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KAS NAUJA KANADOJE

ROMAS KEZYS RADIO VALANDĖLĖS NE V YORKE 
vedėjas šaukiasi tautiečių pagalbos savo vedamai va 
landėlei, vadinamai LAISVĖS ŠIBURYS".

KARAS

Iff 'Kanada toks susisiekimasPo Manuos konferencijos p^. i I iš Maskvos rusų lėktuvai
PRANAŠAUJAMAS TREČIASIS P A S A U LIN ISatskris kas penktadienis .

Pirmasis lėktuvas atvežė

Septynių valstybių konfe
rencijos Maniloje pactarytie 
ji Siaurės Vietnamui faikos 
pasiūlymai atmesti. Todėl ka 
ro tęsimas neišvengiamas. 0 
kadangi taip yra, tai savaime 
aišku, kad karas galės tiktai 
didėti ir plėstis. Si logika tat 
ir privertė JAV prezidentą, 
keliaujant per laisvąsias Azi 
jos ir Australijos valstybes 
kalbėti
APIE VEIKSMINGESNI I 
KARĄ ĮSIJUNGIMĄ. '
Australijoje Johnsonas įsak 

miai ir pasakė; Jeigu nenori 
te kariauti pas save namie, 
tai kariaukime Vietname, Tat 
eina kalba apie ilga karą. Kai 
kas teigia, kad šis karas gali 
užsitęsti 15 metų ir gali išsi
plėsti, į jį įsijungiant Kini
jos komunistams. Gali net iš
plėsti į Trečiąjį pasaulini ka
rą. Tokia galimybė numatoma 
jeigu karas Vietname užsitęs 
ilgiau, nes Kinijos komunis
tai drąsiną Hanojų, jog jau 
jie turi atominę bomba... Tat 
kinai savo nusistatymą ka
riauti vykdo.

Bet Amerikoje šį antradie-nį 
VYKSTA KONGRESO 
RINKIMAI, 
karo sąlygomis, kuriuos nea
bejotinai rinkimus veiks. 
Dabar JAV senate is 100 na
rių yra:
Demokratų 67, 
Respublikonų 33. 
Atstovų Rūmuose iš 435 yra: 
Demokratų 295, 
Respublikonų 140.

Parlamento nariai renkami 
visi. Senato gi tiktai dalis- 
-35. Lygiagreta renkami ir 
gubernatoriai, kurių dabar tu
ri demokratai 33 ir respubli
konai 17. Ypač kreipiamas 
dėmesys New Yorko guberna 
toriaus rinkimams, del kurio 
ir dabar vyksta didelė kova. 
KAS LAIMĖS?

Spėliojama, kad demokratai 
dėl karo Vietname šiek tiek 
pralaimės, bet kadangi jokia 
kita partija kitaip negalėtų 
elgtis, tai tenka skaitytis su 

tikrove, ir todėl demokratai 
negali daug pralaimėti. 
ŽINIOS TRUMPAI
• Pietinės Korėjos sosti
nėje Seule JAV prezidentą 
L.Johnsoną sutiko du mill 
jonai žmonių,kurie jam kė 
lė ovacijas, o Korėjos pre 
zidentas pasidžiaugė, kad 
dėka JAV Korėja tapo žy
dinčiu kraštu.
• Specialūs JAV preziden 
to pasiuntiniai Harrima- 
nas važinėja per Vakarų 
ir Bundy per Rytų valsty
bes informuodami apie 
septynių valstybių konfe
renciją Filipinų sostinėje 
Maniloje.
• Albanijos sostinėje Ti
ranoje buvo susirinkę tiro 
nai. Jų buvo nedaug, bet 
kaikurie jų labai tironiš- 
ki-patys albanai, kinai ir 
norį išsiveržti iš Maskvos 
orbitos rumunai.
• Maskvos diplomatas Ma 
linin Vašingtone pagautas 
šnipinėjant, todėl per tris 
dienas turėjo išvykti iš J 
AV.
• Gvinėjos sostinėje Ka 
nakri, Afrikoje, į JAV ats 
tivybę buvo įsiveržę tero 
ristai, kurie norėjo keršy 
ti už tai, kad JAV priva
čios oro linijos lėktuvu 
skridę į Etiopijos sostinę 
Addis Abeba Gvinėjos dele 
gatai Ghanos sostinėje Ak 
roję buvo sulaikyti.
• Rusijos m in .pirm. Kosy 
gin pirmą kartą po 5 metų 
priėmė Vakarų Vokietijos 
atstovą.
• JTO Saugumo taryba nu 
tarė prašyti U Thant'ą pa 
siliktigeneraliniu sekreto 
rium iki sesijos galo-iki 
rudens,
• JAV su SSSR pasirašė su 
tartį .kuria nustatomas lėk 
tuvų susisiekimas tarp 
Maskvos ir New Yorko. Su 

PLB Valdybos vicepirmi
ninką Stasį Barzduką Ohio 
lietuvių gydytojų sąjunga 
apdovanojo už visuomeni
nę veiklą 1OOO dolerių 
premija.

63 asmenis,bet vietų jis tu 
r t 200.
• SSSR partijos sekreto
rius Brežnevas pasakė, 
kad Kinijos komunistai ne 
nori bendradarbiauti su ru 
sais; Ta pačia proga Brež 
nevas pasisakė už bendra 
darbiavimą su Vakarais, 
dėl ko Kinijos komunistai 
smerkia rusus ir vadina 
revizionistais.
• Kinams susprogdinus 
naują atominę bombą, susi 
darė didžiulis radioakty
vių dulkių debesys, 800 
mylių pločio,kur is perslin 
ko per Kanadą ir nuslinko 
į Amerikos Jungtines Vals 
tybes.
• Netrukus bus paleistas 
naujas JAV satelitas Gemi 
ni 12 su dviem astronau
tais, kurie turės padaryti 
daugelį bandymų ir atviro 
je erdvėje išbūti dvi valan 
das.
• Danijos min.pirm.Krag, 
gavęs nepasitikėjimą, pa
prašė karalių paleisti par 
lamentą.Įvyks nauji rinki 
mai.
• Vakarų Vokietijos kanc 
leris Erhardas, pasitrau
kus iš jo kabineto ketu
riems laisvųjų demokratų 
ministeriams, atsistatydi 
noJCrizė dar neišspręsta.
• Anglijos užs.reik, min. 
Brown pirmą kartą lankė 
si Vakarų Vokietijos sosti 
nėjeBpnnoje ir tarėsi dėl 
Šiaurės Atlanto sąjungos 
ateities.
• Rusų poetas Jevtušenko 
antrą kartą atvyksta į JAV 
skaityti savo eilėraščių.
• Ghanos respublika nuta 
rė išduoti vokiečių nacį gy 
dytoją Schumaną,kuris kai 
tinamas prisidėjęs prie 
80.000 žmonių nužudymo, 
Šis gydytojas buvo nuvers 
tojo diktatoriaus bolševiko 
Nkrumah patarėju.

FEDERALINĖ KANADOS 
VALDŽIA SUSIRŪPINO 
ŠVIETIMU

Ministeris pirmininkas 
L. Pearson pranešė,kad 
federalinė vyriausybė pa 
struošusi provincijoms 
padėti dengti švietimo ret 
kalams išlaidas, o taipgi 
ir suaugusiųjų žmonių per 
mokslinimui, kai labai ky 
la technika ir reikalauja 
geriau kvalifikuotų darbi
ninkų.

Šios išlaidos iš 270 mt 
Ii jonų ir palaipsniui kils , 
augant gyventojų skaičiui. 
MAISTO PRAMONĖ PRI
ĖMĖ ŠIMTMEČIO PRO
JEKTĄ

Indija gali prisiminti Ka 
nados šimtmetį. Kanados 
maisto gamintojai priėmė 
Kanados-Mysore progra
mą kaipo Šimtmečio pro
jektą sukeliant $ 100. 000. 
Pinigai gauti iš maisto pra 
monės ir kitų giminingų 
bendrovių bus sunaudoti 
stipendijoms Pietų Azijos 
studentams lankyti Indijos 
Centrinį Maisto Tyrimo 
Institutą Mysore.

KAINOS KANADOJE 
TEBELYLA

Tarptautinė Nikelio kom- 
pąnija pranešė, kad nike
lio kaina bus pakelta apie 
7 centus už svarą. 
Montrealio Dominion Glass 
Co.pranešė,kad stiklo kai 
na nuo naujų metų bus pa
kelta iki 4%. 
PLAUKIOJANTIS VIEŠ

BUTIS 
Numatant, kad ateinanč
iais metais, vykstant Mon 
trealy pasaulinei parodai 
pritruks viešbučių, tūli 
verslininkai nusipirko 7 
tūkst. tonų laivą ir jame 
įrengia 500 vietų viešbu 
būtį. 
SIEKIAMA SUSIPRATIMO 
Kvebeko premjeras D.John 
sonas, atidarydamas vieną 
įmonę,pasisakė už prancū 
zų sugyvenimą su anglais 
ir visus kanadiečius prie 
to pakvietė.Tai geras že
nklas.

