjai, neatsisakant talkos 
iš Jungtiniu Amerikos Valsty 
bių. Choru vadovu kviečia
mas muzikas St. Gailevičius

M IIM I !■ HM HM HM IIMHM

PROGĄ Gf/tmus/H 
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PASAULINES PARODOS IR 
LIETUVIU DIENOS 
komitetas, gavęs pripažinimę 
Lietuvių Dienos 1967 metų 
rugsėjo 3 dienai, spalio 30 
dieną posėdžiavo ir nutarė 
sudaryti šias komisijas, ku
rių kaikurios jau iš ankščiau 
buvo numatytos ir jau turėjo 
paskirtus vadovus: Finansų 
komisija, pirm. J. Šiaučiulis , 
6897 Mazerin, Montreal 20, 
tel. 767-2781; Nakvynių ko
misija, pirm. J. Adomaitis, 
591 Gerald, LaSalle, tel. 
366- 7639; Pasaulinės paro

to numatė, bet nebuvo pajė*JqS l ietuvių dienos koncer- 
gus Komitetas tai pašalinti. 
Ir nenumatytų įvyko. Šia 
proga dėkojame visiems , 
nes manome, kad iškelta 
spaudos kritika buvo geros 
valios pareiškimas.

Dainų Šventė tikrumoje 
yra mūsų visuomenės mil 
žiniška kultūrinė instituci 
ja, kuri turėtų vis plėstis 
ir savo įtaka vis augti ir 
stiprėti.Iš čia jau savaimai 
aiškėja,kad dainų repertua 
ras ir visa kita turi būti 
taikoma mūsų visuomenės 
lygiui. Dainos turėtų būti 
tokios,kurias ji supras, jau 
triai išgyvens, sustiprins 
dvasią ir perteiks ryžtą bū 
ti lietuviais.Tai bus tikra
sis tikslas.

Mano manymu,dar toliau 
reikėtų eiti, -įjungti vieną ,
kitą lietuvių mėgiamą dai- ir šokiu vadove p. Breichma- 
nelę,chorui vadovaujant,pa 
kviesti visą gausią audi tori 
ją pagiedoti. Juk tai būtų da 
lyviams jautriausias mo
mentas.

Savaime aišku,kad Dainų 
Šventė privalo siekti pačių 
dainavimo aukštumų.Nauja 
kūryba,kaip buvusioj e šven 
tėję kantata "Tėviškės Na 
m ai" nepavaduojamas rei
kalavimas. O vaikučių cho
ras turėtų būti ypatinga at 
rakcija,pasireiškianti sti
pria pažanga dainoje.

Lietuvių Bendruomenė 
per eilę metų jau daug, la
bai daug nudirbo, ką mūsų 
visa patriotinė visuomenė 
aukštai įvertina ir širdin
gai dėkoja. Užbaigę savo 
darbą, Trečios Dainų Šven 
tės Vykdomojo Komiteto ir 
visų jo komisijų vardu šir 
dingai dėkoju JAV ir Kana 
dos Lietuvių Bendruome
nėms už pareikštą mums 
pasitikėjimą, draugišką pa 
lankumą ir širdingą koope 
ravimą.

Kol skamba lietuviška 
daina,-lietuvių tauta gyva, nę paroda.

niene.
Numatyta išleisti specia

lius pašto ženklus ir vokus, 
nukalti prisegamą ženkleli ir 
atspausdinti plakatus su Lie 
tuvos žemėlapiu, segamu prie 
mašinų.

TREČIOJO LIETUVOS 
PREZIDENTO
Dr. Kazio Griniaus šimto 
/100/ metų nuo gimimo su
kaktuves bus minimos gruo
džio 10 diena Vytauto klubo 
saleje. Numatyta paskaita ir 
menine dalis, Tautiečiai kvie 
čiami suminėtą data rezervu 
oti trečiojo Lietuvos prezi
dento atminties pagerbimui.

• P Rupšys darbovietėje bu 
vo sunkiai sužeistas ir jau 
savaite laiko kai gydomas 
ligoninėje.
• J. Lesevičius betvarkyda 
mas savo narnų langus nukri 
to nuo kopėčių ir nulūžo ran
ka, kuri jau baigia sveikti.
• Pp. Barteškų šeima Ver- 
dune nusipirko gražioje vie
toje mmus ir jau persikėlė į 
juos gyventi.
• J. Ladyga platina papigin 
tuosius bilietus i Pasauli-
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Pasiruošimas
Lietuvių 
Dienai PASAULINĖJE

PARODOJE
Pasaulinės parodos ir joje Lietuvių Die
nos komiteto pirmininko R . Ve rb yl os p ra - 
nešimas Kanados Lietuvių Bendruomenės 

Krašto Tarybos suvažiavimui.
Tęsinys iš praeito Neprlkl. Lietuvos nr.

Mazgai jau visur užmegz
ti, pirmi žingsniai padary
ti. O pagrindinis darbas 
dar tik prieš akis.Reikia 
tuoj sudaryti komisiją, su
rinkti knygas, antrą komi
siją surinkti menininkus, 
trečia filmų ruoš ai ir ką 
į jas įterpti.

Padarytas ir balandžio 
12d.jau išsiųstas sąrašas 
lietuvių menininkų, kurie 
mūsų nuomone galėtų ats
tovauti lietuvius parodoje. 
Kiek girdėjau valdžios ko
misija jau yra susisiekusi 
su keliais mūsų meninin
kais.

Taip pat jau yra pradė
tas sukti etninių grupių 
ruošiamas filmas, kurtam 
vadovauja vokiečių atsto
vas p. Scheede, buvęs pats 
garsus vokiečių filmų di
rektorius, laimėjęs daug 
prizų. Filmui išlaidas pa
dengti gausim dalį iš pa
čios valdžios, o kitą dalį 
išlaidų padengti prašom 
didesnių įmonių, kad jos 
savo skelbimais prisidė-

Linksma buvo pp.Ktlmontu šeima, kai 1964 metais Rūta Ktlmonytė parsivežė iš 
Lietuvos savo senelę Liudvisę Kamandullene, 93-jų metų amžiaus 12 metų iš
buvusią Sibire-Iš kairės: Poniai Kilmoniai, L.Kamandulienė ir Rūta Kilmonytė- 
Lee. Foto L.'Kančausko, 6671 Hollywood Blvrd, Holywood, Calif.

tų. Iki šiol yra gauta $5K 
000.00 iš Trans Canada 
Airlines.

Norėjom filmuose paro 
dyti mūsų mokyklas,ban
kus .bažnyčias ir kitas mū
sų svarbias institucijas, 
bet visų grupių buvo nu
spręsta, jeigu tokius daly
kus fotografuos, filmas 
bus labai nuobodus, nes vi
sos grupės parodys tąpat. 
Tad buvo nuspręsta foto- 
grafuot tiktai tuos asme
nis,kurie yra tikrai kokioj 
nors srity nusipelnę ir pri
sidėję prie Kanados augi
mo.

Lietuvių filmų komite
tas sudarytas iš St.Kęsgai 
gailos, dr. H. Nagio, dr. I. 
Gražytės, Z. Lapino, V. Jo
nyno ir R.Verbylos.Iš lie
tuvių pusės reikėtų šiuos 
asmenis įtalpinti filman: 
dailj\nastazlją Tamošai
tienę .Kęstutį, Jurgį Rač- 
kų-dail^Aloyzą Stankevičių 
-žurnalistą, prof.dr. An
taną Paplauską-Ramūną, 
prof.dr.Vytautą Pavilanį,

NEPRIKLAUSOMA

prof. Šidlauskaitę, Birutę 
Nagienę,"Varpo" chorą ir 
"Gyvatarą". Šis sąrašas 
taip pat jau išsiųstas ir 
tuojau su šiais žmonėmis 
bus susitarta dėl filmavt- 
mo.Knygų sąrašas dar pil
nai nėra padarytas,bet tu
rim daugiau kaip mėnesį 
laiko.

Viskas ikišiol ėjo gana 
sklandžiai ir atrodė, kad 
jau problemų nebus. Ką 
prašėm, tą ir gavom, ir 
svarbiausia,kad buvo gau
ta diena mūsų pasirody
mui,kuri sutampa su "Lie
tuvių Diena", taip pat 67 
metais Montrealyje.

Bet kai reikėjo galuti
nai taris dėl "Rendezvous1 
dienų programų,buvom pa- 
s iųstt pas programų direk
torių p.Glay Sperling, ku
ris visai nenorėjo nei kal
bėti - pasakė aiškiai, kad 
Lietuva, Latvija ir Estija 
yra pavergtos ir mirusios 
tautos ir kaip su tokiais 
jis nekalbėsiąs dėl jokių 
dienų.Po ilgų ir,žinoma, 
karštų ginčų jam buvo iš- 
aiškinta,kad šios trys tau
tos nors pavergtos, bet 
dar nemirė ir turi savo 
valdžias Amerikoj ir kon
sulus visuose laisvuose 
kraštuose, tarp kitko ir 
Kanadoje.Jis truputį atsi
leido, bet visvien dienos 
mums nenorėjo duoti, ir 
tik po kelių savaičių ir ke
lių atsilankymų jis susi
prato,greičiaus iąkad jam

LIETUVA 3 PSL.

Jungtinių Amerikos Valstybių pavilijonas bus vienas iš moderniškiausių Pasaulinės pa 
rodo pavlltjonų, pastatytas pagal architekto B. B. Fuller projektą, 2O-ttes aukštų auk
štumo, 250 pėdų rutulto diametro, metalinių graiučių, bet sienų permatomų, turės 
automatinius keltuvus; į paviltjoną ateis traukinėlis, kurio bėgiai čia matomi.

iš Expo vyriausybės buvo 
įsakyta, nes reikėjo eiti 
ir kalbėtis su pačiu p. 
Kniewasser-jisgalu gale 
sutiko duoti tas mums die
nas, bet tiktai žodžiu, o 
raštu delsė ir vis suras
davo priežasčių neišduotu 
Taip praėjo ir visa vasa
ra ir nieko iš jo negavom 
raštu. Staiga liepos 28 d. 
gaunam laiškų, kad visos 
datos yra priimtos išski
riant: liepos 2 d. .skirtą 
čekoslovakams,rugpiūčlo 
6 d., skirtą serbams ir 
rugsėjo 3 d., skirtą lietu
viams.

Pasiūlyta tas tris die
nas pakeisti.

Tuoj pat vėl einam į pa
rodos valdžią .Buvom nuė 
ję dr.Galay-Papp vengrų 
ir Verbylalietuviu.tr vėl 
ginčijomės įrodinėdami, 
kad mums tos dienos bu
vo pažadėta ir mes jų ne
galim keist, kadangi jau 
mūsų spauda pranešė vi
sam pasauliui, kad tą die
ną ta ir ta grupė renkasi 
E;jpo Montrealyje. Po il
gų ginčų ir pasiteisinimų 
pagaliau jie sutinka duoti 
visas dienas, kaip buvo 

anksčiau pažadėta, vadi
nasi - rugsėjo 3 d.bus 
"Lietuvių Diena" pasauli- 
nėj parodoj .Ir dabar jau 

patvirtinta raštu.
Maždaug tiek yra atsiek

ta iki šioLDarbo padėta ne
mažai,o dar daugiau prieš 
akis.

Dėl pačios programos 
Lietuvių Dienai yra komi
teto numatyta sukviesti vi
si Kanados chorai ir tauti
nių šokių grupės, kadangi 
aikštė yra atvira,bus netin
kama mūsų solistams ir 
programa bus geriau išpil
doma didesnėm jėgom.

Expo ir Lietuvių Dienos 
Komiteto vardu noriu padė
koti Krašto Valdybai ir jos 
pirmininkui p. Rinkūnui už 
jų gausią pagalbą sudarant 
tiek knygų, tiek menininkų 
sąrašus bei jų sumanymus 
ir patarimus.

Kviečiu visos Kanados 
Valdybos ir pavienius as
menis prisidėti vienu ar ki
tu būdu,kad ši paroda būtų 
tikrai mums sėkminga,nes 
į mus žiūrės netikKanada , 
bet žiūrės visas pasaulis 
ir visi lietuviai žiūrės ir

Sibiro kankinę
KALIFORNIJOS ŽEMELEI PRIGLAUDUS

Rašo L.
Prieš porą metų ameriki 

nės ir lietuviškos spaudos 
puslapiuose mirgėjo apra 
šymai, kad 93 metų am
žiaus lietuvė, Sibiro kanki 
nė,savo anūkės pastango
mis laimingai pasiekė Ame 
rikos žemyną ir gausiam

tikės is,kad mes jų neapvil- 
sim.

NL.red.dėl vieno šio pra
nešimo punkto abejoja,bū
tent: asmenų, rekomenduo
tinų filmui sąrašą geriau 
buvo perleisti per visą pa
rodos komitetą, nes atro
do, kad jis turėjo būti pil
nesnis ir įvairesnis, pav. 
turėjo būti įjungtos pavar
dės, kaip prof.dr. Zubrio, 
vaistų išradėjo, mokslinį 
darbą dirbančių dr. P. Lu- 
kaševtčiaus, dr.Br. Povi
lą ičioįdaiiininkų atstovavi
me taip pat reikėjo dides
nio atsargumo. Sus {rinki
me galėjo paaiškėti ir kitų 
dar pavardžių.

Kančauskas 
spaudos atstovų būriui gir 
dint,susijaudinusi pasvei
kino Ameriką šiais žo
džiais :"Hello America".

Ši,Dainavos šalies dukra 
gyvenimo ir ligos kančių 
išvarginta buvo Liudvisė 
Kamandulienė, o ją iš rau 
donojo "rojaus" išvadavu
si,buvo mūsų tautos pavyz 
dingo ji dukra, Hollywoodo 
kino ir televizijos aktorė 
Rūta Kilmonytė-Lee.

Šiandieną,kada šios Sibi 
ro kankinės gyvybė užgeso 
ir saulėtos Kalifornijos že 
mele ją amžinai priglaudė 
lenkiant galvą prieš jos ka 
pą,verta žvilgterti į jos gy 
venimo kelią, kuris aiškiai 
parodo ne tik jos,bet ir ki 
tų tūkstančių lietuvių žiau 
rų likimą.

Kamanduliai buvo ramūs 
ir darbštūs Dzūkijos ūkinin 
kai, tačiau karštai mylėjo 
savo žemę ir tėvynę Lietu 
vą. Gyveno netoli Daugų ir 
tikėjosi ten amžinai pasilik 
ti. Deja, įvyko tragedija ir

JONAS ROMANAS
AVYŽIUS

GYVENIMAS IS NAUJO

Prie krautuvės kiemo stovėjo karučiuose pakinkytas ark 
lys. Matyt, labai ištroškęs, nes, pamatęs žmogų, krizeno ir 
kapstė priešakine kanopa žemę. Iš krautuvės išėjo trys vai
kinai. Įraudę, šnekūs. Jie jau anksčiau pastebėjo, ko geidžia 
vargšas gyvulys ir, būdami tokiame laipsnyje, kada širdis 
suminkštėja, o galvoje gimsta pačios neįtikimiausios idėjos, 
nusprendė pavaišinti keturkojį svečią. Iškirsti tokį pokštą 
paakino tai, kad alus, kurio jie nusipirko kelis butelius, buvo 
surūgęs. Tad paėmė dar antra tiek, supylė į kibirą ir dabar, 
juokdamiesi iš savo išdaigos, ėjo pėr kiemą su vaišėmis. 
Arklys, pamatęs kibirą, sužvingo ir ėmė blaškytis ienose.