• Vilniaus universitete nor 
maliai studijuojančių stu
dentė šiemet.f44,šalia jų 
2,173 lanko vakarinius kur 
sus,o neakivaizdininkų 5,011

PAVERGTOJE LIETUVOJE

VILNIUJE IR KAUNE 
lankėsi estų teatras iš Rak 
vere (netoli nuo Talino). 
Vaidino Brechto "Geras 
žmogus iš Sezuano", estų 
klasikės Lidijos Koidulos 
komediją "Šimtas pūrų ru
pios druskos" ir lietuvės 
autorės R. Mikalauskaitės 
pjesę "Sužadėtinė". (E.) 
KAUNO MUZIKINIS 
TEATRAS 
sezoną pradėjo'Traviatos" 
operą,kurią iš naujo paren 
gė režisierius R.Andrieje 
vas,dirigentas V. Viržonis 
ir dailininkas L. Truikys . 
Šiaulių dramos sezoną ati 
darė V. Krėvės "Šarūno" 
pastatymu. (E.)
PROFESORIUS PAULIUS 
SLAVĖNAS 
fizikos-matematikos moks 
lų daktaras, Vilniaus uni
versiteto astronomijos ka 
tedros vedėjas (taip pat vii 
niškės mokslų akademijos 
narys korespondentas ir 
tos akademijos Gamtos 
mokslų ir technikos komi
sijos prezidiumo pirminin 
kas)išrinktas Tarptautinės 
mokslų istorijos akademi, 
jos nariu korespondentu. 
Šios akademijos būstinė 
yra Paryžiuje. (Elta).

• Tris savaites JTO Saugu 
mo taryba svarstė Izrae
lio - Syrijos nesantaikų 
klausimą ir kai buvo pasiū 
lyta rezoliucija, kuria siū 
loma Syrijai laikytis tarp 
tautinės tvarkos, Maskvos 
atstovas rezoliuciją veta 
vo, teigdamas, kad ji esan 
ti nepalanki arabų kraš
tams, nors už ją balsavo 
absoliuti tarybos narių 
dauguma.

•

Dailininkui Juozui Akstinui Montrealio kapinėse pas
tatytas dol. T. Valiaus projektu paminklas, kurio at - 
vaizdą čia matome. Paminklo atidengimas įvyks šį se 
kmadfeni, lapkričio 13 d. 3:30 val.Cote dės Neiges ka 
pinėse, po to pamaldos Aušros Varduose ir tuojau pri 
siminimų valandėlė NMP Seserų salėjė.Kviečiami da
lyvauti aukotojai ir visi kiti lietuviai.

Lietuvių gyvenimo faktai
VLIKO GENERALINIS JAV KONGRESO

BRAZILKOS LIETUVOJE
Lietuvoj vykstančios gy 

venamųjų namų stebėtojai 
tvirtina,kad šitaip,kaip da 
bar su ta statyba yra, kaip 
jos bebūtų daug, neįsivaiz 
duojamai aštri butų stoka 
niekada negalės būti paša 
linta,kadangi statomi nau 
ji lūšnynai. Daug butų tuo 
se naujuose namuose esti 
netinkami gyventi iš pat 
pradžių, o jei kuriuos ir 
geriau pavyksta pastatyti 
bei įrengti,tai jie retai iš 
lieka pakenčiami ilgiau 
kaip trejetą metų. /E./
BŪRYS ŽEMĖS ŪKIO 
DARBUOTOJU iš Lietuvos 
lankėsi Danijoj. Keliaunin 
kų vadovas Valstiečių Laik 
raštyję parašė įspūdžius , 
kokių apie Daniją-privačių 
ūkių kraštą-Lietuvoj jau be 
veik 30 metų viešai niekas 
nedrįso pasakoti.

VILNIUJE SUSIRINKO
"Tarptatuttnės radijo ir 

televizijos organizacijos" 
administracinė taryba. 
Nors ši organizacija esan 
ti sukurta prieš 20 metų 
Briuselyje,tačiau jos tarp 
tautiškumaslabal ribotas. 
Jo je dalyvauja tik komunis 
tintų režimų valdomų kraš 
tų radijo-televtz įjos vado 
vybių atstovai.

Vilniškio komiteto pirmi 
ntnkas J. Janutis tarybos 
posėdžio išvakarėse dar 
negalėjo pasakyti, kas ja
me bus svarstoma, bet pa 
s tdžiaugė,kad tarybos na
riai, pasirinkdami Vilnių 
savo posėdžiui "tarsi pa
brėžė mūsų respublikos ra 
dljo trtelevlzijos autorite 
tą". E.

SEKRETORIUS
J.Audėnas spalio 27 d. para 
šė Vliko padėkos laiškus 
JAV Senato užsienio komi 
teto pirmininkui senatoriui 
J. W. Fulbrightui ir Senato 
daugumos vadovui senato
riui M. Mansfieldui už jų 
veiksmus, kurių dėka Sena 
te tapo priimta Lietuvos 
reikalui palanki rezoliuci 
ja.

Senatorius Mansfieldas 
rugsėjo 22 d. (paskutinę Se 
nato posėdžių dieną) pasiū 
lė pirmininkaujančiam,  kad 
rezoliucijos svarstymas 
būtų įtrauktas dienotvar- 
kėn.Niekam neprieštarau
jant, senatoriui Kucheliui 
pareiškus rekomendaciją 
(trumpą ir palankią), pirmi 
ninkaujančiam paklausus , 
ar visi sutinka, -rezoliuci 
ja be prieštaravimų priim 
ta. Taip tas pareiškimas 
tapo oficialiu abiejų JAV 
Kongreso rūmų nusistaty
mo pareiškimu. (Elta).

MUZIKANTU SUKEITI - 
MAS

Laurynas Kapočius,kurs 
grįžęs iš Washingtone et 
tų ypatingų pareigų,buvo 
perėmęs vyriausio "Drau 
gystės ir kultūrinių ryšių 
su užsienio šalimis drau 
gijos" pirmininko parei 
gas.tštų pareigų pasitrau 
kė.Į jo vietą išrinktas R. 
Petrauskas .kurio pavaduo 
tojai bus A .Paragys, J. Jur 
gints ir M .Požarskas. Tas 
pasikeitimas neliečiadrau 
gijos padalinio santykiams 
su užsienio lietuviais, ku
riam vadovauti pastatytas 
buv.generolas V.Karvelis. 
• Vilniuje ir Kaune lankėsi 
afrikiečių baletas "Dahome 
ja'.' Koncertai praėjo "tyliai 
ja". Koncertai praėjo "ty
liai", be įvertinimų spaudo 
je. (Elta).

REZOLIUCIJA
Baltijos valstybių reikalu 
laikoma tinkama atrama 
Pavergtųjų Europofc Tautų 
Seimui vėl kreiptis į JAV 
vyriausybę ir prašyti, kad 
ji imtųsi naujų priemonių 
atstatyti Baltijos valstybių 
teisėms.

Pavergtųjų Europos Tau 
tų Seimo Politikos ir Tei
sių Komisija, lietuvių dele 
gacijos nario J. Audėno pa 
siūlymu, nutarė rekomen
duoti Seime Generaliniam 
Komitetui ir Plenumui, kad 
Seimas iš naujo kreiptųsi 
tuo reikalu į JAV Valsty
bės Departamentą.
• Klaipėdos dailės kombi
natui užsakyta paruošti 16, 
000 įvairių gintarinių papuo 
šalų-suvenyrų pardavinėti 
Montrealio parodoj.Du šim 
tus staltiesių bei servetė
lių jau dabar siunčia į Mont 
realį. (Elta).

OKUPANTIŠKA SPAUDA
Spalio 18 d. vilniškė Tie 

sapaskelbė sklrsianti pre 
mijas savo prenumeratos 
platintojams. Pažadėjo iš 
viso šeštas premijas: vie 
ną 200 rublių, dvi po 150 
ir tris po 1OO. Jos būsian 
čios skiriamos, atsižvel
giant į tai,kiek mieste ar 
rajone yra Tiesos prenu
meratorių tūkstančiui gy
ventojų, ir kiek jų bus padi 
dėję naujų.

Dabar Tiesos prenume 
ratorių Lietuvoj yra maž 
daug tiek, kaip buvo vokie 
čių okupacijos metais vo
kiečių cenzūruojamos Atet 
ties. /Elta/.

i # Vilniuje susirinkę dra
mos teatro režisieriai bu
vo apšviesti "daktaro" A, 
Bimbos... (E.)
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Metas ruoštis 
penkiasdešimtosioms Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo 

sukaktuvėms

Sparčiai artinasi 1968 
metai, kada minėsime 50 
Lietuvos laisvės ir nepri
klausomybės atkūrimo su
kaktuves.

Kaip mes jas minėsime ?
Nepriklausomoje Lietu

voje buvo suminėti du pro
jektai, kurie buvo pas tūly, 
ti ir PLBendruomenės Val
dybai. Žinoma, tat ne vis
kas, kas tam tikslui dary
tina.

Vienas pastūlymas:Ka- 
dangt Jaunimo peticija nė
ra pasisekusi, nes jauni - 
mas,nors ir vyresniųjųpa- 
dedamas, Peticijos Jungti
nėms Tautoms efektingai 
neįvykdė, bet per Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Kongre
są bus pasisėmęs iniciaty
vos ir energijos, tai jau 
drauge su senimu pajėgs 
surinkti 50 milijonų para
šų, -kiekvieniems nepri - 
klausomybės metams po 
vieną milijoną.

Tačiau, kadangi Jauni
mo Peticija vis dėlto at
liko gana reikšmingą už
davinį, gal ir neverta lyg 
ir kartotis, todėl buvo pa
siūlytas daug efektingesnis 
variantas^ būtent: Surink
ti parašus visų žymiausių 
pasaulyje asmenų- vald
žios asmenų, politinių par
tijų pirmininkų, žinomų
jų rašytojų, dailininkų, ar 
tįstų, gars tųjų ekonomis
tų, astronautų, garsiųjų 
žurnalistų, universitetų 
viršūnių ir profesorių. 
Kaip tiktai čia jaunimui, 
ypač akademiniam, būtų 
labai plati dirva pasidar
buoti, panaudojant jauna
tvišką judrumą ir energi
ją.

Tokia Peticija, kurioje 
figūruotų pačių viršūnių 
visos žmonijos parašai, 
būtų tikrai efektyvus fak
tas, tinkamas Lietuvos 
nepriklausomybės atsta

VLIKO TARYBA 
Algirdas Budreckis .

Bendradarbiavimas su 
kraštu, Jaunimo Kongreso 
reikšmė, nuotaikos Euro
pos Taryboje,Vatikano paš 
to ženkliukas su "Aušros 
Vartais", tolimesnė konso 
lidavija, Lietuvos valstybi 
nės sienos, 1968 jubilieji
niai metai, Eltos.leidimas 
svetimomis kalbomis-štai 
tik kel etas kl aus i mų, kuri e 
buvo iškelti ir svarstyti 
Vliko tarybos posėdžiuose.

Vliko tarybą sudaro Vii 
ko narių-organizacijų po 
vieną atstovą, šiuo metu ta 

tymo penkiasdešimtme
čio sukaktuvėms paminė
ti.

Nežinia, kaip į šį pasiū
lymą reagavo PLBendruo
menės Valdyba, o spaudo
je kol kas tiktai Aidų re
daktorius Dr. J. Girnius 
pasisakė kaip už svarsty
tiną dalyką, vertindamas 
jį kaip mišžinišką.

Bet jeigu mes norime 
efektingai ką nors pada
ryti, tai ir turime imtis 
milžiniškų darbų, darbų 
neeilinių. Žmonijos vir
šūnių bei jos galiūnų pa
rašai už Lietuvos laisve 
nepaprastai daug reikštų.

Greta kitų nepriklauso
mybės atstatymo sukaktu
vėms paminėti parašų su
rinkimas iš žmonijos eli
to viršūnių turėtų didžiai 
reikšmingą ir didžiai efe
ktingą reikšmę.

Todėl, kai VLlKas ruo
šta .visą minėjimo prog
ramą, teatkre ipia dėmesį 
ir į šį pasiūlymą,kurį ra
do svarstytinu ir Aidų re
daktorius Dr. J. Girnius.

BendraijVLlKas turėtų 
paklausti visų lietuvių, ar 
kas jų gal turi kokių suma
nymų, ir labai galimas da- 
kas,kad.VLlKas gautų pa
siūlymų. Be to užsimegz
tų gal glaudesnis bendra
darbiavimas su visuome
ne, ko dabar trūksta.

VLIKo bendradarbiavi
mas su visuomene išeitų 
į naudą tiek visuomenei, 
tiek VLIKui, kuris pajau
stų artimesnę jos paramą

Ruošiantis didelėms su
kaktuvėms, reikia jau iš 
anksto pradėti ruošos dar
bą , nes šias sukaktuves 
būtina ne tiktai iškiliai pa
minėti, bet jomis ir Liet
uvai laimėti kiek galima 
daugiau. Tam tikslui rei
kia plataus visos visuome 
nės dalyvavimo.

J. Kardelis.

ryboje atstovaujamos 15 
srovių-organizacijų. Tary 
ba renkasi posėdžiui ne re 
čiau kaip kartą per du mė 
nesiūs,Vliko patalpose. To! 
kie posėdžiai įvyksta daly 
vaujant absoliutinei tary
bos narių daugumai. Šalia 
organizacijų atstovų, posė 
džiuose dalyvauja Vliko vai 
dybos nariai,PLB atstovas 
(patariamuoju balsu) ir Tau 
tos Fondo valdyba.

Tarp Vliko seimo sesijų 
ši r organas vykdo seimo 
funkcijas. Jis ir turi ypatin

PADVIGUBINKITE SAVO 
SANTAUPAS SU 

Canada 
Savings Bonds 

Centennial Series

ŠI serija turi visas tradicines savybes, ku
rios Kanados taupomuosius lakštus padaro 
mšgiamiausiu investavimu.

Jie yra lengvai nuperkami grynais pinigais 
ar per darbovietę ^mokėjimų būdu ar per savo 
banką. Galite juos pirkti pradedant nuo $50 net

Centennial Series Canada Savings Bonds siū
lo jums aukščiausias palūkanas-5.48%perme 
tus, jei juos išlaikysite iki galutinio termino.

Nauji taupomieji lakštai duoda 5% metinių 
palūkanų kasmet per pirmuosius ketverius me
tus, per sekančius trejus metus, 5%%- 
per sekančius ir 6% per paskutiniuosius pen
kerius metus - iš viso $72.25 palūkanų už 
kiekvieną $100-taupomąjį lakštą.

Pirmą kartą duodamas specialus sudėtinių 
palūkanų pasirinkimas. Norint juo pasinaudo
ti, reikia neatsiimti metinių palūkanų iki 1979 
metų lapkričio 1 d. Tada gausite palūkanų pa-

Iki $10.000. Iki tos sumos gali pirkti kiekvienas 
Kanados gyventojas Ir taip pat nuosavybes.

Taupomieji lakštai yra lengvai iškeikiami Į 
pinigus kiekvienu laiku, kiekviename banke

lūkanas iki $27.75 ekstra už kiekvieną $100 
taupomąjį lakštą.

Visa tai sudaro $ 100 palūkanų už kiekvieną tau
pomąjį lakštą. Tai saugus ir geras būdas taupy - 
ti. PADVIGUBINKITE SAVO SANTAUPAS su ' Kanadoje pilna jų verte bei palūkanomis. Tik 

užpildykite lakšte esančią iškeitimo formą, nu
neškite į banką ir tuoj pat ten gausite pinigus.

Dabar taupomieji lakštai yra geresni negu iki 
šiol,nes duoda ne tik aukščiausias palūkanas,bet 
ir palūkanų palūkanas. Tad PADVIGUBINKITE 
SAVO SANTAUPAS su Canada Savings Bonds 
Series.

Canada Savings Bonds Centennial Series.

Didelis laimėjimų vajus savai spaudai
SANTAROS - ŠVIESOS
SUVAŽIAVIMAS

Santaros - Šviesos na
rių tryliktasis suvažia
vimas įvyko rugsėjo mė
nesio 7-11 d.d. Tabor 
Farmoje.

Šių metų suvažiavi
mas savo programa vys
tėsi keturiomis pagrin

das galias :studijuoja ir pla 
nuoja Lietuvos laisvinimo 
uždavinius ir jiems vykdyti 
priemones, sudaro Vliko 
valdybą ir prižiūri jos vei 
kimą,tvirtina Tautos Fon
do valdybą ir atlieka visus 
kitus pavestus uždavinius.

Tarybos posėdžiams pir 
mininkauja Vliko organiza 
cijų raidyno eile visi tary 
bos nariai : sekretoriauja 
taip pat visi tarybos nariai 
ta pačia raidyno eile tik pra 
dedant paskutiniu. Kiekvie 
no posėdžio gale taryba nu 
taria kito posėdžio laiką ir 
vietą.

Savo uždaviniams vykdy 
ti taryba gali sudaryti nuo 
latines ar ad hoc komisijas. 
Šiuo metu veikia keturios 
nuolatinės komisijos :politi 
nė-teisinė(pirm.St. Lūšys), 
biudžeto(pirm.Ant.Škėrys), 
kontrolės (pirm. V. Vaitie
kūnas) ir jėgų telkimo ir ap 
sijungimo(pirm.Br. Bieliu 
kas).Komisijos traktuoja ir 
žmones,kurie nįęina į tary 
bą.