— Kieno šitas kuinas? — paklausė Lapinas.
— Velniai jį žino. Kažkokia močiutė užvažiavo į krautu

vę,— atsakė vienas vaikinų.— Prašė arkliuką pamylėti. . .
— Žirgulinis? — Lapinas žvilgterėjo į kibirą ir piktai 

nusijuokė.— Tokios sutros tik arkliams ir gerti, geradėjau. 
Valstybė viską daro, kad mūsų žmogus greičiau nusibaigtų.

Apie krautuvės duris stoviniavo būrelis žmonių, daugiau
sia moterys. Visi buvo labai susijaudinę ir kažko karštai 
ginčijosi. Lapinas priėjo prie jų ir paklausė, kas atsitiko.

— Ar tau ne vis tiek? — atkirto Gaigalas.
— Rugius pradėjo arti. Palei Akmens Varčią,— paaiški

no besmakris Pauga.— Kaip tas tau patinka?
— Pamanykit! — šūkavo Magdė Raudonikienė. — Mes 

savo vaikams neleidžiame plutelės numesti po stalu, o čia 
niekais tiek duonos.

— Liepgirių brigadoj irgi aria. Mišinį. . .
— Varnėnuose, kur poryt turėjome sodinti bulves, šian

dien sėja kukurūzus.
Martynas visai pasiuto!

— Išarti duoną! Kur girdėta?!
Kitu atveju Lapinas būtų primetęs savo trigrašį, bet šiuo

kart ne tas rūpėjo. „Ak vėl! Ar maža nelaimingų atsitiki
mų? .. Trakšt! Kaip musę. Nebėr. . . Ir visi galai kaip į balą, 
geradėjau. ..“

Įėjo į krautuvę, nusipirko degtukų, išgėrė alaus butelį. 
Ko skubėti? Malūnas sukasi.. . Jau ruošėsi išeiti, bet štai 
pamatė prie prekystalio Liudviką Krūminį.

Krūminiai, tėvas ir sūnus Juozas, grįžo prieš savaitę. Ir 
ne pliki, kaip daugelis manė. Parsivežė kelias tonas grūdų 
ir storą piniginę, mat, didesnę dalį mantos buvo išpardavę 
vietoj, prie Krasnojarsko, kur paskutiniais metais dirbo vie
name kolūkyje. Tuoj nusipirko karvę, porą paršelių, baldus, 
gavo daržą ir, apsitvarkę namuose, pradėjo dirbti vienas 
fermoje, kitas laukininkystės brigadoje. Lapinas porą kartų 
buvo užbėgęs pas Krūminius — juk po tiek metų (ir dar ko
kių metų) yra apie ką pasikalbėti,— bet Liudviką rado labai 
užsiėmusį. Žinoma, pasikalbėjo, ir Krūminis, atrodo, buvo 
nuoširdus, tačiau Lapinas tikėjosi ne tokio, oi ne tokio susi
tikimo. ..

Ties kiemu prisivijo Krūminį. Kišenėje pūpsojo degtinės 
butelis su limonado etikete (Ir prie Martyno prohibicija, nie
ko nepadarysi. . .).

— Kad ir leki, geradėjau! Sveikas! Ar priimsi svečią?
— A-a, Motiejus. Sveikas. Užeik, jei nori... trumpam. 

Mat, užvalgęs vėl bėgu į ganyklą.
Užėjo. Susėdo už stalo. Priešpriešiais. O tarp jų — Lapi

no butelis.
— Be tavęs paganys. Aš, grįžęs iš tokio pragaro, tik 

vaikštinėčiau per kaimynus, ūžčiau ir miegočiau, žagres at
vertęs. Turi kokį stiklelį, ar dar neprasigyvenai?

— Nebegeriu, Motiejau. Menkas buvau gėrėjas, jei atsi
meni, o kai dabar, tai nė lašelio.

— Suprantu, Liudvikai, suprantu. Sibiras surietė. Šaltis, 
badas. Žmoną užkasei svetimoj žemėj, duok jai, Dieve, dan
gaus karalystę.

— Vargo matėme... taip. ..
— O už ką? Už ką, sakyk, Liudvikai? Kad ne plikšis 

buvai, kad doras žmogus, štai už ką užvertė tau ant pečių 
tokį kryžių!

— Tokie laikai buvo.

— O kam jų reikėjo, tokių laikų? Galėjo neateiti. Ar 
prie vokiečių negyvenome?

— Prie vokiečių?
Sunki tyla. Du žvilgsniai akimirką susiduria, atšoka vie

nas nuo kito ir sumišę nuklysta kas sau. Svetimi. .. Ausyse 
gaudžia malūnas. Akloje tamsoje sukasi pavara, atkišusi pil
kus giltinės dantis. „Ką aš galiu, menkas vabalėlis, Viešpatie? 
Tavo valia pakelti kalaviją, tavo valia ir sulaikyti."

— Prie vokiečių, sakai. . .— Krūminio plika galva dar 
labiau pakrypsta ant kreivo raukšlėto sprando, įkritusios 
akys piktai juokiasi.— Prie vokiečių šiandien mudviejų ne
būtų. Nekalbėtume susėdę ir dar butelį pasistatę. O dabar 
gyvename.

— Ar visi?
— Tegu ne visi, bet gyvename. Mus baudė, daug ką ir 

neteisingai, na, nešaudė, nedegino krosnyse. Nelygink, Mo
tiejau, kas nesulyginama. Mano vyresnysis sūnus, jei nori 
žinoti, ten baigė mokslą, inžinieriumi fabrike dirba. Juozas 
taip pat galėjo išsimokyti, jei būtų norėjęs.

— Sakai, rojus...
— Buvo skriaudų, neteisybės. Kentėjome, neginu. Betgi 

viskas pakrypo į gera, Motiejau.
— Kaip matau, raudonas pasidarei, Liudvikai...
— Turiu kraujo.
— Tavo kraujas — raudoni darytai. Kas turi kraujo, ne

laižo, oi nelaižo batų, kurie jį spardė. ..
— Tavęs nespardė. Ko kerštauji? O reikėjo. ..
— Ko reikėjo? ..
— Ne taip pasakiau. Tavęs klausantis, man pradeda at

rodyti, kad iš tikro gal buvo teisingai daroma. Tik ne visi, 
kam reikėjo, pateko į tinklą. . .

Lapinas pašoko.
— Sakyk aiškiau!
— Laikas į ganyklą. Dar nevalgiau.— Krūminis tingiai 

atsistojo.
Lapinas, staiga suglebęs, klestelėjo ant suolo. Laikas. . . 

Kodėl laikas? Malūnas sukasi. . .
— Tai tu toks. Krūmini...— sušnibždėjo.— Žmonos ne

tekai, piemeniu pavertė. Tokį gaspadoiių! Nuskriaudė, išnie
kino, o jis. .. Kolūkio karvių uodegų mezgiotojas! lėlius!

Daugi au bus.

raudonasis siaubas iš rytų 
Lietuvoje įsiviešpatavo su 
visomis teroro priemonė
mis. Kamanduliai tą Lietu 
vos tragediją skaudžiai per 
gyveno ir ryžosi lengvai ne 
pasiduoti. Ne tik Kamandu 
liūs,bet ir daugelį lietuvių 
okupantas pasiryžo sunai
kinti vien dėl to, kad jie 
trokšta laisvės savo šalyje 
ir lengvai nesuklumpa po 
teroro našta. . .

Todėl .vieną šaltą žiemos 
naktį į Kamandulių namus 
įsiveržę kareiviai įsakė 
skubiai rengtis ir šlykš
čiausiai keikdami sumetė 
juos,tada apie 75 metų am 
žiaus senelius, į sunkveži
mį.prie verkiančių sunkve 
žirnyje kitų kaimynų.. .

Aidėjo vežamųjų aima
nos žiemos prislėgtais Dzū 
Kijos laukais. Gailios aša
ros riedėjo senatvės raukš 
ėmis išvaguotais Kamandu 
lių skruostais, bet niekas 
jų s ausmonepaisė, niexas 
jų negrąžino į gimtąją so 
dybą. L o neuždarytos na 
mudurys,plačiai atkelti so 
dybų vartai ir prie būdelės 
gūdžiai staugiantis šunelis 
kuris suprato netekęs s'avo 
šeimininkų........Paganau,
tūkstančiai tremtiniu, dau

Nukelta i 5 psl.

Verbylalietuviu.tr
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KULTŪRIVfi^KOVIKA
PAGARSĖJUS ROMANAS 

"PALATA NR. 7". 
pradedamas spausdinti. 
"Kaimas kryžkelėje"vaiz- 
duoja sovietinį gyvenimą 
kaime, o "Palata nr7" so
vietinį gyvenimą, sovieti
nę bolševikinę tikrovę vai
zduoja mieste. Tat šitie 
du romanai vaizdžiai paro

GARSAUS DAILININKO
PABLO PICASSO, 

iš tikrųjų-Ruiz y Picasso 
Pablo, 85 metų sukaktu
vių proga, Paryžiuje ruo
šiama paroda, kurioje iš
statyta 850 jo kūrinių.

Picasso yra perėjęs per 
savo 85 metus įvairių sti
lių ir krypčių darbo kelius

do, kokia iš tikrųjų yra so 
vietinė tikrovė, kuri, kaip 
matome, yra visiškai ne 
tą, kokią piešia sovietinė 
propaganda.

Avižius tą sovietinį gy
venimą bando idealizuoti, 
stipriai apdailina, nes no 
ri parodyti jį tokioje švie
soje, kurioje norėtų maty 
ti ne tiek gal kasdienybėjt 
kiek įsivaizdavime. Bet, 
nežiūrint jo pastangų, tik
rovė prasiskverbia visais 
plyšiais. Tat nors ir ga 
biai parašytas romanas, 
vis dėlto duoda palygina-

ir būdamas garsus jau kū
ręs ir pokštų, kuriais pa
juokdavo iš savo gerbėjų.

Jį Stalinas vadino išsigi
mėliu, paskui apdovanojo 
premijomis, o jis ir iš Sta
lino pasityčiojo, jį nupiešęs 
pikasišku būdu...

Ta proga dedame jo kūry
bos pavyzdžių.
KALĖDINIŲ SVEIKINIMŲ 
spalvotų kortelių yra išlei 
dęs "Draugas". 15 korte
lių su vokais siunčiama už 
vieną dolerį. Adresas:4545 
Oest 63rd Street, Chicago 
Illinois, 60629, USA. PICASSO PORTRETAS

tėnas renka Mažosios Lie 
tuvos vietovardžiams.Ieš
koma autoriaus studijoms: 
"Lietuviųpulkai Prūsijoj',' 
" XVIII šimtmečio kursai
lietuviams pastoriams Hal 
lės universitete" ir "Mažo 
sios Lietuvos lietuvių lite 
ratūra".

Instituto adresas :-Lithua 
nian Research Institute, 29 
West 57 St. , New York. N . 
Y. 10019. (Elta).

PROF.DAGIO SUKAKTIS 
Augalų anatomijos ir fi

ziologijos profesorius Jo 
nas Dagys spalio 1O d. Vii 
aluje buvo pagerbtas 60

^Trejos
VEDA D R. GUMBAS

mai tikrovišką vaizdą.
Tarsio romanas "Palata 

Nr.7" tikrovę parodo jau 
tikroje, nepagražinjoje 
šviesoje. Tat tikrovei pa
vaizduoti jis nesigaili at
virų žodžių, nebamdyda 

slėpti tikrovę.
Rašytojas Tarsis yra 

pagarsėjęs jau būdamas 
Rusijoje. Bet dar daugiau 
pagarsėjo išvykęs į užs...

Kadangi Tarsis yra išgy 
venes ir Stalino ir Chruš
čiovo "laimės" laikus ir 
labai gerai pažįsta visą 
tikrą sovietinio bolševiz
mo gyvenimą, tai jo pasi 
sakymai yra visiškai tik
roviški, objektyvūs.

ROMANO “PALATA NR. 7” AU
TORIUS V. J. TARSIS

Valerij Jakovievič Tarsis ginė 
Kijevo mieste 1906 m. Jo tčvas 
graikų kilmes, motina ukrainietė. 
Iki revoliucijos T. tėvas dirbo gar
sios firmos “Broliai Nobeliai“ naf
tos produktų sandėliuos Paskui per
sikėlė Į Baku miestų, kur) evakuo
jant 1942 m. tėvas žuvo.

T. mokėsi Kijevo dešimtmetėje 
mokykloje, kurių baigęs (stojo Į 
Rostovo prie Dono un-tų, istorijos 
filologijos fakultetų ir baigė 1929.

Dirbo redaktorium “Meno Litera
tūros” leidykloje. Savo kūrinius 
pradėjo spausdinti 1929 m. pirmoji 
pradėjo spausdinti 1929 m. Pirmoji 
jo knyga — “Dabartiniai užsienio 
rašytojai”. Tarsis taip pat daug ver
tė iš kitų kalbų — viso išvedė 34 
knygas.

1939 m. rašytojas sugalvojo para
šyti didelę epopėjų apie stalininę 
epochų, lyg ir norėdamas sau pa 
Siam išsiaiškinti, kas tai yra socia
lizmas. Reikia pastebėti, kad rašy
tojas nuo jaunų dienų buvo revoliu

LIETUVOS TYRIMO 
INSTITUTAS
spalio 20 d. New Yorke įvy 
kusiamenarių susirinkime 
išrinko naują savo vadovy
bę.Pirmininku išrinktas dr. 
J. Puzinas, vicepirm. J. Au 
dėnas ir M. Gelžinis, sekr . 
Z.Raulinaitis irižd.Alg.Bu 
dreckis.

Lietuvos Tyrimo Insti

tutas yra įsteigtas "Sukurti 
organizuoti ir remti tyri
mą ;rankioti,telkti .leisti ir 
pi atinti m ed ži agą, knygas, 
brošiūras,strapsnius, že
mėlapius ir archyvinę me
džiagą apie Lietuvą, jos 
žmones, jų kalbą, apie jos 
istoriją ir dabartį, apie lie 
tuvių kultūrą, Lietuvos ūki 
nį gyvenimą ir apie visa ki

PICASSO BERNIUKAS SU GĖLĖMIS

ta,kas su šiais dalykais tu 
ri ryšio".