SPAUDOS 
APŽVALGA 
/'Dirva/.

dinėmis šakomis, ku
rios rišosi savo aktu
alumu išeivijoje esan
čiai mūsų bendruome
nei.

Pirmą kartą išeivijoje 
buvo mestas platesnis 
žvilgsnis į mūsų artimų
jų kaimynų — latvių ir 
estų kūrybą, ir tai buvo 
pirmoji suvažiavimo 
krypties šaka. Paskaitas 
skaitė prof. dr. Ivar 
Ivask apie estų, o prof. 
Astride Ivaška apie lat
vių poeziją. Abu jie yra 
stiprūs jaunosios kartos 
intelektualai savo bend
ruomenėse, abu įeina į 
jaunųjų leidžiamų kultū
ros žurnalų redakcinius 
kolektyvus (estų — "Ma
na", latvių — "Jauna 
Gaita". Tai "Metmenų" 
atitikmenys). Suvažia
vimo metu nutarta visuo
se tuose žurnaluose vys
tyti tolimesnį bendradar
biavimą. "Metmenyse" 
bus, pavyzdžiui, paskelb
tos šios dvi paskaitos, o 
į suvažiavimą buvo at
vežtas naujausias "Jau
na Gaita" numeris, ku
riame kaip tik buvo įdė 
tar plati lietuvių poezijos 
analizė su gausiais ver
timais. Ta apžvalga ir 
yra Astridės Ivaškos pas
tangų vaisius. Suvažia
vimo metu taip pat įvy
ko estų ir latvių litera
tūros išleistų knygų pa
rodėlė, o literatūros va

ADRESAS:

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
Independent Lithuania 

7722 Georgu Strout La Saliu 
Montreal, P.O. Canada.

LAIMĖ JIM AI
3 ŽEMĖS SKLYPAI

Žemės sklypas N:. 220 - W00 są, pėdų

•• •’ Nr. 229 ■ W00 " ••
” ” Nr. 230- «M4 " ”

Visi sklypai randasi Montreello priemiestyje 
Francdls du Salas, country of Laval. 
Sklypų varto 1000.00 klokvlono.

Laimėjimų paskirstymas įvyks 1967 m. NL Spaudos baliaus metu.

5 Tickets -- Donation f 3.00.

saras buvo skirtas Pa
baltijo poezijai.

Antroji suvažiavimo 
šaka buvo dėmesio pa
skyrimas aktualioms šio 
amžiaus bendrinėms 
žmonių problemoms iš
kelti ir nagrinėti. Čia 
reikia įjungti dr. Vytau
to Kavolio paskaitą, My
kolo Drungos ir Algio 
Makaičio diskusinį pašne 
kesį, komp. Dariaus La
pinsko ir dail. Romo Vie
sulo paskaitas ir demons
tracijas, beto Antano Škė • 
mos "Šventosios Ingos" 
įscenizaciją, režisuotą 
Dalios Juknevičiūtės - 
Mackuvienės.

Žvilgsnis į okupuotą 
Lietuvą savaime išryš
kėdavo visuose suvažia
vimo punktuose, kas ir 
sudarė trečiąją suvažia
vimo kryptį, kuri plačiau
siai ir sistematiškiau- 
siai buvo paliesta simpo
ziume "Susitikimai suda
bartinę Lietuva", kurio 
dalyviai dar visai nese
niai gyveno ar lankėsi 
Lietuvoje.

Ketvirtąją suvažiavi
mo linkmę sudarė žvilgs
niai į mus pačius. Tai 
Vinco Rastenio paskai
ta apie patriotizmą, gau
sus ir gyvas simpoziu
mas apie Jaunimo Metų 
ir Kongreso reikšmę, bei 
du posėdžiai skirti San
taros - Šviesos vidaus 
reikalams, "Metmen ų" 
žurnalui ir Algimanto 
Mackaus Vardo Knygų 
Leidimo Fondo dar
bams.

Suvažiavimas savo vi
suma buvo ta gyvosios 
lietuvybės išraiška, ku
ri išeivijoje pasireiškia 

Gerb. "Vytautas" Trustees nariui,
STASIUI GENIUI, 

jo mylimai žmonai mirus, gilią u- 
žuojautą reiškiame.

Vytautas Trustees.

visų ideologinių grupių 
didesnėse ar mažesnė
se dalyse, ypač jauno
joje kartoje ir kuri ne
leidžia lietuviškajam gy
venimui sukalkėti ir su- 
senėti konservatyviame 
tvaike. Tai gyvoji lie
tuvybė, kurianti gyvą, kū
rybingą, drąsią, moder
nią, lietuvišką, kultūri
nę, politinę ir visuome
ninę aplinką, kuri yra pa
traukli ir sava dabar 
augančiai ir bręstančiai 
jaunajai kartai. Kartai 
— kuri tars žodį ir po 
mūsų.

pirm.Br


1966. XI. 9. -43(1017)

Prezidento adjutanto 
atsiminimai

Šiomis dienomis pasirodė atsiminimai buvusio Lietuvos 
prezidentūros adjutanto pulkininko Vaclovo Šliogerio, kuris pa 
sakoja įdomius dalykus, vertus platesnio visuomenės dėmėto. 
Todėl Nepriklausoma Lietuva duos keletą vertesnių dėmesio 
iš tų atsiminimų-ištraukų. Drauge patariama įsigyti ir visą 
leidinį. Toliau seka tikslios citatos.

XIII. PREZIDENTAS A. SMETONA IR 
KARIUOMENES VADOVYBE

KARIUOMENĖS VADOVYBĖS ĮSTATYMAS

Kariuomenės vadovybės terminu čia suprantami du asmenys: 
krašto apsaugos ministras ir kariuomenės vadas. Pagal nepri
klausomoje Lietuvoje pradžioje veikusius Rusijos imperijos įsta
tymus, taikos metu nebuvo numatytas kariuomenės vadas, ir visi 
valstybės apsaugos reikalai buvo pavesti krašto apsaugos mi
nistrui. Karo metu — kariuomenės vadą skirdavo valstybės gal
va: Rusijoje — caras, o nepriklausomoje Lietuvoje — Respubli
kos Prezidentas. Taikos metu tebuvo numatytas vyriausiojo štabo 
viršininkas, kurio pareigosna įėjo kariuomenės paruošimas vals
tybės gynimui, tačiau visa tai turėjo būti atliekama krašto ap
saugos ministro nurodymais ir jo priežiūroje. Lėšas, skirtas biu
džeto keliu krašto apsaugai, valdė krašto apsaugos ministras, o 
ne vyriausiojo štabo viršininkas ar vėliau kariuomenės vadas. Tik 
1935 m. išleidus naują Kariuomenės vadovybės įstatymą, kurio 
iniciatorium būvo gen. St. Raštikis, sukurta kariuomenės vado 
instituciją ir taikos metui.

Kariuomenės vadovybės įstatymas pradėjo veikti nuo 1935 
m. sausio 1 d. Čia duosiu keletą to įstatymo ištraukų, kur nusa
komos vyr. kariuomenės vadovybės pareigos ir atsakomybė taikos 
metu:

’’Respublikos Prezidentas yra visų ginkluotų 
jėgų vadas. Jis skelbia kariuomenės mobilizaciją, įsako kariuo
menės vadui pradėti ir sustabdyti karo veiksmus. Skiria ir atlei
džia kariuomenės dalių vadus, tarnybų bei įstaigų viršininkus 
pulko vado ir aukštesnėmis teisėmis, priima karininkus į karo 
tarnybą ir atleidžia iš jos. Tvirtina kariuomenės drausmės, admi
nistravimo bei ūkio statutus. Prie Prezidento yra Valstybės Gy
nimo Taryba, kuri svarsto valstybės gynimo reikalus.

Krašto apsaugos ministras rūpinasi tautą, 
valstybę ir kariuomenę parengti karui, aprūpinti kariuomenę pa
gal organizacinius, mobilizacinius ir operacinius reikalavimus. 
Valdo krašto apsaugos ministerijos kreditus. Kariuomenės vado 
pasiūlymu skiria ir atleidžia vadus ir viršininkus atskiro bata
liono vado teisėmis. Tvirtina kariuomenės organizaciją etatų ri
bose, tiekmenų pavyzdžius ir normas, kariuomenės kultūrinių ir 
ekonominių organizacijų statutus. Prie krašto apsaugos ministe
rijos yra patariamasis organas — Karo Taryba.

Kariuomenės vadas rengia visas ginkluotas jėgas 
karui. Tvirtina jo nurodymais parengtus mobilizacinius ir opera
cinius planus. Tvirtina mokymo bei taktikos statutus ir taisykles. 
Tvarko kariuomenės mokymą, nustato kariuomenės dislokaciją. 
Parenka vadus ir viršininkus, tvarko visų karininkų kėlimą į 
laipsnius, apdovanojimą garbės ženklais, skyrimą į vietas, skiria 
ir atleidžia karininkus bataliono vado ir pulko vado padėjėjo tei
sėmis. Susitaręs su užsienio reikalų ministru, susižino su kitų 
valstybių kariuomenės vadais. Mokymo, auklėjimo ir drausmės 
atžvilgiais kariuomenės vado priklauso visa kariuomenė”.

šis naujas Kariuomenės vadovybės įstatymas žymiai susiau
rino krašto apsaugos ministro atsakomybę, teises ir pareigas, bet 
kariuomenės vadas taikos metu gavo didelę atsakomybę, dideles 
teises ir pareigas. Beveik visi karininkai buvo patenkinti tuo nau
ju vyriausiųjų vadų pareigų paskirstymu. Jie tikėjosi, kad turint 
energingą kariuomenės vadą, mūsų kariuomenė greitai bus per
organizuota ir tinkamai paruošta karo atvejui pagal visus karo 
mokslo reikalavimus.

Išleidus tą naują įstatymą, Respublikos Prezidentas, kaip vy
riausias ginkluotų jėgų vadas, vietoj vieno įgaliotinio-padėjėjo 
krašto apsaugos sričiai (krašto apsaugos ministro) dabar turėjo 
du — krašto apsaugos ministrą ir kariuomenės vadą.

Kaip vėlyvesnė patirtis parodė, kartais atsirasdavo neaišku
mų, kieno kompetencijai kuris nors reikalas priklausė — krašto

JONAS 
AVYŽIUS ROMANAS

M® KMHEJE
49 atkarpa.

VI

PENKTA DALIS
GYVENIMAS IS NAUJO

MTS direktorius susiprato. Gal nebūtų susipratęs, bet 
Martynas puse lūpų užsiminė Navikui, tasai gi jau visa bur
na — Jurėnui, o Jurėnas kilstelėjo telefono ragelį ir. .. 
Aliarmasl Sulėkė kaip ant gaisro: trys traktoriai, mėšlo kra
tytuvas su pakrovėju. Liepgiriai kaip gyvi nematę tokio 
technikos antplūdžio. Traktoriai, aišku, nebe naujiena, bet 
mėšlo kratytuvas.. . Tiesiog netelpa galvoj, kad esama tokių 
mašinų. Arba pakrovėjas. Tu, žemės žmogau, ištisą valandą 
pumpuodavai, išpiltas devinto prakaito, kol primėždavai tre
jetą vežimų, o pažiūrėk į šį geležinį berną, štai mėšlo krū
velė, kokiomis nusodintas visas pūdymo laukas. Joje kaip 
tik trys vežimai. Pakrovėjas oriai palenkia plieninį sprandą, 
įremia snukį į krūvelę,. tartum apuosto, kas čia per daiktas, 
ir tik po to neskubėdamas, bet godžiai suvaro ilgas metalines 
iltis grobiui į šonus. Nieko sau kąsnelisl Trejetas tokių, ir 
krūvelės nėra. Milžino raumenys įsitempia, sąnariai girgžda. 
Atrodo, dar kiek, jo žiaunos neatlaikys ir paleis sunkų ne
šulį. Kur tau! Galingas sprandas išsitiesia, stabteli, sakytum 
norėdamas prieš tave pasididžiuoti savo jėga, ir galop įsitiki
nęs, kad jau esi sugėdintas, kad neturi ką besakyti, žemės 
žmogau, jis paniekinamai nusisuka ir išspiauna kąsnį į kra
tytuvo kėbulą. Keli tokie spiūviai, ir kratytuvas primuštas 
kaip medžioklinio vamzdis. Sunkiai pūkšdamas, ropoja per 
dirvą, užima pradėtą barą. Jungiklisl Mašina krūpteli, tarsi 
pakutenta. Prislopintas metalinis juokas, pašėlę geležinių 
alkūnių judesiai. Mėšlo masė kaip gyva slenka iš kėbulo 
stačiai į geležinius nagus, kurie pagriebia ją ir suplėšo į 
smulkius skutus. Ore sūkuriuoja rudas debesys, per kurį vos
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apsaugos ministro ar kariuomenės vado. Apie tokius nesutarimus 
man, kaip kariuomenės ūkio inspektoriui, tekdavo patirti ir tų 
nesutarimų išsiaiškinimuose dalyvauti. Mat, ūkio inspektorius, 
kaip vienas iš vyresniųjų kariuomenės ūkį tvarkančių pareigūnų, 
krašto apsaugos ministro pavestas turėdavo paruošti įvairių ūkio 
nuostatų projektus ir juos suderinti su kariuomenės vado ar jo 
štabo pareigūnų reikalavimais, čia dažnai tekdavo susidurti su 
išlaidomis, o kreditus valdė krašto apsaugos ministras. Ryšium 
su piniginiais dalykais ir pasitaikydavo trinties, kol pavykdavo 
surasti kompromisą.

KRAŠTO APSAUGOS MINISTRAI

Mano tarnybos Prezidentūroje metu krašto apsaugos minist
rais yra buvę: gen. Petras Šniukšta (iki 1935 m. lapkričio 1 d.) ir 
gen. Stasys Dirmantas (nuo 1935 m. lapkričio 2 d. iki 1938 m. 
kovo 23 d.). Kariuomenės vadu visą laiką yra buvęs gen. Stasys 
Raštikis.

Gen. Petras Šniukšta buvo

Gen. P. Šniukšta

prityręs teisininkas, ilgametis ka
riuomenės teismo pirmininkas 
(1919-1934 m.). Jis buvo senas 
ir artimas A. Smetonos pažįsta
mas. A. Smetona jį labai vertino, 
gerbė ir juo labai pasitikėjo, nes 
tai buvo labai pareigingas ir tei
singas žmogus. Gen. P. Šniukšta 
krašto apsaugos ministru paskir
tas 1934 m. birželio 12 d., tuoj po 
birželio 7 d. kai kurių karininkų 
bandymo nuversti J. Tūbelio vy
riausybę. Po to nepavykusio su
kilimo Prezidentas buvo pavedęs 
gen. P. Šniukštai padaryti kariuo
menėje tvarką ir, prisilaikant tei
sės nuostatų, pašalinti to pervers
mo padarinius.

Gen. P. Šniukšta buvo kuklus. Kaip karininkas, keistokai 
rengėsi — atrodė kaip civilis žmogus, tik kariška uniforma užsi
vilkęs. Nebuvo jis ir ambicingas. Atvirai prisipažindavo, kad ka
riniuose reikaluose mažai nusimanąs, todėl grynai karinius rei
kalus leido gana savarankiškai tvarkyti vyriausiojo štabo virši
ninkui, o vėliau — kariuomenės vadui. Gen. P. Šniukšta daug pri
sidėjo prie naujo Kariuomenės vadovybės įstatymo suformula
vimo. Kiek teko patirti iš jo paties ir A. Smetonos prasitarimų, 
gen. P. Šniukštai labai nepatiko karo stovis, ypač ryšium su juo 
karo komendantų keliamos visokios bylos ir uždedamos bausmės. 
Tas daugiausia politines bylas jis pats nuodugniai peržiūrėdavo 
ir kartais nerasdavo pagrindo byloje kaltinamąjį bausti. Dėl to
kių bylų jis turėdavo nesutarimų su savo kolega vidaus reikalų 
ministru. Atvykęs su savo savaitiniu pranešimu pas Prezidentą, 
atsinešdavo nemaža ir tos rūšies bylų. A. Smetona dažniausiai 
pritardavo gen. P. Šniukštos pareikštai nuomonei, tačiau papra
šydavo, kad tas bylas galutinai išspręstų pats, susitaręs su vidaus 
reikalų bei teisingumo ministrais. Kai kada nepavykdavo visiems 
trims ministrams suderinti savo 
nuomones, todėl gen. P. Šniukšta, 
būdamas labai teisingas žmogus, 
vėliau ir atsistatydino iš krašto 
apsaugos ministro pareigų. Nuo 
1935 m. lapkričio 2 d. jo pareigas , 
perėmė gen. Stasys Dirmantas.

Gen. Stasys Dirmantas buvo 
mano senas pažįstamas. Jau 1920 
m. man besimokant Karo mokyk
loje, jis buvo mano topografijos 
ir kai kurių artilerijos dajykų mo
kytojas. Vėliau, 1939-1931 m., 
kai gen. St. Dirmantas buvo Aukš
tųjų karininkų kursų viršininkas, 
teko susidurti su juo artilerijos 
bei pulko ir bataliono vadų kur
suose, o dar vėliau, man tarnau
jant Prezidentūroje ir esant ka

riuomenės ūkio inspektorium, gen. St. Dirmantas buvo mano vir
šininkas kaip krašto apsaugos ministras.