Institutas ypač rūpinosi 
Lietuvos istorinių ir etno
grafinių sienų klausimais . 
Prof.K. Pakštas buvo pra
dėjęs rašyti istorinę Lietu 
vos geografiją, bet mirė 
darbo nebaigęs, tačiau spė 
jęs atlikti vertingų paskirų 
studijų iš tos srities. Šiuo 
metu studijas rengiaidr. J. 
Jakštas-"Mažosios Lietu
vos apgyvendinimas 13-18 
šimtmečiais", dr. J. Gimbu 
tas - "Mažosios Lietuvos 
antkapiai ir paminklai',' dr . 
J. Puzinas- "Prūsai arabų 
šaltiniuose", J. A. Stikliuo 
rius-"Mažoji Lietuva tarp 
tautinėse sutartyse". P. Bu

metų amžiaus sukakties 
proga. /L.Encikl. jo gimt 
modata nurodyta 19O9.VI. 
23/. Prof. J. Dagys yra bai 
gęs V.D.Universitetą Kau 
ne, studijavęs Grace, Ut
rechte irKopenhagoj, 1936 
-1939 m.buvo vyr.asisten 
tas VDU botanikos katedro 
je,vėliau docentas ir kate 
droš vedėjas Vilniaus uni 
versitete.Yra atlikęs eilę 
svarbių mokslo darbų, pa 
rašęs studijų apie lietu
vius tyrinėtojus-J.Pabrė 
žą,L. Ivinskį, A. Kašaraus 
ką. Elta.
• Kuršėnuose atidaryta

12 - Time for change — Ernst Marie

MENKA TA YDA 
Kaimietis perka karvę. 
Pasiderėjęs, jis dar klau
sia, ar karvė tikrai gera'
- Teigiu, kad gera. Ji tik 
vieną ydą turi...
- Kokia ta yda?
- Melžiama spardosi...
- Tai menka ta yda,-nusi 
ramina pirkėjas. - Juk ne 
aš, o žmona ją melš.

leidoscenon"pasaką ma
žiems ir dideliems", vardu 
"Dumaži žmogiukai dide
liame mieste". Autoriai-

Lang

BLAIVININKO ASILAS
Kalbėdamas apie blaivybę, 

■ paskaitininkas nurodo to- 
1 kį pavyzdį:
- įsivaizduokite, kad kie
me stovi dvi statinės, vie
na su vandeniu, kita su a- 
lum. Prie jų prieina ištro 
škęs asilas. Iš kurios jis 
statinės gers?
- Iš pirmosios,-pasigirs
ta klausytojo, balsas.
- Visiškai teisingai, - su
tinka paskaitininkas. - O 
kodėl?
- Dėl to, kad jis asilas'

c'onieriško nusistatymo, ir daugelis 
jo giminaičių buvo revoliucionie-
riai. Prieškariniais metais T. daug 
keliavo po kraštų, rinko medžiagų 
savo epopėjai “Gražusis ir jo šešė
lis". Karas tų darbų nutraukė. Jis 
buvo pašauktas į frontą kapitono 
laipsny karinio laikraščio korespon
dentu. Dalyvavo Stalingrado mūšy
je. Dusyk buvo sužeistas. Beveik 
metus išgulėjo sugipsuotas ligoni
nėje, kur susipažino su Rože Jakov- 
levna Alksnyte ir jų vedė. Jakulis 
Alksnis, latvis, buvo partietis nuo 
1903 m., gi jo brolis vadovavo so
vietų aviacijai, o 1937 m. Stalino 
Įsakymu buvo sušaudytas.

GrĮžęs iš fronto. Tarsis vėl ėmėsi 
epopėjos “Gražusis ir jo šešėlis”. Iš
tisus 11 metų dirbo kasdien. Ketu
riuose tomuose jis atskleidė baisia 
biurokratinę sovietų valdžios išsi
gimimo tikrovę.

Po to Tarsis jsigilno j postalini- 
nę tikrovę. Ir kuo daugiau gilinosi, 
tuo labiau Įsitikino, kad sovietų 
valdžia — ne socialistinė, bet tota
litarinė, policinė, savo pagrinde 
niekuo nesiskirianti nuo hitlerizmo. 
Tuo metu Jis parašė tris trilogijos 
“Išdykęs miestas" tomus: Links
mas gyvenimėlis, Pasitenkinimų 
kombinatas ir Tūkstantis iliuzijų. 
Po to sekė Pasakėlė apie mėlynųjų 
musę, novelių knyga Raudona ir 
juoda, trys eilėraščių rinkiniai ir 
filosofinių svarstymų raštai.

I960 m. Tarsis galutinai nutrau
kė ryšius su partija ir su Sovietų 
Sąjungos Rašytojų Sąjunga. Pra
džioje jis buvo įkalbinėjamas grįž
ti, vėliau buvo grasinama. Bet jis 
laikėsi savo ir nuo 19G1 metų už
sispyręs prašėsi leisti jam išvykti 
su šeima Italijon. Neleido. Kreipėsi 
laišku Į Chruščiovų. Atsakymo ne
gavo. 1962 m. jam pavyko persiųsti 
Į užsienius savo rankraščius. Tų 
pačių metų rugpjūčio mėnesi je jį 
suėmė ir uždarė Košenko vaido 
psichiatrinėj ligoninėj. Beveik po 
metų paleido su diagnoze “Pamišęs, 
bet neimvojingas", bet “laisvėj" ra
mybės nebeturėjo, buvo nuolat seka
mas. Tokio gyvenimo nobepakęsila- 
mas. Jis dėjo visas pastangas iš
trūkti Į laisvąjį Vakarų pasauli, 
kur jo romanas, paremtas asmeni
niais pergyvenimais psichiatrinėje 
ligoninėje, “Palata Nr. 7 ' jau buvo 
išspausdintas, sukėlęs sensacijų ir 
išgarsinęs rašytojo vardą.

B
VALERU TARSIS

Toks užeis sukrėtimas, kokio pasaulis 
dar nematė... Apsiniauks Rusija, verks 
žemė senųjų dievų... F. Dostojevskis

PAMIŠĖLIŲ PROSPEKTAS

Kiekvienas stengiasi kiek galima ma
žiau būti panašiu į save. Kiekvienas pri
siima kokį nors asmenį, kurį jis pamėg
džioja. Tačiau galima įraatyti žmoguje 
ir ką kita. Tik niekas nedrįsta. Nedrįs
ta atversti naujo lapo. Pamėgdžiojimo 
Įstatymai — aš vadinu juos baimės Įsta
tymais. Andre Gide

Buvo rugsėjis — nykimo mėnuo; žydėjo, 
raudonavo sausiukai. Ilgesys, lyg sunkus 
kirvis, dusliais ir neaiškiais dūžiais skaldė 
dienas, kaip ąžuolinius rąstus į pilkus šipu
lius, kvepiančius sušutusiais lapais.

Gal būt pagrindinis ir svarbiausias daly
kas Valentinui Almazovui ir buvo ta tąsi, 
vienoda ir perdaug jau lėta begalinės laiko 
upės tekinė.

Galima ir netgi tikra, kad aplinkui nevyko 
nieko ypatingesnio, — ir kas gi dar gali Įvyk
ti toje šeštoje pasaulio dalyje, pamažu vir
tusia, susiaurėjus elgetiško sovietų gyveni
mo masteliams, šešiasdešimt šeštąja... Va
lentinui Almazovui jau seniai rodėsi, kad 
netgi ir Monako kunigaikštystėje gyvenimo 
mastelis platesnis, negu aklinai uždarytoje 
koncentracijos stovykloje, kur kadaise gyve
no, triukšmingai siautėjo, tikėjo, nusivildavo 
ir vėl siautėdavo, maištaudavo šventoji Ru
sia.

Jis žingsniavo — aukštas šviesiaplaukis, 
tamsiaakis, raudonskruostis, jaunatviškas (ne
kaip neduotum jam pusės amžiaus, bepras
mio ir veltui praleisto sukimosi rate), kaip 
visuomet, susijaudinęs, lengva, spiruokline 
eisena, ilgu koridorium, kurio ir galo nesi
matė rytmečio migloje. Greta jo ėjo geologas 
Povilas Mykolo s. Zagogulinas, jo vienmetis,

nauja mokykla vaikams J9a 
bar Lietuvoj jau 48-nios 
tokios mokyklos. /E./ 
• Naujasis Vilniaus Jauni 
moteatras spalio 13 d. iš-

M.Sluckis ir V.Miliūnas . 
Dainų tekstai J. Vaičiūnai 
tės.MuzikaB. Gorbulskio, 
dekoracijos J. Ivanovo, re 
žišorė A. Raganauskaitė ,

PABLO PICASSO

ROMA NAS

taip pat dar gana jaunas, raudonskruostis 
brunetas, jaunatviškai judins, ir smuikinin
kas Zenia Diamantas, apskritagalvis, lėtas, 
lyg jis būtų labai daug išminties Įgavęs per 
dvidešimt dvejus metus, praleistus beprotiš
kame chaose, staiga atsivėrusiame prieš jį. 
Užpakaly, kaip visada, grupėje ėjo velnio tu
zinas — nuolatiniai palydovai Valentino Al- 
mazovo, kuris labai greit buvo pripažintas 
vadu trisdešimt devinto skyriaus vyriausioje 
Sovietų Sąjungos psichiatrinėje ligoninėje.

Buvo dar labai anksti.
Lelijavi šešėliai kamuoliais stovėjo kam

puose grėsmingi ir tylūs. Ant sofų ir kėdžių 
čia snaudė, čia miegojo ir knarkė seserys, fel
čeriais slaugės, sinitarai; už langų svyravo 
šviesiai geltoni lempų šešėliai, burzgė sunk
vežimiai su bidonais, kibirais, dėžėmis, šū
kavo kiemsargiai: per pravertus langelius 
skverbėsi jų balsai, grubūs ir duslūs; ir be 
perstojo girgždėjo raktai, rakinant spynas ir 
varstomų durų trenksmai. Pirmyn ir atgal 
begaliniu koridorium, pramintu Pamišėlių 
Prospektu, skubėjo gydytojai, seserys, bufe
tininkės, darbininkai, vieni bėgte bėgo pasi
šokinėdami, kiti linguodami, uždusę, kaip 
kad penkių centnerių svorio visų mylima te
ta Lena; ji tik ką grįžo po ankstyvųjų pa
maldų Fasadų Mykolo bažnyčioje, su visais 
maloniai sveikinosi, juokaudama ir krėsda
ma pokštus ir triskart peržegnojo Valentiną 
Almazovą, už kurį ji meldėsi kiekvieną die
ną, gi sekmadieniais užprašydavo pamaldas 
už jo sveikatą.

Iki pusryčių dar buvo daugiau kaip dvi 
valandos laiko, bet prospektas jau buvo 
triukšmingas ir knibždėjo daugybė žmonių. 
Už Valentino Almazovo palydovų žingsnia
vo poromis ir grupėmis — ėjo rytmetinis taip 
vadinamų ligonių prasimankštymas. Pradžio
je sunku buvo suprasti, kuo jie skiriasi nuo 
sveikųjų, bet vėliau aiškėjo, kad jie tik tuo 
ir skiriasi, kad jie iš tikro sveiki, drąsūs, ne
palaužiami, nepageidaujami ir netinkami 
vergijai.

Žingsniavo žmonės iškankinti nemigos, be
veiksmės, nuobodžios, be jokios išeities vai-

PICASSO SĖDINTIS BERNIUKAS

šoklų vadovas Č.Žebraus 
kas. /E./
• Dr. Halina Kairiūkštytė 
Jacynienė.meno istorikė ir 
kritikė,dabar gyvenanti Vii 
niuje, spalio 13 d.sulaukė 
70metų amžiaus.Šiuo me 
tu ji rengia studiją apie lie 
tuvių liaudies kostiumą. E.
• Vilniuje rengiasi lietuvių
grafikos parodai Belgrade, 
Jugoslavijoj. Numatoma pa 
rodyti 42-jųdailininkų dar 
bų.Iš Jugoslavijos paroda 
vėliau būsi anti perkelta Ita 
liion. /F /
• Vilniaus vyrų choras Ai 
das, vadovaujamas Juozo 
Vanago,spalio 14 d. išvyko 
Vengrijpn. Ten viešės dvi 
savaites ir koncertuos Bu 
dapešte ir eilėje kitų Ven 
grijos miestų. /E./
• Pirmajame poatostogt- 
ntame susirinkime Vii - 
niaus dailininkų klubo na
riai spalio 13 dieną klausė 
si įspūdžių iš artimųjų už 
sienių. Dailininkas J.Kuz 
minskis pasakojo apie sa 
vo lankymasį Suomijoj, o 
dali. P. Gudynas-apie lan 
kymąst Lenkijoj. /E./

duokliškos buities. Kampuose ir nišose nedi
delės grupelės ir pavieniai darė rytmetinį 
užtaisą ir, kaip visada, garsiai šūkavo Leoni
das Soloveičikas, reikalaudamas, kad budinti 
sesuo atidarytų jam spintą, kur buvo sau
gomi ligonių produktai — giminių atnešti
niai.

— Aš badauju, aš mirštu iš bado! — rėkė 
jis, prisispyręs prie išsigandusios sesers. Jo 
sudribę skruostai, trigubas smakras, kaip 
nėščios moters pilvas drebėjo nuo pasipikti
nimo; pagal išvaizdą jam buvo galima duo
ti keturiasdešimt metų, nors dar tik neseniai 
jam sukako dviedešimt dveji. Niekas tikrai 
nežinojo, kas jis — kiekvienam Soloveičikas 
melavo ir kūrė legendines autobiografijas, 
per dieną dešimtį versijų, aiškiai melagingų 
ir prieštaraujančių viena kitai, — tačiau tas 
jo nejaudino, ir, jei kas ji pagaudavo meluo
jant, jis sakydavo, verkšlendamas, nerasda
mas kitokio pasiteisinimo:

— Betgi aš ligonis...
Jį jau laikė studentu mediku, kino režisie

riaus padėjėju, žurnalistu, čekistu. Jo tėvas 
— paprastas, prislėgtas senis, — su juo kal
bėdavo nedrąsiai ir pataikaujančiai, nors ir 
buvo kažkokiu atsakingu darbuotoju; jam 
buvo gėda, lygiai kaip visiems kitiems, tos 
neskaniai kvepiančios krūvos mėsos; tarp 
pusantro šimto pacientų trisdešimt devynta- 
me skyriuje gal nebuvo nė vienos labiau at
stumiančios žmogystės. Soloveičikas sirgo 
nuo didelio stambaus sovietinio biurokrato 
vienturčio sūnelio palaidumo. Pirmą sykį jis 
čia pakliuvo, kaip ir daugelis kitų, kad išsi
gelbėtų nuo karinės prievolės, o toliau atvyk
davo į beprotnamį po ypatingai laukinių iš
daigų — vogimų, spekuliacija išprievartavi
mų.

Valentinas Almazovas, palyginti, neseniai 
atsirado palatoje Nr. 7, kur užėmė tryliktąją 
lovą kampe, prie lango su nedūžtančiais stik
lais, dvigubais rėmais, aklinai užkaltais ir už
trauktais iš vidaus drobinėmis užuolaidomis, 
kad nebūtu galima žiūrėti į gatvę, kur augo 
jauni topoliai, žydėjo gėlės, bėgiojo katės, 
vaikščioio žmonės, ir įsivaizduoti, kad ten 
eina kažkoks gyvenimas. Bet Valentinas Al
mazovas. seniai supratęs, kad gyvenimo 
chaosui prarijus visus jo žemės gyvuosius šal
tinius, turėjo atsargoje, kaip ir visi tikri 
jo nelaimingo krašto žmonės, vieną neišsen
kantį gyvo vandens šaltinį, maitinusį jo sie
lą sunkiais nelaisvės metais. Tas neišsenkan

tis šaltinis — nepailstama, amžinai jauna, ku
pina vilčių ir svajonių vaizduotė. Ji dieną 
naktį piešė jam paveikslus tikro, laisvo, švie
saus gyvenimo, verdančio, kunkuliuojančio 
laisvame pasauly; ir dėl to, kad jis to pasau
lio neturėjo, jis atrodė jam, gal būt, dauge
riopai gražesnis negu buvo tikrovėje.

Tikrumoje Valentinui Almazovui, lygiai 
kaip ir jo draugams, Grožio matu buvo 
laisvė. Po keturių dešimtų metų (baisios ke
turios dešimtys!) katorgos ir nusikaltimų, pas 
jį ir pas visus padorius rusų žmones, ken
čiančius nelaisvę, nusitrynė gėrio ir blogio 
vaizdai; teisingiau — viskas atrodė blogiu, ir 
apie gėrį niekas jau nebegalvojo, jo nebemi
nėjo, nebent tik seniai, dar atsimindami ne
pamirštamus gerus laikus, dabar atrodančius 
prarastu rojum.

Valentinas Almazovas žinojo, kad be gėrio 
negalės būti naujo gyvenimo, bet jam taip 
pat buvo aišku, kad visų pirma reikia gauti 
laisvę, išvaduoti žmones iš milžiniškos ver
gijos, nušluoti nuo gimtosios žemės veido 
nusikaltėlius išgamas, ir tik po to vykdyti 
naujus gėrio idealus, — iš naujo jų ieškoti 
tada, kai bus įžiebtas Laisvės švyturys.

Triukšmas Pamišėlių Prospekte vis augo,— 
artėjo pusryčių metas. Visi nekantriai žval
gėsi j uždarą bufetinės langą, laukė, kada 
jis pagaliau atsidarys, ir maloni bufetininkė 
Maša pradės išstatinėti lėkštes su pripjaus- 
tyta duona, cukrum ir mažyčiais keturkam
pės formos sviesto gabalėliais, gi budintieji 
bėgs per palatas šaukdami:

— Pusryčių!
Kai kurie mėgo ilgiau pasivartyti lovoje. 

Nuo jų be jokių ceremonijų nutraukdavo 
antklodes, apstumdydavo.

Štai pasirodė Prospekte ir vienintelis ligo
ni“ — Karen. Priešaky ėjo jo milžiniškas pil
vas panašus į didžiulį būgną, toliau išplauk
davo pailga juodaplaukė galva, amžinai šyp
sančios migdolinės akys, spinduliuojančios 
ir svajingos, standrios avietinės spalvos 
ski uostai ir rankos, nuolat judančios ir mig
lotam ore braižančios keistas figūras. Vietos 
prie staliukų valgomajame buvo užimtos dar 
septintą valandą ryto, — pusryčiavo ir pie
tavo trimis pamainomis, — bet Karenui no
riai užleisdavo vietą. Jam buvo dvidešimt 
penkeri metai; trylika iš jų jis praleido ligo
ninėje, žinomoje Rusijoj Kančikovo vasarna
mio vardu. Daugiau bus.
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L . Kamandulienės karstas Šv.Kazimiero bažnyčioje, 
kurios klebonu yra Praelatas Kučingis, Los Angeles 
lietuvių kolonijoje, nuolat augančioje ir kylančioje.

Foto L. Kancausko.

SIBIRO KANKINĖ.... 
gelis tinkamai neapsirengu 
šių ir neapsirūpinusių 
maistu, geležinkelio stoty
je buvo suvaryti į gyvuli
nius vagohus. Neapsakomai 
ilgos buvo laukimo valan
dos, kada šaltis kankino, 
Vyrai buvo atskirti nuo mo 
terų ir negalėjo joms,su 
mažais kūdikiais ,kuo nors 
padėti.Po ilgo ir kankinan 
čio laukimo traukinys pajų 
dėjo ir su pirmaisiais gar 
vėžio alsavimais pasigirdo 
vagonuose verksmai, aima 
nos, pagalbos šauksmai, 
prakeikimai tiems, kurie 

UŽSISAKYKITE GERIAUSIAS SAVO GYVENIME ATOSTOGAS !

“TRIPLE FRENCH
W CARIBBEAN CRUISE”

ŽAVIOS IR PILNOS MALONUMU ATOSTOGOS

oru ir jūra su apsistojimu Pointe-a-Pitre !

11 dienų plaukiojimas laivais 
FLANDRE IR ANTILLES!
Visiškai naujas plaukiojimo būdas! 
Air France- jet suteiks Jums daugiau 
laiko tarp žavingų salų, nunesant Jus 
i liuksusinius “ Antilles’” at "Flandre’* 
laivus Karibų jūros vidur?. 11 dienų 
Jūs maudysltės saulėje apsupti mėly - 
niausios pasauly jūros. Po to skren
date namo.
9 išvykos iš Montrealio:

Lapkričio 8- 15- 22- 29
Gruodžio 3- 10- 13 ir 

specialiai Kalėdoms Ir Nau
jiems Metams-'gruodžio 20 ir 31.

Ribotas kabinų skaičius.
Rezervuokite vietas dabar!

1028 Sherbrooke St. W. at Peel

ATKELTA IŠ 3 PSL. 
tą baisų žmonių naikinimo 
darbą vykdo. Maži vaikai, 
šalčio kankinami,bailiai 
glaudėsi prie savo motinų 
ir verkė.

Po ilgų žiaurios kelionės 
dienų atsirado ligonių,© 
vėliau ir mirusių.

Kada Kamandulienė pa
siekė Sibirą, sužinojo, kad 
jos vyras sunkiai serga nu 
šalęs rankas ir kojas ir 
kažkur nuvežtas,neva gydy 
mui. Deja, tikriausiai jo- 
kion ligoninėn jis nebuvo 
nuvežtas,ir mirė kur nors 
išmestas j sniegą!'

Nuo
SC A C kanadiškais QvV) pinigais

Sustojama uostuose: 
KINGSTON 
LACUAIRA (Venezuela) 
PORT SO SPAIN 
PORT DE FRANCE 
POINTE-A-PITRE 
ST. MARTIN 
SAN JUAN

OVERSEAS CO, LTD;

Reikalaukite brošiūrų!
288-6203

Daugybėje vainikų ant L.Kamandulienės karsto vienas 
buvo su užrašu, kuris labai gerai matomas ir kuris 
tartum buyo atsakymas į velionės pasveikinimą, kai 
ji pasveikino Los Angeles ir Hollywood© žurnalistus, 
ją su anūke Rūta Kilmonyte, atvykusias iš Lietuvos.

Foto L. Kančausko.
Niekas jo kūno nepalai

dojo sušalusioj Sibiro že
mėj, Niekas nepaženklino 
jo kapo. Kamandulienė ir 
per dvyliką tan iškentėtų 
metų negalėjo surasti savo 
mylimo vyro kapo. . .

Po dvyli <os metų leido 
grįžti atgal, deja,ne į savo 
sodybą, , .Giminių priglaus 
ta -tyliai kentėjo.Bet jes du 
kros Kilmonienė ir Vilimie 
nė suprato, kad jų motulė 
reikalinga pagalbos ir darė 
žygius atsikviesti motiną į 
Ameriką. Į Kamandulienės 
atkvietimą aktyviai įsijun 
gė ir Kilmonienės dukra , 
Hollywood© kino ir televizi 
jos aktorė bei pavyzdinga 
lietuvaitė Rūta Lee-Kilmo 
nytė.Aštuonerius metus tę 
sėsi susirašinėjimai su 
Kremliumi. . .

Pagaliau gavo žinią iš 
Lietuvos, kad senelė mir
ties patale ir šaukiasi pa
skutinės Rūtos pagalbos .

SIUNTINIAI LIETUVON 
KAUFMAN’S WOOLLENS&TEXTILES

WHOLESALE & RETAIL
4115 ST. LAWRENCE BLVD. MONTREAL, QUE. TEL. VI - 2 - 5319.

IŠ ČIA PASIŲSITE SIUNTINIUS SAVO GIMINĖMS PILNAI GARANTUOTOMIS

URMO KAINOMIS
30% 40°oŽEMI AU RINKOS KAINOS
• TURIME GERIAUSIOS ANGLIŠKOS VILNONĖS MEDŽIAGOS VYRIŠKIEMS IR 

MOTERIŠKIEMS KOSTIUMAMS, PA L TAMS,SUKNELĖMS IR ŠILKINĖS- Brocade 
&Dainty MEDŽIAGOS.

• DIDŽIAUSI PASIRINKIMĄ K A Š M IR O , N A IL O N IN TŲ IR ŠILKINIŲ SKARELIŲ, 
SVEDERIŲ IR VISA KITA ŠEIMOS REIKALAMS.

• TAIP PAT PRIIMAME UŽSAKYMUS VYRIŠKIEMS KOSTIUMAMS - Made to measure 
- IŠ GERIAUSIŲ ANGLIŠKŲ, MEDŽIAGŲ. KAINA $50.-, extra kelnės $12.-

SAVININKAS CH.KAUFMANAS, buvęs audinių fabriko“ Litex“ vedėjas Kaune. Laisvai kalba 
lietuviškai.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

Tada Rūta telefonu tiesiai 
paskambino į Kremlių pa
čiam Chruščiovui.Tai buvo 
įvykis, kurį paskelbė spau 
da ir televizija.

Matyti Kremliui pasida
rė nepatogu kai pasaulinė 
spauda pradėjo šį Rūtos Kil 
monytės žygį garsinti ir jai 
davė leidimą atvykti į Lietu 
vą-

Rūta, net specialių spau 
dos korespondentų lydima, 
išskubėjo į Lietuvą parsi
vežti senelės ir po kelių 
dienų laimingai išlipo Los- 
Angeles aerodrome...

Devyniasdešimt trejų me 
tų senutė nežinojo, kaip 
džiaugtis pamačiusi trisde 
šimt metų nematytas duk
ras. Spauda ir televizija 
skelbė apie šį įvykį ir vi
sur pabrėžė Rūtos Kilmony 
tės kovos laimxjimą prieš 
sunkiai kam įveikiamą 
Kremlių.. .

Naujoje šalyje,anūkės Rū 

tos ir dukrų globoje Kaman 
dulienė sustiprėjo ir atga 
vo gerą nuotaiką...

RūtaKilmonytė atsivežu 
si senelę nenurimo ir ėmė 
si žygių atsikviesti dar vie 
ną tetą iš Lietuvos,kuri yra 
našlė. Tai Antaniną Straž- 
nickienę.Ir šis žygis Rūtai 
pasisekė. A, Stražnickienė 
gavo leidimą atvykti į Ame 
riką i r telegrama pranešė , 
kad ji jau kelionėje. Kilmo 
nių namuose įsiviešpatavo 
naujas džiaugsmas. Net ir 

Padėkos
NUOŠIRDI PADĖKA

Mūsų brangiam tėveliui, 
Gasparui Malciui mirus , 
nuoširdžiai dėkojame vi
siems dalyvavusiems laido 
tuvėse, už atsiųstas gėles 
p.p. Vyčiams, mažeikoms , 
Platakiams, Satkams, Pol- 
grimams, Ališauskams, 
Paukščiams ir Pusliams. 
Už pareikštas užuojautas 
per radio ir spaudą V. K. L» 
S. -gos, St. Catharines Sky 
riaus nariams ir valdybai 
ir p.p. Diliams. P. p. Paukš 
čiamsužmūsų namų prie
žiūrą mums dalyvaujant lai 
dotuvėse.Visiems Maspeto 
ir Brooklyn© lietuviams už 
visokeriopą pagalbą laidotu 
vių metu ir dovanas moti
nai. Jūsų visų mūsų liūde - 
šio užjautimas liks mūsų 
širdyse ant visados.

Adelė ir Ignas Šajaukos.

DĖMESIO LIETUVIAMS
Tarpininkauiu lietuviams 

apsistojimo vietos reikalu pa
saulinės parodos EXPO 67'me
tų (28.4. ■ 28.10.1967).

Rašykite pageidavimus NL 
arba žemiau nurodytu adresu: 
a/ kuriuo laiku, b/ kiek laiko, 
c/ keliems asmenims apsisto
jimas reikalingas. Jums bus nu 
rodytos sąlygos bei kitos dėta 
lės ir pagal jas padarysime su
sitarimą, galimai patenkinant 
Jums jūsų pageidavimus.

Montrealiečiai, kurie prama- 
tote galimumų savo butuose ar 
vasarvietėse išnuomuoti vietos 
iš kitur atvykstantiems tautie
čiams, praneškite ir su Jumis 
padarysime atatinkamų susita
rimų.

Pr. Paukstaitis 
8995 Godbcut, LaSalle, 
Montreal, P.Q. tel. 365- 0311. 

les šv. Kazimiero parapi
jos bažnyčios, gausus arti 
mųjų ir pažįstamų būrys 
Liudvisę Kamandulienę pa 
lydėjo į kapus. . . Nepapras 
tai liūdnas momentas buvo, 
Kada Kamandulienės duk
ros, žentai, anūkai turėjo 
pasakyti paskutinį sudiev.

Ir taip išaugo naujas ka
pas saulėtos Kalifornijos 
žemelėje,savyj priglausda 
mas smėlėtų Dzūldjos lau 
kų dukrą- Sibiro kankinę .

senelė Kamandulienė links 
ma nuolat triūsė virtuvėje 
padėdama ruošti sutiktuvių 
vaišes. Kai viskas buvo pa 
ruošta,staiga senelė susmu 
ko ir nei žodžio netarusi už 
migo amžinuoju miegu. Ne 
sulaukė iš Lietuvos atvyks 
tančios dukroš"ir... neturė 
to laimės numirti ant savo 
gerosios anūkės Rūtos ran 
kų.nes Rūta tuo metu buvo 
New Yorke filmo sukimo 
reikalu.. .

Kilmoniųnamams skęs
tant liūdesy, už kelių valan 
dų po senelės mirties su
skamba telefonas ir pasi
girsta iš Lietuvos atvyku
sios Antaninos Stražnickie 
nės balsas, kad ji jau Los 
Angelės aerodrome...

Sunku atpasakoti tą mo
mentą, kada A, Stražnickie 
nė sužinojo, kad jos mamy 
tė tik prieš jos atvykimą už 
migo amžinuoju miegu.. .

Laidotuvių iškilmės bu
vo atidėtos ir buvo laukia
ma, kada Rūta galės grįžti 
iš New Yorko.

Spalio 18 d. iš Los Ange

5 PSL.

JONAS VIZGIRDA, kurio mirties 
metinės švenčiamos buvo 
spalio mėn. 15 dieną Hamil
tone (Stone Creek), dukters 
Zosės ir J. Rickų namuose, 
į šį vienų metų mirties pami 
nėjimą susirinko velionies 
artimieji; be našlės Marijos 
Vizgirdienės, sūnūs, dukte
rys su šeimomis, brolis Juo
zas su savo gausia šeima iš 
Auroros, 111. ir kiti artimieji 
iš Chicagos ir Montrealio,ku 
rių skaičius siekė netiki 5U 
asmenų. Šių metinių proga 
ant kapo pastatytas gražus 
paminklas, kur yra palaido
tas Toronto lietuvių kapinė
se.

Velionis J. Vizgirda buvo 
montrealietis (LaSalle), bet 
pildant jo ankstybesnį pa
geidavimų, palaidotas lietu
vių kapinėse Toronte, nes 
velionis buvo tautinei susi - 
pratęs lietuvis ir ne tik gy
vendamas Kanadoje, bet ir 
zanavykuos lygumose Lietu 
voje. Jis buvo gimęs 1890 
metais Suopių km. ir vėliau 
gyveno nemažoj sodyboj prie 
Šakiu, Vilkeliškių km., taip 
pat tvarkydamas savo dėdės 
kan. V. Vizgirdos ūkį Ketur
valakiuose, Vilkaviškio apsk 
Priklausė ūkinėms ir koope- 
ratyvinėms organizacijoms. 
Išaugino šeimą iš 10 asme
nų, kurie karo pasekmių ap
linkybėmis išsiskirstė po 
platųjį pasaulį bei žuvo Lie
tuvoje. Pr.P.

Jos kapą pridengė gyvų ro 
žiu vainikai.iš kurių ant vie 
no užrašas- "GOOD-BYE 
AMERICA".