Dideliu malonumu prisimenu gen. St. Dirmantą kaip gerą 
mokytoją-lektorių, mokantį dėstyti ir sudominti savo klausyto
jus. Savo rūpestingu mokymu ir taikliomis pastabomis pasiek
davo gražių rezultatų. Dar ir šiandien atsimenu, kaip besimokant 
Karo mokykloje Kalnicoje (netoli Kauno), buvo daromos topo-

matyti tolstantis kratytuvas, paliekąs iš paskos kelių metrų 
pločio dirvos juostą, padengtą plonu iškedento mėšlo sluoks
niu. Grumstelio pliko nepamatysi. Ištisai kaip pliušo staltiese 
užtiesta. Tai bent kratytoja! Šimtą mergų mesk į šalį.

Viena varsna jau numėšluota. Viduryje juoda šviežio 
arimo atraiža. Riebi, blizganti kaip suglamžyto chromo gaba
las. Ir traktorius. O jam iš paskos — plūgai, už plūgų — lėkš- 
tinės akėčios, prie jų prikabinti lengvi zigzagai. Verstuvės 
blykčioja prieš saulę kaip žuvys, nardo juodose vilnyse. Že
mė godžiai ryja trąšą, džiugiai šnibždėdama verčiasi ant kito 
šono. Soti, mieguista, bet kupina naujų jėgų, kurios prabus 
kartu su sėkla, nukritusia į jos vaisingas įsčias. Kokia sėkla? 
Pagal tai, kaip su ja iki šiol elgiamasi, turėtų būti žiemkentis. 
Duona! Bet girdėti, žmonės sumanę kitaip — sės kukurūzus. 
Tegul Jos dosnios krūtys išmaitins ir šitą reiklų kūdikį.

Liepgirių brigadoje pūškuoja antras traktorius. Taip pat 
plūgai, lėkštinės akėčios, zigzagai, taip pat iš paskos pulkas 
varnų ir straksinčių varnėnų. Ir čia žemė verčiasi ant kito 
šono, tik be mėšlo, nes šį gabalą lauko Arvydas numėšlavo 
prieš sėjant. Bandymui. Verčiasi tingiai, nenoriai, per prie
vartą, lyg kažko išsigandusi, lyg suabejojusi žmogaus protu. 
Ir kaip neišsigąsi, nesuabejosi: javas tik išleido stiebelius, 
tik pridengė grumstą, o jau piūtis... Be javapiūvės, be grė
biamosios. Verstuvėmis. Girdėti ir čia sėsią kukurūzus.

Trečioje brigadoje, Maironiuose, palei Akmens Varčią — 
trečias traktorius. Tik be zigzagų. Rugiai iš tiesų Dievo duoti: 
keras nuo kero per sprindį, išplikę lopais, nors pasitaiko ir 
nieko sau gabalų. Reikėjo karvėmis užleisti... Bet kada? 
Kada! Ir kam? Kukurūzams nebus per daug trąšos. ..

Penkios nepasotinamos gerklės vejasi traktorių. Žali 
stiebai pluoštais lekia į juodus žiomenis. Vagos užsiveria ir 
sustingsta. Kai kur iš jų suspaustų lūpų kyšo laiškų viršū
nėlės, bet jas tuoj pat sumaigo aštrūs akėčių diskai. Žemė 
sakytum paspringo šventu kąsniu ir krito negyva, jo nenu
rijusi, kaip prakeikimo trenkta. Duona! Kokia ji bebūtų — 
dirsėta, ašakota, sudegusi, gal tik vienas rugio grūdas kū
kalių saujoje,— bet duona. Mūsų duona!

Pagrioviu ateina Antanas Grigas. Į galą beveik bėgte 
bėga. Žalias, kaip tas myriop pasmerktas rugių laukas.

— Martynai, pakvaišėli! Ką darai?!
Jokio atsakymo.

«, — Duona čia! Rugiai! Žmonių prakaitas! — Grigas šo

kinėja apie Martyną kaip nusigalavęs gaidelis. Pirmą kartą 
gyvenime tikrai įpykęs, nusiminęs, bet labiau nusigandęs. 
Nusigandęs savo bejėgiškumo. Iš tiesų! Kur tie visagaliai 
žodžiai, kurie padarytų stebuklą? Ne, tokių žodžių nėra. 
Tėra šitie, jausmų srauto išnešti į paviršių, ir jis įsikimba 
į juos, kaip skęstantis į vandens putą: — Duona čia! Rugiai! 
Žmonių prakaitas! Duona čia. .. rugiai. . .

Tyla. Martynas tartum akmenimi pavirtęs.
Priešais atriaumoja traktorius, apsukęs varsną. Duob

kasys. ..
Grigas šoka priešais.
— Ei, ei! Sustok!
— Grigai! Kuris čia pirmininkas? Aš ar tu?
— Martynai, betgi...
— Kuris čia pirmininkas, klausiu? Važiuok, Jurgi, ko 

žiopsai?
Ir traktorius, drebindamas dangų ir žemę, prašliaužė 

pro šalį kaip prieštvaninis gyvis.
— Martynai, Martynai...
— Po velnių! Ko tylėjai, kada reikėjo šūkauti?
Abudu nusisuka ir nueina katras sau.
— Šito reikalo mes taip nepaliksime, pir-mi-nin-ke! — 

atlekia grasinantis balsas iš tolo.
Martynas krusteli pečiais, tarsi pasitaisydamas nepato

giai gulintį nešulį. Kažkas žiūri į jį. Piktai ir priekaištingai. 
Nepakeliamai sunkus žvilgsnis. Martynas nusigręžia. Bet ir 
čia susitinka tą patį žvilgsnį, išniekintos žemės žvilgsnį. 
Martynas pakelia galvą. Susigėdusios akys kopia dangaus 
skliautu, tačiau ir dangus panašus į tą išartą rugių varsną, 
ir nuo jo dvelkia sumindžiotos duonos kvapu. Išskydę de
besų draiskalai raizgosi žema padange; nematomas šlavėjas 
sustumia juos į krūvą, o vėjas vėl išardo ir išnešioja po 
visą erdvę, užkamšydamas jais praplyšusį debesų veltinį, 
pro kurį tai šen, tai ten švysteli žydro dangaus lopinėlis. 
Kelinta diena raugiasi. Rytais dar šypteli saulė, prasiblaivo, 
o po pietų dangus vėl apsitraukia kaip maišu. Naktimis 
pažaibuoja, nugriaudžia perkūnija, rodos, beregint prapliups 
kaip iš kibiro (oi tiktų ant pasėlių trumpas lietutis!), bet 
įsisiautėjęs vėjas išblaško debesis, ir rytmetį vėl saulutė, 
vėl skaisti dangaus žydrynė, vėl kaip ant juoko gaidžiams, 
kurie kiaurą dieną plėšo gerkles, pranašaudami oro per
mainą. Daugiau bus.
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Taip atrodys Sovietų Rusijos pavilijonas Pasaulinėje IS67 metų 
parodoje, kuri bus Kanados didmiestyje Montrealyje. SSSR pa
vilijonas kraunamas iš metalinių gabalu. Parodai pasibaigus jis 
bus išmontuotas ir Maskvoje naujai sukrautas. Pavilijonas yra 
3O-ties aukštų aukščio. Jame bus teatras-kino su 700 sėdimų 
vietų, "Kosmoso salė", kurioje astronautai rodys kosmosinius 
bandymus. Pavilijone taip gi bus restoranas su sovietiniais pa
tiekalais. SSSR pavilijonas statomas Notre-Dame saloje vis-a- 
vis Jungtinių Amerikos Valstybių pavilijono /žiūr.praėjusi nr/.

grafinės nuotraukos. Krūmams pažymėti turėjome vartoti spe
cialų kartografinį ženklą — savotiškus rutuliukus. Pažiūrėjęs į 
mano nuotrauką, gen. St. Dirmantas paklausė: ’’Kas gi čia?” 
Paaiškinau, kad čia krūmai. Pažiūrėjęs į mane simpatingomis 
mėlynomis akimis, atsakė: ”Ne, čia ne krūmai, čia ’kleckai’, štai, 
kaip juos reikia nuotraukoje žymėti”, — ir parodė kaip ištaisyti. 
Tai buvo puikus mokytojas, tikras džentelmenas. Kad ir iš savo 
klausytojų daug reikalavo, bet jį gerbė ir mėgo tiek kariūnai Karo 
mokykloje, tiek ir karininkai kursuose.