Johan Tiedman Regd
DIRBU VISŲ RŪŠIŲ BALDUS 

PAGAL UŽSAKYMUS
%

1092 Clark Street /prie Dorchester/. Montreal, P.Q,
TEL: 861- 3032,
vakare - 254- 6898. /Kalbame lietuviškai '.

GEORGE LAVINSKAS
ALLSTATE INSURANCE 

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

UniveTAal Cleaneli & TjailoH
• Valau ir taisau vyriškus ir moteriškus drabužius.
• Siuvu naujus pagal užsakymus vyriškus paltus, 

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

(at Wellington St.) Tel. 769-274 I

DODGE ★ CHRYSLER

DART

★ + ★

Baltica Investment Corp.
Autorizuotas kapitalas $ 120.000

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

Už indėlius mokame 8% dividendo.

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, Lachint.

7635 Boni. LASALLE
/ Kampas 4-tos Avenue/ 

LASALLE.

TEL: Naujų 366-7818
Naudotų 366-5691

LaSALLE AUTO SPECIALIST Reg’d
SAV. G. DESROCHERS 

Taisau ir dažau lengvas mašinas 
7717 GEORGE LASALLE, QUE.

(Prieials „Nepriklausomos Lietuvos" redakcijų)
Tel.: garažo 366-0500

namų 366-4203

BELLAZZI - LAMY,INC-
DO 6-6941 7682 Champlain Blvd. J^aSalle
Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai. 
Insuliaeija, Ten - Test, Masonite, statybinis popieru.

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.

FILATELISTŲ ŽINIAI I

PERKU NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS 
RASTO IeHKLUS - VOKUS - ATVIRUTES - 
ABARIUS - PAVIENIUS, SERIJOMIS - DIM 
UAIS SCI MAŽAIS KIEKIAIS. KREIPTIS 

SU PASIŪLYMAIS | W.I. N O R K l(,2M1 
EOOINSTON STREET, PHILADELPHIA, PA. 

10137 USA.
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TAUPYK IR SKOLINKIS
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAUSIAME U A D A M A

FORONTO LIETUVIU KREDITO KOOPERATYVE I flllfllllfl

KAPITALAS SIEKIA DU SU PUSE MILIJONO DOLERIU 
MOKAME: DUODAME:

4%% ui depositus Morgičius ii 6Vfo
5'/£i numatyta už Serus Asm. paskolos i! 7%

Asmenines paskolas duodame iki $5,000.- ir morgičius 
valdžios nustatytų normų, 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 gyvenus 
Kanadoje.
Kasos valandos: Kasdieną nuo 10 vai. iki 3 vai. p.p., 
iSskyrus sekmadienius. Pirmadienį ir penktadienį vakarais nuo 
4 vai.30 min. iki 8 vai.30 min. Šeštadieniais nuo 9 vai. iki l vai 
p.p. ' liepos ir rugpiūeio men. šeštadieniais uždaryta ).

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

Lietuvos kariuomenės šventė
NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS KARIUOMENĖS atsikūrimo 48 metų sukakties 
minėjimas įvyks lapkričio 12 d. 6:30 v. v. Page-Welland g-vių kampas, Slova 
kų salėje, St. Catharines, Ont., Canada.
OFICIALIOJI DALIS: Vėliavų įnešimas, invokacija, žuvusiųjų už Lietuvos Lai 
svę pagerbimas. 1966 jaunimo metų proga, 13 klasės moksleivės, p-lės Irenos 
Grigaitės paskaita ir p.Antano Šukio žodis.
MENINĖ DALIS: Toronto Prisikėlimo parap. Studenčių Choro, vadovaujamo 
Kun. muz. Broniaus Jurkšo koncertas.

Po oficialiosios ir meninės dalies seka: vaišės, veiks bufetas, šokiai ir žai
dimai, grojant 5 asmenų orkestrui.

Naloniai kviečiami visi, senimas ir jaunimas, gražiai pabendrauti, dalyvau
jant šiame minėjime’. Niagaros Pusiasalio Ramovenat.

rcund nt^na

Reportažas iš Toronto
PAŠNEKESYS METRO TRAUKINYJE 

Apie Susivienijimą Lietuvių Amerikoje-
SLA

Oficialus raštas, kuriuo Pasaulinės 37 metų parodos valdyba pripažino 
mažumų dienų teisės.

Mr. R. Verbyla October 20, 1966.
4930 Melrose avenue 
Montreal 28, P. Q. 
Dear Mr. Verįyla:
I am pleased to confirm that tr■-> foil/. .- ing dates have been reserved 
for groups represented by the Prometnean Society:

JEI JŪS PLANUOJATE KALĖDOMS IR NAUJIEMS METAMS 
SIŲSTI SIUNTINIŲ SAVO GIMINĖMS AR DRAUGAMS Į SOV. 
SĄJUNGĄ, TAI JAU LAIKAS DABAR -- NEATIDĖLIOKITE! 

SIŲSKITE DOVANAS IŠANKSTO! MŪSŲ PATARNAVIMAS 
YRA PASIRUOŠĘS JUMS PADĖTI KIEKVIENU ATVEJU IR 

KAS TIK BUS GALIMA.

MES TURIME LABAI GERĄ PASIRINKIMĄ MEGSTINUKU, 
SKARELIŲ, CHALLIS MEDŽIAGOS, SIENOS KILIMŲ,LOVOS 
UŽTIESALŲ, ODINIŲ ŽAKIETŲ, DIRBTINIŲ KAILIŲ AP
SIAUSTŲ, NAILONINIŲ MEDŽIAGŲ IR DAUGYBĘ KITŲ JŪ

SŲ SIUNTINIAMS TINKAMŲ DALYKŲ.

SIŲSKITE SAVO SIUNTINIUS KOL DAR NĖRA PRASIDĖ
JĘS PRIEŠŠVENTINIS PAŠTO APKROVIMAS KANADOJE. 

MUSŲ PATARNAVIMAS KUJENTAMS ATIDARAS KIEKVIE
NĄ DIENĄ NUO 9 VAL. RYTO IKI 5 VAL.VAKARO.

NOTARAS
ANTANAS LIU D ŽlUS.BL.
Bendradarbis V.S. Mastis,L. L.D.

Namų, farmu ar bet kurio verslo 
pirkimo-pardavimo dokumentų su 
darymas, mortgiciai, sutartys, 
testamentai ir visi kiti teisiniai 
reikalai.
408 RONCESVALLES AVE.,

TORONTO.
Margio vaistinės U aukštas.
Tel: įstaigos LE7- 1708, 

Namų CR9- 6166.

Saturday May 20
Sunday May 21
F riday June 2
Sunday June 18
Sunday July 2

n da y August 6
Sunday August 27
Sunday Sept. 3

sekti pulsuojančio gyveni
mo,kuriam tikslui tad šauk 
ti suvažiavimas ?Kam dary 
ti bereikalingas išlaidas ir

Požeminiame traukinyje 
du tautiečiai aptaria perei 
tą šeštadienį įvykusį Susi
vienijimo Amerikoje Lietu 
vių parengimą. Jaunesnysis, 
vienplaukis vyras sako, kad 
jam patikusi neilga tautinių 
šokių programa, trumpas 
Jokūbaičio žodis, apibūdi
nąs SLA veiklą ir puikus ha 
miltoniečių Babecko orkes 
tras.Dar jam kas buvę įdo
mu,tai dvi svarbiausios do 
vanos .intrigavusios vakaro 
dalyvius. Viena, Bačėno skir 
ta,kelionė į Montrealio pa
dą, ir antra-Tumoso dova
notas gėtybių stalas su tau
rių gėrimų bonkomis, ska- kam kviesti skyrių atstovus, 
niais užkandžiais ir knista 
line, puošnių gėlių vaza.

Vyresnysis susidomėjęs 
klauso jauno vyro pasakoji 
mo.Jis stebi jo gerą nuotai 
ką, anam tik prisiminus šo 
kių vakarą ir ten jaukiai 
praleistą laiką. Jaunuoliui 
baigus, vyresnysis prisipa 
žįsta,kad jis irgi norėjęs ei 
ti į tą ypatingą, 80 metų or 
ganizacijos veiklą ženkli
nančią šventę, bet netikėti 
svečiai sumaišę visus pla
nus.Dabar jis gailisi ten ne 
nuėjęs,nes jis pats priklau 
sąs tai šalpos draugijai. Jis 
visais atvejais norįs maty 
ti savišalpos organizaciją 
pajėgią ir pasitikėjimo ver 
tą.Kur kitur būtų galima su 
rasti tokį savą, tokį tvirtą 
organą,kui’is 80 metų rūpin 
tusi ir šelptų į nelaimę pa 
tekusį žmogų. Bet nors jis 
esąs patenkintas ir prita
riąs organizacijos veiklai , 
bet jo susirūpinimą keliąs 
pats centras ir jo vykdomie 
ji organai. Jis atydžiai se
kas SLA veiklą, jis stebįs 
suvažiavimus ir ne visai su 
prantąs jų dvasią. Spaudoje 
jis matąs gražių kalbų teks 
tus ir gėrisįs prelegentų 
skleidžiamomis mintimis . 
Jiems ten,rodos, nebereikš 
tų nieko bepridėti,nei be- 
atimti, kaip viskas sklan
džiai einasi. Pereitą kartą 
jis labai laukęs, jis tikėję
sis, kad pajėgioji mūsų tau 
tiečių delegacija iš Kana
dos stipriau pasirodys. Jis 
buvęs beveik tikras, kad vie 
nas iš sumanesnių asmenų, 
kurio nuotrauka buvo mūsų 
spaudoje, gal pateks į vado 
vaujančius organus ir tinka 
m ai atstovaus mūsų kana- 
diškąvisumą.Bet jam buvę 
labai keista, jis nusivylęs 
visais demokratiniais prin 
cipais ,kai sužinojęs ,kad mū 
sų delegatai ne tik negavo 
leidimo tinkamai pasakyti 
savo nuomonę, bet nebuvo 
priimtas net jų pasiūlymas 
kai kuriuose dienotvarkės 
punktuos e. J eigų viskas yra 
anksčiau suplanuota, jeigu 
bijomasi liesti nusistovėju 
sias dogmas, jei nenorima

♦ . i

jei jie,suskridę iš įvairių 
vietų,turi surištas rankas ?

Neva atsakydamas vyrės 
niajam bendrui, jaunuolis 
samprotauja, kad jie tai da 
rą norėdami pasigarsinti , 
gal plėsdami savo veiklą. 
Juk jų ekstravagantiški po 
kyliai,po suvažiavimo ilgai 
skamba spaudos puslapiuo 
s e savo pasisekimu neturė 
ję sau lygių.

Bet kaip esą su grįžtan
čiomis delegacijomis,per
traukia vyresnysis savo 
tautietį. Kaip esą su ten 
siųstais delegatais, kurie 
neparsiveža jokių naujės- 
niųidėjų?Neradęten šiltes 
nės bendradarbiavimo dva 
sios, jie neturį net kuo pasi
dalinti su savo bendramin 
čiais namuose. Ten jie pa 
mato ,ten jie yra tiesiog pri 
versti stebėti įsisenėju
sias tradicijas ir besaikį 
pozicijų laikymąsi. Dėl to 
jokios kūrybingesnės min
tys, jokie būdingesni .naujas 
sroves nešą vėjai negali 
prakedenti susigulėjusius , 
platesnes galimybes ignot 
ruojančius požiūrius. Pana 
šiai yra skatikui patekus į 
šykštuolio rankas. Po to , 
sveikas,jau nebandyk iš jo 
išlupti. S.Pranckūnas.

Canau.an Latvian Federation
(.madia.. Estonian Federation 
Quebec Italian League 
Canadi-.i Hungaria i Federation 
Canadian Chekoslovak Association 
Serbian Orthodox Church Holy Trinity 
Canadian Slovak League

______________________ Canadian Lithuanian Committe-e
Sunday Sept. 10 American Bulgarian League
-• ■--'‘day Sept. 17 Y r*ans-Canada Alliance of German Canad

I wish to confirm also that Our meeting place, La Plaine des Jeux, 
on lie Ste-Helbne, is reserves! for your groups or the dates mentioned 
above, with the exception of August 6 and September 10, where la 
Plaine des Jeux is not available. 
There are bandshells available for tne-e two dates, but in view of 
the importance of your ^roup, you may wisi to. consider choosing 
another aate for these two Rendezvous. The largest of our band
shells sits 800 persons only. We would be grateful if we could have 
early decision on this ma tter.
It is gratifying to find that your programme is now progressing 
satisfactorily and we look forward to the pleasure of welcoming 
your groups in 1967.
G^NADiIn CORPORATION FOR THE 1967 WORLD EXHIBITION

PHILIPPE DE GASPE BEAUBIEN 
Director of Operations.

SVEIKATOS KLINIKA- Health Clinic
Medicininis ir pooperacinis gydymas

Vienintelė valdžios registruota natūralaus gydymo lietuviška klinika. 
Įvairūs spinduliai, elektriniai ir fiziniai rankų masažai, spindulinės ir 

garų vonios. Gydomieji judesiai ir psichologinė terapija.
B. Naujalis, Ps.D.R.M.N.Pt.

460 Roncesvalles Avė., Toronto Tel. LE 3-8008

an

UKRAINSKA KNYHA 
(Global Imports)
2643 East Hastings Street, 
Vancouver 6, B. C.
253 - 8642

• Dr. I. Venclovas, prieš metus 
išvykęs j Londoną specializuotis 
kaip chirurgas, jau baigia laiky
ti chirurgo specialybės egzaminus 
ir po kiek laiko vėl grįš j Sydnejų. 
Sako, labai pasiilgęs ne tik tėvų, 
bet ir visų Sydnejaus lietuvių. Jo 
motinai p. Venclovienei neseniai 
buvo padaryta apendicito operaci
ja ir ji taisosi namuose.

e> Vytautas Užbalis iš Lon
dono Ont., dirbąs vienoje ap- 
apdraudos (insurance) kom
panijoje, yra perkeltas Mon- 
trealin.

VIDURIŲ UŽKIETĖJIMAS 
/Spausdina Sveikatos Kli 
nika, 460 Ronceasvalles/

sveikas. Kada naudoji dar
žoves, taupyk lapus, nes 
kartais lapai vertingesni 
negu šaknys. Naudok barš- 
čiukų.kalafijorų, morkų ir 
kitų daržovių lapus,nes jie 
yra maistas.apvalytojai ir 
vaistas.

4.Venk balto cukraus, 
muštardos, druskos,fabri
ko gamintų prieskonių. Ne
liesk šokolado, baltos duo
nos,pyragaičių,pudingų,ki
sieliaus,sausainių, maka
ronų, nutarkuotų ryžių ir 
kitų fabriko nualintų mais
to produktų.

5.Iš ryto valgyk pirmiau
sia vaistus, vėliau daržo
ves, bet nemaišyk daržo
vių su vaisiais, ypač žalia
me stovyje.Palauk bent va
landą laiko tarp naudojimo 
daržovių ir vaisių.

GYDYMAS
1. Judėk, kur kada gali, 

daryk pilvo gimnastiką ir 
masažą. Neieškok tarnų. 
Po aštuonių valandų darbo 
nesėdėk,bet padėk ką gali 
geimai, nes ir tie, kurie 
buvo namie, dirbo gal dau
giau,negu tu fabrike ar ki
tur .Stenkis pats save apsi- 
tamaut ir kitam padėt.