Gen. St. Dirmantas buvo geras administratorius. Apie tai 
liudija jo atlikti darbai kariuomenėje. Jis buvo viršininkas 1924- 
1925 m. Aukštųjų karo technikos kursų, 1926-1927 m. Karo 
mokslo valdybos, 1927-1929 m. Karo technikos skyriaus, 1929-1933 
m. Aukštųjų karininkų kursų ir kt. Gen. St. Dirmantą, kaip 
krašto apsaugos ministrą, visi aukštai vertino tiek pačioje minis
terijoje, tiek kariuomenės dalyse. Galvojo logiškai, giliai ir nuo
sekliai. Jam beveik visai nerūpėjo, ar jo pareikšta nuomonė ku
riuo nors klausimu kam nors patiks ar ne. Reikalus spręsdavo be 
kitų įtaigoj imu, bet taip, kaip jam atrodė būtų pačiam dalykui 
geriau ir naudingiau. Savo sprendimuose buvo teisingas. Kai ka
da iškildavo ir nesusipratimų su kariuomenės vadu gen. St. Rašti
kiu, kuris kartais atkakliai norėdavo pravesti savo nusistatymą. 
Tačiau tų nesutarimų nėra buvę daug. Gen. St. Dirmantui esant 
krašto apsaugos ministru, jau veikė naujas Kariuomenės vado
vybės įstatymas. Reikia pastebėti, kad jam sekėsi labai taktiškai 
ir džentelmeniškai ’’manevruoti” ir gražiai sugyventi su gen. St. 
Raštikiu bei jo štabu. Jis mokėjo taip tvarkytis, kad neįsikištų į 
kariuomenės vado kompetenciją, nors, atrodo, kartais gen. St. 
Raštikis savo kompetenciją per plačiai aiškino ir suprato. Gen. 
St. Dirmantui teko ministeriauti sunkiu kariuomenės perorgani
zavimo ir naujo dislokavimo metu. Ryšium su tuo jam teko iš
spręsti daugybę atsirandančių problemų.

A. Smetona apie gen. St. Dirmantą visada labai gražiai atsi
liepdavo. Tai buvo vienas iš jo mėgiamų ministrų, nes pasižymėjo 
logišku galvojimu, paremtu savo nuomone, atvirumu, ir nemėgo 
pataikauti. Be to, buvo didelis patriotas.

Gen. St. Dirmantas buvo labai socialus žmogus. Kad ir bū
damas labai užimtas (krašto apsaugos ministras, universiteto 
profesorius ir geodezijos katedros vedėjas), surasdavo laiko atsi
lankyti į daugelį pobūvių. Per pobūvius karininkų Ramovėje jis 
buvo malonus ir draugiškas su visais ir aukštesnio ir žemesnio 
laipsnio karininkais, kurių didelė dalis yra buvę jo mokiniai-klau- 
sytojai Karo mokykloje ar įvairiuose aukštesniuosiuose karininkų 
kursuose.

TOFį^NTO
AUŠROS ŽINIOS

Įvyks draugiškos rungtynės! rinktinės. Ateinanti sekma- 
tarp mūsų jaunių ir Londono dienį prasideda B-C lygos 

rungtynės. Draugiškose krep 
šinio rungtynėse mūsų merg. 
senior komanda nugalėjo Ro
yal York gimnazijos mergai
čių rinktinę. 57- 19. C.Y.O. 
mergaičių krepšinio lygos 
rungtynės merg. Juvenile ko
manda nugalėjo Corpus Chris 
ti 30- 10.
PRISIKĖLIMO PARAPIJOS
-- Parapijos Biblioteka vei
kia po 10 ir 11 vai mišių.
-- Uždaras rekolekcijas mo
terims ir vyrams praves dr. 
kun. F. Jucevičius iš Mon- 
trealio.
-- Choru repeticijos; suau
gusių ketvirtadienį 7.30 vai., 
studenčių trečiadienį 7 v.v. 
ir jaunimo Penktadienį 6.30 v.

Spaudos kioskas yra ga
vęs naujos lietuviškos litera 
tūros. Kioske taip pat galima 
gauti medžio drožinių, užsi
sakyti ir atnaujinti laikraš
čių prenumeratas bei nusi
pirkti savaitraštį NL. 
MONTREALIO LIETU - 
VIŠKOJI VISUOMENĖ 
kviečiama kartu su vieto
vės studentija atvykti į lie 
tuvių studentų suvažiavi
mą , kuris pirmą kartą 
vyksta Kanadoje, Toronte, 
lapkričio 24-26dienomis .
Jaunimo Metai, pradėti To 
ronte 1965 metų rudenį, 
bus Šiaurės Amerikoje už 
baigiami šeštadienio vaka 
ro programa suvažiavime
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KULTŪRW£$feOjVIKA
DAILININKO ANTANO TA

MOŠAIČIO
6O-ties metų amžiaus su- 
sukaktuvės ir 40 kūrybos 
metų minėjimas yra ruo
šiamas Ottawos lietuvių 
kolonijos lapkričio 27 die
ną Arkivyskupijos rūmų pa
talpose /Parent ir Guigues 
gatvių kampe/. Ta proga 
ten pat bus dailininko dar
bų paroda ir akademija,ku
rioje dr. H. Nagys laikys 
apie daii.A.Tamošaitį pa
skaitą.

Tos dienos dienotvarkė
je: 12 vai. lietuviškos pam 
maldos, taikomos Kariuo
menės šventei; 13 vai. pa
rodos atidarymas ir po to 
Akademija; 14:30 bendras 
subuvimas.
MUZIKAS KALINAUSKAS 
pasakė apie filharmonijos 
estradinius kolektyvus:iš jų 
negalima atskirti, kuriai 
respublikai jie priklauso... 
Menininkai tą panašėjimo 
vyksmą smerkia. Tai rusų 
bolševikų partijos įsaky
mas, kurį dar kartą įsak
miai priminė Maskvos Prav 
da (spalio 17) ir tuojau tą 
priminimą pakartojo Vilnių 
je Sovietskaja Litvabei Tie 
sa. Partija neliepia su tuo 
panašėjimu skubintis, bet 
vistiek jį laiko galutiniu 
tikslu. ( Elta).

NAUJAUSIEJI LEIDINIAI 
Albertas gerutis. GE- 

DANKEN ZUR SOWIFTI- 
SCHEN RUSSIFIZIERUN- 
GSPOLITIK IM BALTI r 
CUM. Sonderdruck aus 
Actą Baltica 1965/66.Ins- 
titutum Balticum.

Kun. Vytautas Bagdona
vičius, M. I. C. LIETUVIŠ
KA MATERIALISTINĖ LI
TERATŪRA IKI NEPRIKL
AUSOMYBĖS PASKELB 
M O. Atspausta iš L.K.M. 
Akademijos metraščio. Ro
ma 1966. Kaina nepažym
ėta. Adresas tur būt Drau<- 
go redakcijos.

GIMTOJI KALBA-Bendr- 
rinės kalbos laikraštis,Ba- 
landžio-birželio mėn.1966 
metų Nr. 2/32/. Kaina me
tams 2 dol. Adresas:43145 
40tha Street, Brentwood M e 
ryland 20722, U.S.A. Šis 
Gimtosios Kalbos numeris 
gyvenimiškas, praktiškas. 
Lietuviškųjų mokyklų mo
kytojams šis žurnalas tu
rėtų būti privalomas, nes 
mokytojams lietuvių kalbą 
reikia gi gerai mokėti...
NAUJI LEIDINIAI LIETU

VOJE
"Mažoji tarybinė Lietuvos 
SR enciklopedija" I tomas. 
Leidinys didelio formato, 
bet labai blogai atspaus
dintas, blogame popiery-

K BOGDANAS KOMP. J. GRUODŽIO PORTRETAS 
Marmuras

^Trljos Z)VVYZ/V4>\06
VEDA DR. GUMBAS

KIPLINGO REIKALAVIMAS 
Anglų rašytojas Kipitngas 
kai tūlo piliečio automobi
lis su’aužė jo darželio tvo
rą, kreipėsi į jį reikalau
damas atlyginimo. Tačiau 
automobilio savininkas ty
lėjo. Tada Kiplingas pats 
pas jį nuėjo reikalauti at
lyginimo. Auto savinin - 
kas Kiplingui atsakė:
- Pone Kiplinge, parašy
kite man dar kelis laiškus. 
Pirmąjį jūsų laišką aš par
daviau už 2 svarus, antrąjį 
už 7 svarus. Jeigu parašy 
site dar kelis laiškus, tai 
aš tikrai jums apmokėsiu 
išlaidas.. .

Entente cordiale

Polhiken

GENERAL 6 KING 
Wedding guest ?

ANTANAS TAMOŠAITIS Drobiniame soste

je,blogomis klišėmis, iš 
kurių sunku atpažinti žmo
nes. Bet blogiausia-tai 
žmonių būdinimas, ypač 
valstiečių,kurie dar nenu- 
kurioje nežmoniškai kone
veikiami darbščiausi dar
bininką i-valstiečiai ūkinin
kai. Įdomus kontrastas : 
fabrikantams, kurie bolše
vikišku talmudu galėtų gal 
būti daugiau koneveikiami 
kaip išnaudotojai. Bet fab- 
rikanti nekoliojami... Ir 
tai vadinama "darbininkų 
valdžia"- darbščiausius 
darbininkus kolioja, kone
veikia. ..