2. Viskąnubrauk į šalį, 
kaštavę nervina. Gyvenk 
ne vien sau, bet ir kam 
nors kitam, nes tie, kurie 
gyvena vien sau, dažniau
siai savo geru nepasinau- 
doja.Nesinervink dėl smulk
menų, kad pav. nepasisekė 
gauti geresnį automobilį, 
namą,vasarnamį už kaimy
ną .Gamtoje nieko nėra mo
dernaus, viskas paprasta,- 
būk paprastas, te is ingas , 
linkėk kitam daugiau negu 
sau, ir pastebėsi,kad tas 
gerumas grįžta atgal su di
deliu pasitenkinimu.

3. Naudok kuo paprastes
nį, natūralų maistą, neper- 
daug apdirbtą fabriko.Kad 
ir ne taip jis skanus, bet

6. Nevirk iš vieno pro
dukto sriubos, ir be sriu
bos nepraleisk nė vienos 
dienos .Virk sriubas iš dar
žovių su lapais,tirštai mai
šant visokių daržovių, gi 
verdant grūdines sriubas, 
virti mišinį visokių grūdų 
-pupelių, grucės, lyšiukų, 
grikių,sojos pupelių, ir pa
stebės it,kad jūsų viduriai 
tą maistą mėgsta ir sveiks
ta.

7. Gerk užtektinai van
dens paprasto, o ne iš fa
briko bomkosjgerk 6-8 stik
lines,įskaitant ir pasukas 
/maslionkos/ kurios gerai 
valo virškinimo kanalą.

8. Nelauk patogaus laiko 
gamtos reikalavimui atlik- 
ti.Žinok,kad išvalyti virš
kinimo kanalą svarbiau ne 
gu jį prikišti, tad pildyk 
gamtos reikalavimą kuo 
skubiau,nes kiekvienas ati
dėliojimas skatina užkietė
jimą vidurių.

9. Nenaudok laksatyvų, 
kurie nualins organizmą, 
bet naudok vaistažoles iki 
sutvarkysi normalų vidų-* 
rių išlaisvinimą.

10. Negulk be gimnasti
kos, ypač pilvo ir diafrag- 
minio kvėpavimo. Tą pat 
daryk iš ryto. Padaryk sti
prius pasivaikščiojimus 
prieš gulant.

11. Einant gulti ir iš ryto

PARTIZANAI ŠIMONIU GIRIOJE
Tiekta J.Kručas.
BAUSMĖS VYKDYMAS

VARPININKĖ
nuo to atsisakyti negalėjo 
ir tuoj pat sutiko padėti. 
Savo žodį vykdė visu uolu
mu. Jau 1950 metų rudenį 
"Eskimas" ir "Mokytojas" 
turėjo sąrašą.Partizanai 
tuo nepasitenkino. Gudas 
ir Bugailiškis vėl prisista
tė pas varpininkę:

-Na, gal dar ką žinai 
apie bolševikus?-kreipėsi 
į ją Gudas.

-Komjaunuolių yra ir 
daugiau, bet niekaip nega
liu sužinoti jų pavardžių, 
-mat, ne visi eina atviro
mis kortomis. ..

■> Po kurio laiko,susitikęs 
išgerk po stiklinę džiovin- baliuje pas Kazį Juodviršį 
tų slyvų sunkos ir suval- Būtėnų kaime, Gudo būrio 
gyk po septynias slyvas , partizanai ir vėl gavo jiem 
bet nepalik burnos saldžia- reikiamų žinių, vėl varpi 
me stovyje.Tuojau išgar- ninkė informavo.
galiuok burną ir gerklę su 
skiediniu:l/2 arb.šaukšte
lio valg. druskos ir 1/2 
šaukštelio kepimo sodos į 
stiklą vandens. Ir visada 
yra gerai šituo skiediniu 
išplauti burną.

Naudojant šias priemo
nes viduriai. palaipsniui 
susitvarkys.

Nuorašas. P. Laguckas.
Vl,J«sinskas.

SEJA
Tautinės, demokratinės minties mėnesinis lietuvių laikraštis. 

Leidžia Varpininku leidinių fondas 
Redaktorius J. G. Lazauskas.

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

Prenumerata: JAV ir kitur 3 dol. meįams.

AR ŽINOTE KĄ RAŠO

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

KELEIVĮ žmonės mėgsta dėl to, kad jis niekam 
nepataikauja ir nesibijo teisybės skelbti. Teisingo
mis žiniomis iš visur /jame daug žinių ir iš Kana
dos/, aiškiu ir atviru pasiisakymu laikraštis per 65 
metus pelnė gerų vardų ir pasitikėjimę.
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 prenumeratų adresuokite:

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

Marytė Tubytė turėjo 26 
-27 metus. Ji gyveno Šimo
nių miestelyje ir dirbo baž
nyčios varpininke. Kaimy
nai apie ją sakydavo, kad 
tai įkūnytas moteryje geru
mas .Motinos vaikus moky
davo visada sekti jos pa
vyzdžiu.

Ji tapo Gudo ryšininke- 
konspirante tada,kai sim
patiškas ir jaunas partiza
nas Bugailiškis pasiūlė 
kaip galint greičiau suda
ryti Šimonių apylinkės 
komjaunuolių sąrašą. Ji

Noriu susirašinėti su 
Kanados lietuviais.

Gražina Pečiulis, 'vieš . 
Widugiery, poez, Jodelisz 
ki, pow. Šeiny. Poland,

SLA

SUSIVIENIJIMAS 
LIETUVIŲ 

A AMERIKOJE
— jau 80 metę tarnauja lietuvių visuomenei 

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

— didžiausia lietuvių fraternalinė organizaci
ja — duoda gyvybės apdraudę 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
dę — Endowment Insurance, fyad jaunuolis 
gautų pinigus aukštojo mokslo studijoms 
ir gyvenimo pradžiai.

— duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pi
gią TERM apdraudę: 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

Ps.D.R.M.N.Pt
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HAMILTON
taupyk ir skolinkis

K O OP E R AT YV I N IA ME BANKELYJE

..TALK A”
21 Main Street East, Room 203 -- Telefonas JA 8-0511.

išduodamos asmeninės paskolos is 8% iki 5.000, 
mortgicių paskolos is' 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. vok., šeštadieniais 9 val.ryto-i 
12 vai. 3

Londono ir rodnės ansamblio pasirodymo
HAMILTONE IŠVAKARĖSE

Hamiltono ateitininkai 
sendraugiai kasmet ruošia 
tradicinį spaudos balių, ku
rio pelną skiria katalikiška 
jai jaunimo spaudai parem 
ti.Šio baliaus programai iš 
pildyti visada kviečia žy
mesnius meno vienetus. 
Šiais metais pakvietė Lon
dono - Rodnės jaunimo an
samblį.Sendraugiai, supras 
darni Jaunimo metų reikš
me tremtyje, nori tinkamai 
juos atžymėti. Todėl ir šį 
jaunimo ansamblį pakvietė 
išpildyti programą.

Londono-Rodnės ansamb 
lio choras gimė irgi ryšium 
su Kanados Jaunimo Kon
gresu, įvykusiu 1965 metų 
Toronte.KLJ Kongrese pu
blika labai šiltai priėmė 
Londono - Rodnės jaunimo 
chorą.Po kongreso minėtas 
choras .vadovaujamas kun . 
B. Pacevičiaus, susijungė 
su jau anksčiau Londone 
veikusia tautinių šokių gru
pe,kuriai energingai vado- 
vaujaD. Chainauskienė. Šie 
susijungę vienetai pasivadi 
no Londono-Rodnęs Jauni
mo ansambliu, kuriam šiuo 
metu priklauso per 30 jau
nuolių,po lygų skaičių mer 
gaičių ir berniukų.

Jaunimas dirba, kad tau 
tinis šokis ir gražioji lietu 
viška daina nenustotų skam 
bėjusi mažose kolonijose . 
Šis vienetas visu rimtumu 
tęsia pradėtąjį darbą ir da 
lyvauja beveik visose Lon 
dono ir Rodnės lietuvių pa 
rengimuose. Be to, tautinių 
šokių grupė atskirai dalyva 
vo visoje eilėje kanadiečių 
parengimų programose.

Hamiltono ir apylinkės vi 
suomenė turės progos gir 
dėti šį ansamblį lapkričio 5 
d.,ir panašaus vieneto, ku
ris būtų suorganizuotas di 
dėlės apylinkės sąlygose 
Vadovų pastangos dedamos 
kad Londono ir Rodnės apy 
linkėse jaunimas praleistų 
savo laisvalaikį lietuviška 
me ratelyje, paskirdami jį 
mūsų tautiniam menui išlai 
kyti.

Gausus Hamiltono ir apy 
linkių lietuviškos visuome

PATIKSLINIMAS DĖL ŠV.
Aprašant tą ligoninę, susidarė tūlas netikslumas. 
Bendradarbis p. V. P. rašė: Buvo projektas se
nus ligoninės pastatus nugriauti ir statyti visiš
kai naujua. Šio projekto atsisakyta ir pereita į 
pereita Į pagrindinį vidaus remontą, išorines šie 
nas paliekant nepaliestas...

Perrašant šį sakinį susidarė tūlas netikslumas, 
kuris šiuo atitaisomas.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 7 PSL.

HAMILTONO ATEITININKAI SENDRAUGIAI ŠĮ ŠEŠTADIENĮ, LAPKRIČIO 5 
DIENĄ JAUNIMO CENTRO SALĖJE, 48 DUNDURN ST. RENGIA TRADICINĮ 

SPAUDOS BALIŲ 
Programoje:

LONDONO - RODNĖS JAUNIMO ANSAMBLIS.
ABITURIENTŲ PAGERBIMAS.
SPAUDOS BALIAUS KARALIENĖS RINKIMAI.
PUIKUS DOMINIC O FERRIE ORKESTRAS .
VERTINGA LOTERIJA IR LAIMĖS STALIUKAI.
TURTINGAS BUFETAS.
PRADŽIA PUNKTUALIAI 7 VALANDĄ VAKARO.
Bilietai $ 2.OO, o studentams $ l.OO.

VISUS IR IŠ VISUR MALONIAI KVIEČIAME Į ŠĮ RUDENS PIRMĄJĮ BALIŲ .
R engėja i.

nės dalyvavimas jo koncer 
tesuteiks Londono-Rodnės 
jaunimui dar daugiau drą
sos ir energijos žengti į 
ateitį ir išlikti lietuviška
me kelyje mūsų tautos gyvy 
bei išlaikyti.

Šio baliaus programa bus 
pradėta punktualiai 7 vai . 
vakaro. Rengėjai prašo vi
sus pasistengti laiku atvy: 
ti. Po koncerto įvyks abitu 
rentų pristatymas ir spau
dos baliaus karalienės rin 
kimai. Šokiams gros visų 
mėgiamas Dominico orkes 
tras. Jaunimas ir senimas 
visi šį šeštadienį, lapkričio 
5 d. į spaudos balių. 
NAUJAI IŠRINKTOJI 
moksleivių ateitininkų vai 
dyba pasiskirstė pareigas: 
pirm. - G. Juozapavičiūtė . 
sekr. - V. Urbonavičiūtė, vi 
cepirm. - J. Orvidas, ižd. - 
V. Kažemėkas ir narys N . 
Juraitytė. Kuopos globėjai 
studentė S.Martinkutė ir J . 
Pleinys. Kuopos valdyba 
šiais metais žada suaktyvin 
ti savo veiklą,skirdama dau 
giau dėmesio savo organi
zacijos pažinimui. J.Šilelis 
ŠAUNUS PAMINĖJIMAS 
VARDADIENIO

Teresė Enskaitienė Ha
miltono lietuvių Aušros 
Vartų parapijos choristė 
spaliomėn. 1-mą dieną kuk 
liame savo artimųjų bei 
draugų ir šeimos ratelyje 
savo name 308 Herkimer St. 
atšventė vardadienį, kuris 
buvo šaunus ir praėjo jau
kioj ir linksmoj nuotaikoje , 
nes svečiams nieko netrūko. 
Gerbiamą jubiliatę svečiai 
apdovanojo vieni gėlėmis , 
kiti vertingais dalykėliais 
ir palinkėjo dar daug, daug “ 
vardadienių sulaukti ir šau 
nioj nuotaikoj atšvęsti.

J. Kapsas . 
SLA KUOPOS 
narių metinis susirinkimas pRANEŠIMAS jjr.64 
ir vakariene numatytakvies x A ., .. . VII - tasis stalo tenisoti s.m.spalio22,šeštadieni A , ,, J, u.a .."Dešimtuko" turnyras i-ir paskelbtas NL 40 Nr. , is ,... . vyks 1966 m.gruodžio men.tiKus reikalui, buvo atšauk A ~ XT ,,x XT ••• j 1 3-4d.d.Čikagoj,2511 Northta. Naujoji data numatytaT_ , . — . ,,

... „ . ...... Kedzie, Chicago, Ill., 60647. gruodžio 3 d. , šeštadieni . ...
....... , , Turnyro pradzial2.30 v.Vieta ir laisas bus pas Kelt . -1 „. ... .. . p.p.sestadienį, C.V.pavedita vėliau. V-ba . , \mu vykdo Stalo Teniso K- 

tas.
Turnyras vykdomas tik

tai vyrų klasėje, kiekvie
nas su kiekvienu. (Round 
Robbin). .Vyriausias teisė 
jas, Stalo Teniso Vadovas 
Jonas Kavaliauskas.

Registracijos mokestis 
$3. 00 dalyviui.

Kviečiame turnyre daly 
vauti :J.Kavaliauskas,R Gvil 
dys,Varnas,J.Šoliūnas, B . 
Žemaitis, dr. A. Nasvytis , 
A. Krašaus kas. P. Misiūnas,

Cross Canada Realties Service Ltd, kurios B.Kronas perrinktas prezidentu. 
Atvaizde iš kairės į dešinę: Jack Stevens, Halifa , direktorius, i Maurice 
Lamond, direktorius; B. Kronas-prezidentas Len Wong, viceprezidentas, 
Calgary Britania Agencies prezidentas, Larry Faust, direktorius,Montre
al, Albert Fish, direktorius, Guelph.

JUOZAPO LIGONINĖS

SUDBURY
• Grigutis Alfonsas spalio
25 d.atšventė 50 metų am 
žiaus sukaktuves .Ilgiausių 
ir laimingiausių metų.

lapkričio 19d. švenčia gra 
žaus vedybinio gyvenimo 
25 metų sukaktuves. Linkė 
jimai tolimesnės gyveni
mo sėkmės. Pažymėtina, 
kad Petras yra mūsų kolo 
nijos kanklių būrelio įkūrė 
jas, o Sofija uoli tautinių 
reikalų rėmėja ir talkinin 
kė.

• L. B. valdyba lankrieio 
26 d. .šeštadienį, ukrain’ 
čių salėje ruošia kariuo
menės šventės minėjimą. 
Numatoma gera programa.
• "Geležinis vilkas" žū
klauto jų ir medžiotojų klu 
bas rengia 1967 metų sutik 
tuvių vakarą, kuris įvyks 
serbų salėje. Bilietai jau 
platinami.Norintieji įsigy 
ti, kreipiasi pas "GV" vai 
dybos narius.
• Kanados Krašto Tarybos 
atstovų suvažiavime, To

BALYS KRONAS
su kuriuo čia pat vyksta pasikalbėjimas. 

-Kodėl Tamsta pasirinkai 
tarpininkavimo sritį, kai 
Lietuvoje, žinau, dirbai so 
dininkystėje?
- Kanadoje atsiradau 1951 
m. ir,kaip ir kiti pabėgė
liai, kapitalo pradėti savo 
sodininkystės įmonę (kas 
būtų mano profesijoje) ne 
turėdamas, nepajėgiau. Ne 
kilnojamo turto pirkime ir 
pardavime tarpininkavi
mas atrodė vienintelė vers 
lo šaka, kuri man buvo įdo 
mi, palyginti gerą atlygini 
mą žadėjo ir,kas buvo svar 
bu,gale jau pradė ti be dide 
lio kapitalo.
- Kokį principą Tamsta 
naudoji darbe?
- Mano verslo principas vi 
sados buvo siekti pirmyn , 
nesstovxti vietoje reiškia 
eiti atgal. Pasaulis nė mi 
nutės nestovi vietoje, ir to 
dėl norint išlaikyti lygį.ata 
tinkantį pažangai .vykstan
čiai aplink-mes turime ir 
gi progresuoti. Taigi aš 
stengsiuos ir toliau plėstis 
ir progresuoti 
-Tamsta dalyvavai suvažia 
vime, kas jame buvo įdo
maus bendrai ir lietu 
viams ?
-Suvažiavime ir paskai- 
se buvo svarstomi bendri 
profesijos reikalai, dalina 
masi naujausiais patyri
mais ir pažanga.

Žiūrint iš tautiškos ker 
tės matymo .nieko įdomaus 
negalėčiau pranešti. Tuo 
tarpu iš profesinio-labai

viršiaus liei begalybės. 
Taigi kiekviena yva būty 
bė žemėje vienaip ar ki
taip susiduria ir naudoja
si Realty. Tai ya didžiau 
sias pasaulyje biznis ir 
sias pasauly biznis ir kai 
po toks darosi kasdien kom 
plikuotesnis.

Įdomu pastebėti .kad atei 
ties p anaš autoj ai prama 
to, jog neuži go daugumas 
kanadiečių šeimų turės 
mažiausiai po dvejus na
mus ar butus :vieną arti 
miesto centro arba darbo 
vietės,kuriame gyvens žie 
mos metu,ir kitą toliau už 
miesto,kuriame gyvens va 
sąrą.

Namų ar butų pasirinki
mas pramatomas sumoder 
ninti taip, kad kompiuterių 
ir televizijos pagelba bus 
galima greičiau pageidauja 
mą namą surasti ir paveiks 
luose pamatyti visas jo de 
tales, jo nelankant.
-Kokias pareigas Tamsta 
turi savo specialybės orga 
nizacijose?
-Šiais metais aš esu antra 
sis vice-prezidentas ir di 
rektorius Hamilton Real 
Estate Board. Montrealio 
konvencijoje tapau perrink 
tas prezidentu Cross-Cana 
da Realties Service Ltd . 
C.C.R.S.yra mano iniciaty 
va, 1962 metais, įsteigta or 
ganizacija.kuri susideda iš 
43 pirmaujančių Real Estą 
te brokerių visuose dides
niuose Kanados miestuose. 
Šios organizacijos tikslas 
yra pagelbėti žmonėms, 
persikeliantiems iš vieno 
miesto į kitą, pirkti ir par 
duoti nekilnojamąturtą.Mū 
sų nariai, reikalui esant, 
nuperka persikeliančiojo 
namį ir parduoda jam kitą 
naujam mieste.
- Kokie nauji reiškiniai kon 
vencijoj išryškėjo?
- Vienas įdomus dalykas iš 
kilo Montrealio suvažiavi
me. Yra pastebima,kad per 
kanti ir parduodanti publi
ka darosi vis daugiau paty 
rusi ir daugiau reikalaujan 
ti iš tarpininkų. Daugiau 
"sophisticated". Dėl tos 
priežasties yra numatoma 
kad tarpininkavimo įstai
gos turės jungtis į dides
nius vienetus, kad pajėgtų 
patenkinti publiką. Įsigiji
mas modernių kompiuterių 
televizijos įrengimų ir 1.1. 
kaštuoja daug pinigų ir ma 
žos įstaigos pavieniui nepa 
jėgs įsigyti tuos įrengimus, 
todėl yra verčiamos apsi
jungti.

Ačiū p.Kronui už įdomius 
atsakymus. J. K .

,7ėl pasirodys puikiai Kęstu 
čio Čerkeliūno radaguoja- 
mas "Sportas".
PAVERGTOJI LIETUVA

Vilniaus Žalgirio futboli 
ninkai laimėjo Sov. Sąjun
gos antrosios lygos meiste 
rio vardą. Vilniečiai dabar 
turės peržaisti rungtynes 
su kitom dviem komandom 
dėl t e
dėl teisės patekti į aukštąją 
iygą-
- Kauno Žalgirio futbolinin 
kai,po pralaimėjimo Varšu 
vos Legijai, išvyko į Liubli 
ną,kur laimėjo prieš vietos 
klubus 71:52 ir 86:62.
-Kauno Politechnikos Insti 
tuto lengvosios atletikos pir 
menybėse atsiekta labai ge 
rų pasekmių, kurių atžymė 
tinos yra:100 m.Kerbelis- 
10,7 sek. ir 200 m.-223 
sek. , rutulys-Plungė 16,45 
m. ir diskas-49, 38 m.
-Lietuvos futbolo pirmeny 
bių paskutinės pasekmės: 
Šiaulių Elnias - Panevėžio 
Statyba 3:2, Kauno Politech 
nika-Kauno Vimpelas 1:0,N . 
Akmenė-Mažeikiai 3:l,Kau 
no Lima-Plungė 2:2.
-Balstogės vaivadijos rink 
tinė nugalėjo Vilniaus Pa
žangą mūsų sostinėj 1:0.
-Lietuvos stalo teniso pir
menybės įvyko Panevėžyje, daug būtų galima papasako 
Meisterių vardus iškovojo: 
Laima Balaišytė, Romas 
Miknevičius - M. Duškėsas 
(dvej etai) L. Balai šytė-Ševel 
ko v'as (mišrūs dvejetai).

Komandinėse pirmenybė 
se Vilnius įveikė Kauną 11:3. 
IŠ VISUR

Futbolo pirmenybių pasek 
mės :Maskvoje Sov. Sąjunga 
netikėtai pralaimėjo Turiu 
jai 0:2. Atėnuose Graikija 
įveikė Suomiją 2:1 .Anglija - 
Airija 2:0.
- Lapkričio mėn. 26 d. Van 
couvery įvyks Kanados fut 
bolo pirmenybių baigiamo
sios rungtynės tarp vakari 
nės ir rytinės pusės atsto
vų. Nors Ottawa laimėjo ry 
tinės Kanados meisterio 
vardą,tačiau mūsų įsitikini 
mu, ji pralaimėjo peržaidi 
muose Hamiltonui. Vakarinę

-Čikagos Lituanicos futbo-' pusę greičiausiai atstovaus 
lininkai vėl miesto pirmeny 
bėse pralaimėjo rungtynes 
prieš vietos vokiečių Kik 
kers komandą net 1:4.Mūsiš 
kiai turės apleisti aukštąją 
Čikagos futbolo lygą. 
-Lapkričio mėn. pabaigoje

ORTAS
VEDA KAZYS BARONAS

R.Kavaliauskas, Zabiela, V. 
Grybauskas, V. Kleiza, J. 
Nasvytis, V. Nasvytis, Kok 
lys, Gerulaitis, Juozas Ka 
valiauskas, J. Nešukaitis , 
Vai č ekaus kas, J. Kūne aitis, 
Genčius, A. Banys.

Visi prašome atlikti re
gistraciją iki lapkričio 24 
d. Jono Kavaliausko adresu

6437 So. Washtenaw Avė. 
Chicago, Ill. , 60629.

Centro Valdyba asmenį -
PRANEŠIMAS NR. 63
Pranešame, kad ŠALF-

ASS-gos metinis-visuotinis nių pakvietimų nebesiunti- 
nės.
Pastaba. Į negalinčiųjų tur 
nyre dalyvauti vietą bus 
kviečiami kiti žaidėjai.

Dešimtuko turnyre lai
mėtojui bus įteikta Pašau

suvažiavimas nukeliamas 
jis įvyks 1966 m. lapkričio 
mėn. 19-ąO d. d. Detroite , 
Lietuvių Namai, 3009 Til-

’ man Ave. , Detroit, Mich.
Suvažiavimas grynai dėl

techniškų aplinkybių atide įjo Lietuvių Inžinierių ir 
~ damas dviem savaitėm vė

liau.
Pakartotinai kviečiame 

’ visus gausiai dalyvauti . 
v Kviečiame, kaip jau anks
čiau buvo skelbta, spaudos 
ir organizacijų atstovus į 
Sąjungos suvažiavimą pata 
riamuoju balsu.

Architektų Sąjungos ,Cleve 
lando skyriaus pereinamo 
ji taurė, įsteigta 1960 mt. 
Pereitų metų laimėtojas- 
Jonas Kavaliauskas.

Bus skiriama pirmos . 
antros ir trečios vietos lai 
mėtojams asmeninės dova 
nos. Centro Valdyba.

Centro V-ba IŠEIVIJOS GYVENIMAS
Toronto argonautų pro

fesionalų futbolo komandos 
narys lietuvis Jonas Viliu 
nas,atsiektais taškais ryti 
nės Kanados pirmenybėse 
yra devintoje vietoje. 
-Stalo teniso sezono atida 
rymo žaidynės įvyko Čika 
goj. Vyrų vienetą laimėjo 
J.Kavaliauskas, baigmėje 
įveikęs J.Šoliūną, dvejetą- 
A.Genčius ir B. Žemaitis , 
jaunių grupė j e-R. Galėnas 
ir mergaičių pusėje-V.Dir 
gėlai tė.
-Edv.Modestavičius,mūsų 
krepšinio rinktinės narys . 
žaisdamas už Čikagos ame 
rikiečių klubą, dalyvauja 
didelėse žaidynėse Buenos 
Aires,kur JAV ir atstovau 
ja Čikagos komandą.
-Vienas geriausių Bostono 
šachmatininkų,lietuvis Al 
gis Makaitis,išvyko atlikti 
karinę prū vjyronte mūsų koloniją ats

tovavo L.B. valdybos na
rys Milčius Algis.
• 1966 metai jau baigiasi, 
bet dar daug tautiečių yra 
nesutvarkę Tautos Fondo 
aukų ir solidarumo mokes 
čio reikalų. Paskubėkite. 
Aukas ir mokesčius prii
ma L. B. valdybos nariai.

Vinipegas.Tokiu būdu,Grey 
taurės varžovais pagal tra 
dicijąirvėl bus pereitų me 
tų varžovai-Hamiltonas ir 
Vinipegas.
- Priešolimpines žaidynes 
Mexico mieste laimėjo JAV,

ti. Aš abejoju, kad Jūsų 
skaitytojams būtų įdomūs 
grynai techniški raportai . 
Aš norėčiau pabrėžti,kad 
per paskutinius 14 metų , 
(nuo to laiko, kai aš pradė 
jau dirbti Real Estate),ne 
paprastai didelė pažanga 
tapo padaryta abiejose sri 
tyse:

a. Apyvartos dydyje.
b. Narių kokybės standar 

to pakėlime Real Estate 
profesijoje. Dabar vis dau 
giau kreipiama dėmesio į 
akademinį mūsų narių 
mokslinimą.

Real Estate (Realty) pa 
gal Kanados teisinę sįvoką 
apima žemės paviršių, vis 
ką po žemeli i rutulio cen 
tro. irviskąvirš žemėspa 

surinkdama 20 aukso meda 
lių.
- Rygoje Latvijos atletikos 
rinktinė pralaimėjo Lenin 
gradui 155:157.Geresnės lat 
vių pasekmės :R.Lacė į tolį 
6, 03 m. ir 100 m. -12,4 (ji 
atstovauja Sov. Sąjungos 
rinktinei), keturiolikmetė 
Alainė ietį numetė 47,72 m .
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MONTREALIO LIETUVIŲ ŠEŠTADIENINĖMS MOKYKLOMS PAREMTI LAPKRIŠIO MĖNESIO 5 DIENĄ, ŠEŠTADIENĮ, 7:30 VAL. VAKARO ŠV.KAZIMIERO PARAPIJOS SALĖJE

RUDENS BALIUS
Programoj e:

1. Lietuvių baletas- grupė ir solo.
2. E.Kardelienės Muzikos studijos pianistai ir 

dainininkai.
3. Grupinis ir solo pasirodymai su piano, gi

taromis ir akordeonais.

Dailininko V.Remeikos paveikslą laimės 
vienas iš vakaro dalyvių.
Keating- Ford Atstovo p. L. Gurecko skir
ti vertingi įėjimo laimėjimai.

Loterija - Bufetas su valgiais ir gėrimais 
Gros geras orkestras.
Bilietas suaugusiems $ 1.50

moksleiviams $0.75
Visus kviečia Tėvų Komitetas.

MO1VT|REAL
"LITAS" MOKĖS "BALTIJOS" STOV, KOMI-
PALŪKANAS TETAS yra jau toli pasistu
už depozitus, įdėtus iki lap mėjęs į priekį su stovykla- 
kričio mėn. 10 d. už pilną vietės statyba ir kitais dar- 
mėnesį. Kadangi spal.o 30 bais, tačiau jam labai rel
ei. visi bankai prirašo palu kalinga parama lėšomis . 
kanas už santaupas, tai no- Padarykime šį Jaunųjų Ta- 
rintieji jas gali perkelti į lentų vakarą pasisekimu ir 
"Litą" nenustodami nė vie 
nos dienos palūkanų.Už nau 
jai dedamas sumas į šėrų 
sąskaitas "Litas" skaičiuo 
ja dividendus nuo pirmos 
sekančio mėnesio dienos . 
"Lito" nariai už šėrus gau 
na 5%, už depozitus 4% ir 
nemokamą draudimą iki $2, 
000 bendros abiejų sąskaitų 
sumos.
"BALTIJOS" STOV. PARĖ 
MĖ: Geležinio Vilko Skautų 
Tuntas $50.00, Neringos 
Skaučių Tuntas $50.00,Moni 
realio Moksleiviai Ateitinir 
kai $50.00,L.Gureckas $50. 
A. B. Pusarauskas $20. 00, 
J. Dauderis $14. 00, "Nepr. 
Lietuva" $10. 00 ir T. Čip- 
kienė $10. 00. P. T. Čipkai 
padarė paskutinį pasižadė 
tą Garbės Rėmėjo įnašą 
( $50.00 ). Visiems ačiū.

"Baltijai" ir jauniesiems 
mūsų menininkams!

DR. J. S E M 0 G A S

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

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

Tel.* 767-3175, namų 366-9582.

DLK VYTAUTO KLUBO 
šerininkų susirinkimas įvy
kęs spalio 16 nebuvo toks 
gausus, koks turėjo būti po 
vasaros laikotarpio. Sis ženk
las rodo nepateisinamą gal
vojimą klubiečių, kad po sta
tybos įvykdymo nereiktų rū
pintis klubo reikalais. Susi
rinkimas parinko kandidatus 
sekančiame susirinkime iš
statyti rinkimams sekančių 
metų valdybai. Šis patvarky
mas yra naujas mėginimui, 
kad atsirinktų tinkamesni as
mens klubo vadovavimui. Kan 
didatais numatyti sekantieji 
klubiečiai: pirm. J. Petrulis 
sekr. G. Alinauskas, finan. 
sekt. K. Gudžiūnas ir P. Ber
notas, šėru sekr. R. Bohe- 
mier, kasininku P. Botyrius 
ir J. Ambrasas, pašalpinei 
L. Gudas. Direktoriais, kurių 
reikalinga 5- kių; K. Ambra
sas. P. Kazlauskas, F. Janu- 
lionis, K. Martinėnas, And. 
Matusevičius, J. Mozuraitis, 
P. Narbutas, I. Petrauskas, 
J. Petrauskas, J. Skinkis ir 
J. Vilkelis.

Nominacinis šerininkų susi 
rinkimas numatomas lapkričio 
20 dieną.
• Bronė Bruzgaite iš Calga- 
rio Albertos, yra studentė 
McGill universitete, Montrea- 
lyję-

D AN T V GY D Y TUJAS
Dr. J. MALIŠKA

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

Namų tel.: MU 1-2051.

ADVOKATAS 
STASYS DAUKŠA, LI..D.

4 Notre Dame St. E.
Suite 902 ir 903

Tel: 861-8478 ir 861-8479

ADVOKATAS
DR. A. O. JAUGELIENĖ

DANTŲ GYDYTOJA
1410 Guy Street, 1 aukštas 

11 • 12 kambarys.
Tel. 932-6662: namų 737-9681

JOSEPH P. MILLER
B.A., B.C.L.

Suite 205
168 Notre Dame St.'E.

UN 6-2063 ir UN 6-2064..

DR. V. GIR1UNIENE 
DANTŲ GYDYTOJA

Notaras
J. BERNOTAS 

B.A., B.C.L.
5330 L'Assumption Blvd.

Tel. 255 - 3535.
Sun Life Building 

Suite ,2001
Tel.: UN 6-4364.

AUŠROS VARTŲ PARAP.
- Visų Šventų šventė an
tradienį, lapkričio 1 d.Mi 
šios:8,9,lO ir 11 vai. ryto. 
Vakare bus Vėlinių pamal 
dos 730.
- Lapkričio 2 d., trečia
dienį. Vėlinių dieną.Mi
šios ryte:nuo7 iki 9 vai. , 
vakare trejos- 7:30 vai.
- Kalėdojimas:T.Pečkys, 

Tėvų Kom-tas. trečiad,Jolicoeur;penkta-
dienį Hamilton;ketvirtad. 
Beaulieu. T.Kulbis La Sa 
lie,pradedant nuo Alepin , 
Lacharite gatvių ir toliau. 
T.Venckus antrad. Champ 
lain ir Woodland;trečiad.
6th Avė., ketvirtad.Ver 
dun, 2nd, 3rd, 4th ir 5th 
Ave. penktad.Willibrord, 
Desmarchais ir likusieji. 
T.G.Kijauskas St.Laurent 
Dollard-des-Ormeaux.
- Tėvas Jonas Sukackas , 
S.J. atvykęs iš P. Ameri
kos, Urugvajaus, šiuo me 
tu vieši mūsų parapijoje.
- Motina M.Aloyza, Nekal 
to Prasidėjimo Seserų vy 
resntoji, gyvenanti JAV, 
Putnam,Conn., šiuo metu 
lanko mūsų Seselių namus 
Montrealyje.
- Rinkliava pereitą sekma 
dienį- $398.50.

TĖVŲ ŽINIAI
Verduno šeštadieninės 

mokyklos Tėvų Komiteto 
susirinkimas neįvyko spa- 
lio3Od.Susirinkimas šau 
kiamas šeštadienį lapkri 
čio 5 d. 9 vai. ryto, mokyk 
los patalpose. Visi tėvai 
raginami dalyvauti, nes 
bus svarstomi labai svar 
būs klausimai.

AUSROSVARTŲ
PARENGIMAS
praėjusi šeštadienį pasise
kė labai gražiai; žmonių su 
sirinko pilna salė, pritrūko 
paruoštu vietų ir teko nau
jai statyti stalus. įdomu, kad 
i šį vakara prisirinko, kaip 
niekad, vyresnes kartos atei

LIAUDIES DAINŲ IR ŠOKIŲ 
MUZIKA girdima šį šešta
dienį .lapkričio 5 d.nuo 4.30 
iki 5.30 vai. vak. per pran
cūzų radio CBF Montrealy 
(690 kcs ) ir CJBC Toron 
te (760 kcs )bei kitas pran 
cūzų CBC stotis Kanadoje.

Programos komentato
rius- žinomas Montrealio 
žurnalistas Alain Stankė- 
(A. Stankevičius).

JAUNŲJŲ TALENTŲ 
muzikos ir literatūros va
karo programa jau baigia
ma sudaryti ir žada būti į- 
vairi ir įdomi. Vakaras į- 
vyks lapkričio 26 d. Loteri
jai paveikslus padovanojo 
A. Tamošaitienė, A. Tamo
šaitis ir R. Piešina. Be to , 
dar leidžiami loterijoje ra
dio aparatas ir du Expo sa
vaitiniai bilietai. Trijų lo
terijos bilietų kaina $1. 00. 
Jie bus platinami per Mont
realio jaunimo organizaci
jas ir siuntinėjami paštu. 
Montrealiečiai kviečiami 
paaukoti gėrimų "Laimės 
šuliniui" ir pyragų bufetui . 

KAUFMANO KRAUTUVĖJ
/žiūrėkit jo skelibdmą 5 pu- vių ir labai daug jaunimo, 
slapyje/ prieš Kalėdas ga- Vakarui paįvairinti iŠ Cle 
Įima ne tiktai įsigyti papt- vėlando b-uv° atv/k5s studen’ 

. . . , . . , . ciu dainininkių kvintetas sugintomis sąlygomis visokių . . .. . ., . .... gitaromis ir tiktai vienas vy-medziagų, bet ir iš jo krau- ras Kvintetas dainavo šla. 
tuvės į Lietuvą galima iš - gerines dainas> taikantis prie 
siųsti siuntinius, pigiau, ne- išgarsėjusio “ vabalu“ sti- 
gu kur kitur. Pabandykite Raus.
ir įsitikinsite. Po vakarienės ir koncerto
MAMERTO MAČIUKO SIU- vyko šokiai ir veikė loterija.

VYKLĄ Klebonas T.K. Pečkys, paten
dabar, kai veikia Metro, la- bintas pasisekimu, vedė visą 
bai lengva pasiekti: iki Bau- vakarą,pralinksminęs gausiai 
bten stoties Metro, o nuo ten 
autobusas Nr.l6O priveža 
iki pat Mačiuko siuvyklos 
durų.
RAMOVĖNŲ ŽINIAI

Lapkričiomėn. 6 d.Auš 
ros Vartų parapijos salėje 
tuojau po 11 vai. pamaldų, 
Lietuvos Veteranų Sąjun
gos "Ramovė" Montrealio 
skyriaus yra šaukiamas 
narių susirinkimas,kuria 
me bus aptartas dešimt
mečio paminėjimas. V-ba.

susirinkusius, kad keičian
tis laikui iš vasarinio i žie
minį, jie laimi visą valandą 
šokiams.

NELAUKITE PASKUTINĖS DIENOS!
EXPO 67

Visi, kurie iš Kanados arba JAV ruošiatės į EXPO 67,įsigykite 
įėjimui pasportus ir bonų knygutes jau dabar. Nuolaida 25-55%. Visų 
rūšių pasportus‘Litas' mielai persiųs apdraustais laiškais arba C.O. 
D. Informacija siunčiama nemokamai. Rašykite : ‘ Litas' ,1465 De-
Seve Street, Montreal 20, Que.
Pasportų Suaugusiems Jaunimui Vaikams

rūšis Dabar Pilna Dabar Pilna Dabar Pilna
kaina kaina kaina

1 dienos $2.00 $2.50 $2.00 $2.50 $1.00 $1.25
7 dienų $7.50 $12.00 $6.75 $10.00 $3.75 $6.00
Sezoniniai $22.50 $35.00 $20.00 $30.00 $1125 $1750

KASOS VALANDOS:

U fl 4V A 1465 De Seve St., Montreoi 20, P.Q.
Jį! i* 1 B 1^9 TEL. 766 - 5827

MOKA už:
Indėlius 5%
Ein. s-tas 4%
Nemokamas gyvybės draudimas 
iki $2.000 bendros santaupų 
sumos.

IMA už:
Nekiln. turto paskolas 7°/o 
Asmenines paskolas 7.6% 
Investacines paskolas 8.4% 
Pigus paskolų draudimas iki 
$10.000.

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 šeštod Oienę penktad. I 00 -6.00 vai

Vakare: trečiadieniais ir Vakare: pirmadieniais, trečiadieniais 
( penktadieniais 7.00 - 9.00 vai. ir nenktadieniais 7 00 - 9.00 vol. 
----- ----------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------

PARDUODU
lotą 1OO pėdų prie Otavos 
upės 85 mylios nuoMontre 
alio 31 iki Otavos.

Yra miesto vanduo ir 
elektra. Prašau $ 2000. -

Rašyti: B.Geležiūnas 
Wendover, Ont.

J. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS

SIUVU IR PARDUODU
Taisau ir Remodel iuo/u 
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.

DĖMESIO!
Ar jūs žinote jūsų apdrau- 
dos bendrovės pavadinimą? 
nenustebkite; jei paaiškės, kad tai yra 
’’ROYAL“

NES ’’ROYAL“ YRA DIDŽIAUSIA
APDRAUDOS SRITYJE.

TAIP PAT NIEKO STEBĖTINO, J|EI TO IR NEŽI
NOJOTE, NES ’’ROYAL“ NETURI SAVŲ A- 
GENTŲ AR TIESIOGINIO APDRAUDOS PATARNA
VIMO ĮSTAIGŲ.

’’ROYAL'  APDRAUDŽIA TIK PER SAVISTOVIUS 
AGENTUS- KAIP KAD MŪSŲ ĮSTAIGA.

MES ESAME BENDRUOMENĖJE- ESAME BEŠA - 
LIŠKI- ŽINOME JŪSŲ REIKALAVIMUS.

TOKIA APDRAUDOS SISTEMA 
YRA PATI GERIAUSIA.

ROYAL
INSURANCE,

GROUP

Adomonis Insurance
Agency Inc

AR ŽINOMA, KAD

’’NEPRIKLAUSOMOS 
LIETUVOS” SPAUSTUVĖ

spausdina bilietus, pakvietimus, tiži- 
tines ir padėkos korteles, įvairius 
blankus, receptams lapelius, vedybi
nius pakvietimus, mirties atveju už- 
ur jautos laiškus, visokius ” statemen 
tus”, vokus su adresais, laikraščius, 
žurnalus ir knygas.
Darbą atlieka pigiauptegu kitos spaus 
tuvės. Kviečiame įsitikinti.

Spausdintus galime priimti paštu ir paštu, 
pasiųsti.

Adresas; 7722 George Street, 1 
LaSalle,Montreal,P. Q. 
Canada.

3907 ROSEMOUNT BLVD. MONTREAL, OUE 
TEL. 722 - 2472.

D-L.K. VYTAUTO KLUBAS
2159-61 ST.CATIIERINE 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 Klubą • J.

Petrulį, tel: 522-2353

SV, KAZIMIERO PARAP, 
40 valandų atlaidai, kuriuos 
vedė T.J. Venskus S.J. pas! 
sekė labai gerai; žmones į- 
vertino gražu, gilų ir įdomų 
pamokslininko žodį.

Vėlinės trečiadienį 8 vai. 
vakare, mišios su libera už 
mirusius parapijiečius, gimi
nes ir pažįstamus.

Pirmasis penktadienis. Iš
pažintys nuo 7 vai. vakaro. 
Mišios penktad. 8 vai. ryto ir 
8 vai. vakare.

Aukojo parapijai K. Bube- 
lis 100 dol. ir kazimierinės 
loterijai 100 dol.

Vinco ir Maitinos Venskų 
duktė pakrikštyta Stellos ir 
Dianos vardais.

Palaidotas Juozas Bumbu
lis 67 metų amžiauą,pirma
dienį.

Parapijos lankymas; penk
tadienį 42 ir 43 Avė; šešta
dienį 40,39,38,36 Ave. Rsmt.
ir 1 ir 2 Ave. St. Michel. Lap Motina:-Elsa Ziverts 
kričio 7 d.,pirmadienį 35,29, 
28 ir Viau; lapkričio 8 d. 27 
ir 25 Avė.; lapkričio 9 d. -
- 24 ir 23 Avė.
• Sv. Elzbietos susirinki
mas šaukiamas lapkričio 6 d. 
ir metinės mišios bus lapkri
čio 20 d.
- "Mūsų tikėjimas ir šių 
dienų pasaulis"-ta tema 
kun.Jucevičius pradėjo cik 
Tą pamokslų, kurie bus sa 
komi kas antrą sekmadie 
n i 11 v.mišių metu.Pamoks 
luose bus paliečiami klau 
Simai, kuriuos pastato mo 
dėmusis gyvenimas;k. a. 
santykis tarp pasaulio ir

NAUJŲJŲ KANADIEČIŲ 
TEATRAS (45 Donino Avė. 
Toronto 12. Ont.) 
buvo įkurtas 1963 m. supa
žindinti kanadiečius su eu
ropiniu teatru ir vaidyba. 
Vadovauja Rein Andre.

Lapkričio mėn. 30 iki 
gruodžio mėn. 18 d. bus vai 
dinama Algirdo Landsber
gio "Penki stulpai turgavie 
tėję".

Šį veikalą, po pasirody
mo scenoje,labai išgyrė di 
džioji Amerikos spauda.

Autorius,gimęs 1924 m. 
Lietuvoje, 1949 m. atvyko į 
JAV, kur Columbijos uni
versitete baigė palyginamo 
sios literatūros skyrių.

Šiuo metu A. Landsber
gis dėsto Farleigh Dickin
son universitete, New Jer
sey.

Įdomus veikalo aktorių 
sąstatas:
Komentatorius :- Jim Fea 
ther
Antanas:-Klaus Seifert 
Leonas:-Henry Pukitis 
Jonas :-Rudolfs Purvs 
Prokuroras :-Kurt Jakobs 
Aldona:-Anja Gustafsson 
Gražina :-Ausma Sungalis 
Vaikas :-Imants Purvis 
Tėvas:-Wolf Mirbach

Pavaduoto j as:-H an s Seifert 
Pirmininkas:Kazys Kakne
vičius.
Direkcija:-Rein Andre 
Dekoracijos :-Mahmoud Ra 
shid.
Bilietai gaunami pas Mrs.
Inta Purvs 160 Woburn Ave 
Tel. 489-6161

bažnyčios,mokslo ir tikėji 
mo,Dievo ir žmogaus,tė
vų ir vaikų ir t.t.

Pamokslai bus lapkričio 
6,20,gruodžio 2,16 ir 30.

DAUGIAU ŽIŪRĖKITE 
ANTRAME PUSLAPYJE.

1.1 F. T tVISKAS PUSVALANDIS GIRDIMAS KAS

ŠEŠTADIENIS PER STOTI,

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

Tel. 669- 8834.

A. NORKELIONAS
Commisioner of the Superior Court of Montreal 

MONTREAL ENTERPRISES REG’D
VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS.

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

^FORD
Sales Limited

4415 Bannantyne Avė., 
Verdun.

F ALCON-FAIR LANE
GALAXIE—T1IUNDERBII 

MUSTANG —TRUCKS

USED CARS 
1 year guarantee.

Kreipkites į
LEO GURECKAS

Sales Managers Assistant 
Keating Ford lietuvis atstovas 

769- 8831.

Tel. namų 1)06-2548 
Įstaigos 760-8529.


	1966-11-02-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0001
	1966-11-02-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0002
	1966-11-02-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0003
	1966-11-02-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0004
	1966-11-02-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0005
	1966-11-02-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0006
	1966-11-02-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0007
	1966-11-02-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0008