"Juozas Gimodts", 400 
puslapių leidinys apie kom 
pozitorių J.Gruodį. Turi
nyje muzikologo A.Ambra- 
zo įvedamasis ir aiškinam 
asis straipsnis, laiškai, 
straipsniai ir tt. Labai 
įdomu, kad Lietuvos okup 
pacijos tarnai Gruodį ban
do prakaituodami užtemp
ti ant "tarybinio" kurpalio 
Ir padaryti "socialistinio 
realizmo" šalininku. Lyg 
kas būtų užmiršęs, kaip 
Stalino laikais Gruodis bu
vo išprievartautas-prtver- 
stas išsižadėti modernio
sios savo kūrybos. Lyg gi 
kas gali užmiršti, kad Juo 
<as Gruodis, o ne kas ki
tas buvo pirmasis moder-

nizmo muzikoje nešėjas. 
Lyga kas gali užmerkti a- 
kis į faktą, kad ką Gruo
dis sukūrė vertingo, tai 
sukūrė Lietuvos nepriklau 
somybės laikais, o ne oku 
pabijos ir prievartos sąly

VALERI J TARSIS /antroji
Karen visą laiką kalbėjo; jis pa

mišo po meningito; ir kalbėjo jis beveik 
tik vien apie save, retai kada apie kitus, ir 
visuomet trečiame asmenyje. Jis mėgo Al- 
mazovą ir, priėjęs prie jo, pasakė:

— Štai jis — Karen, mano mylimas, Karen, 
mano gimtasis, mano mielas, pasmerktas ar
mėnas. Gi tu kodėl čia sėdi, kvaily, — ar ne
gali rasti geresnės vietos?

— Negaliu, Karen. O kur geriau?
— Namie geriau. Buvo pas Kareną mamy

tė Nataša vakar, atnešė Karenui marškinius. 
Gi namon neima.

Jo veidas šypsojosi pasitenkinęs, kaip vi
sada, kai jis kalbėdavo apie motiną; o kal
bėdavo apie ją labai retai. Jis taip pat mokė
jo ir neapkęsti. Soloveičiko jis neapkentė, ir 
kai tas lįsdavo su klausimais, rėkdavo:

— Gi tau koks reikalas?
— O mama tavo graži, — pasakė vieną 

kartą tas su pasitenkinimo šypsena.
Tada Karen užsimojo, davė jam atbula ran

ka taip, kad Soloveičiko nosis paplūdo krau
jais, ir jis sužviegė kaip skerdžiama kiaulė.

— Nereikia muštis, Karen, — pasakė pa
barančiai sesuo Dina, aukšta, su bizantiškos 
ikonos profiliu.

— Kodėl nereikia? Jis keikia. Jis šlykštus. 
Gi tu graži, tu tokia graži.

Ir Valentinas Almozovas pagalvojo, kad 
netgi tas vienintelis ligonis irgi nežinia, ko
dėl čia esantis (juk jis buvo nepagydomas 
ir jo negydė), buvo daug padoresnis negu 
sveiki suakmenėję antžmogiai, kankiną žmo
nes, — Karen mokėjo mylėti ir neapkęsti.

Tuo tarpu Valentinas Almazovas įtikinėjo 
Vasilijų Goliną, liesą, išsekusį, nublukusio
mis akimis žmogėną, neaiškios profesijos, 
nei amžiaus nei likimo, kilusį nuo Kamišino, 
kad jis skraido dabesyse, o gyventi reikia

atkarpa/ ROMANAS
žemėje. Galinas, kartu su jaunu filosofu Iva
nu Antonovu sukūrė teoriją išvaduoti sovietų 
protą nuo stalininių pančių ir tikėjo, kad 
jiems pavyks įtikinti dabartinius vadus per
eiti į jų pozicijas, ir gyvenimas taps gražes
nis, — jie abu sutiko, kad toliau taip gyven
ti negalima.

— Supraskite, pagaliau, kad mūsų epo
chos konfliktas turi ypatingą, nepaprastą 
charakterį, — sakydavo Almazovas. — Ir, su
prantama, neturi nieko bendro su netolimos 
istorijos krizėmis. Yra gryniausias siaurapro
čių maniakų idijotizmas tvirtinti, kad gali
mas taikingas dviejų antagonistiniu lagerių 
sugyvenimas. Juk šiandieną reikalas eina ne 
apie tą ar kitą santvarką ar lygsvaros išlai
kymo sistemą, bet apie svarbiausia būti ar 
nebūti žmogiškai asmenybei. Vienintelė, ne
ginčijama brangenybė žemėje žmogui — tai 
asmens laisvė. O komunistai iškišo alternaty
vą: ne žmogus, bet kolektyvas, ne asmeny
bė, bet banda. Argi žmonija sutiks su tuo, 
kad būtų paversta į tylią, besmagenę bandą ? 
Ne, ji greičiau sutiks žūti! Ir reikia suprasti, 
kad Vakarai, visas laisvasis pasaulis kovoja 
ne dėl kokių ten politinių formulių ar sis
temų laimėjimo, bet kad išgelbėtų ŽMOGŲ 
nuo pastangų paversti jį vėl žmogaus išvaiz
dos sukomunistinta beždžione. Supraskit, 
reikėjo dešimčių tūkstančių metų, kad iš 
bandos išskirtų Asmenybę; ir štai žmonijoje 
ėmė reikštis atavistiniai instinktai, bandos 
nostalgija. Ir ne atsitiktinai šitos žemos terf 
dencijos ėmė reikštis pas “proletarus”, dva
sios elgetas, — natūraliais jų vadais yra siau
rapročiai fanatikai. Nė vienas iš genialiųjų 
mintytojų, kurie visuomet yra dvasios aris
tokratai, nuo Heraklito iki Ničės, negalėtų 
sukurti tokio elgetiško ir pasigailėtino moks; 
lo, kaip tas barzdotas vokiečių filisteris

GOETHE’S ATSARGUMAS 
Kartą Napoleonas įkalbinė
jo Goethe kurį nors velka - 
lą paskiti rusų carui Alek
sandrui.
- Deja aš niekam neskiriu 
savo kūrinių, -atsakė Goe 
the. - Kad vėliau netektų 
gailėtis.
- Liudviko keturioliktojo 
laikų rašytojai buvo kito
kios nuomonės, - teigė Na
poleonas.
- Taip,- sutiko Goethe.- 
Bet pripažinkite, kad jie 
dažnai to gailėdavosi... 
APIE SENATĄ IR PIRTĮ 
Viena iš šiuolaikinės alge- 
bmg kūrėjų matematikė vo 
ktetė, Emi Neter /1883 -

Klube dalyvaus, matyt, tik ^935/ negavo ilgus metus 
"laisvų profesijų" žmonės , do?entūroe pagrlndu, 

kad moteris negalėtų įeiti 
į universiteto senatą. Į to

KOKS SKIRTUMAS?
Prancūzų rašytojas ir filo
sofas Fontanėlis buvo pak 
Įaustas:
- Koks skirtumas, tarp ge
rumo ir grožio?

Fontenelis atsakė:
- Gerumas reikalingas įro
dymų, o iš grožio niekas to 
nereikalauja.

gose. Bet nekeltinas jis 
kaip dirigentas, nes tai 
ne jo paskirtis. Labai su 
nkiai jam davėsi dirigavi 
mas, kaip ir St.Šimkui. 
Muzikologui nedera būti 
neobjektyviam.

DISKUSIJU KLUBAS
"Žinijos" draugija (spe

cializuojasi daugiausia 
marksizmo ir ateizmo po
puliarinimu) Vilniuje irgi 
įsisteigė diskusijų klubą.

DAGYS Išdidžios gadynės 
galas. Bronza

tai yra, negriežtai surišti 
darbo valandomis, nes klu 
bo diskusijos rengiamos argumentus kitas žy- 
trečiadieniais, 3 vai. p. p. , 
kai įstaigos ir įmonės tebe 
dirba.

Pirmajame klubo susirin senatas- ne vyrų pirtis, 
kime rugsėjo 21 d. paskaitą Kodėl moteris negali į jį 
skaitė proi. P. Slavėnas (as įeįįi ?.. 
tronomas), tema "Evoliuci. 
ja - lokalinė ar kosminė?" 
Diskusijose dalyvavo mark 
sistinės filozoHjos mokslų 
kandidatas (magistras) J . 
Minkevičius,"ateistinės ti
kybos dvasios vadas" J.Ra 
gauskas ir kiti. (Elta). 
VLADAS BARTUSEVIČIUS 
dabartinis(po J.Švedo)"Lie 
tuvos" ansamblio vadovas , 
Tiesos korespondento klau 
sinėjamas apie ansamblio 
darbą, tarp ko kito pareiš
kė tokias pažiūras :reikia 
būti savitais ir nepakartoja 
mais, o ne vien vadovautis 
atneštais sprendimais,pata 
rimais iš šalies. Tada rajo 
ninės dainų šventės nebūtų 
vienodos, kaip vandens la
šai. ..

inus vokiečių matematikas 
D. G ii bert atsakė:
- Ponai profesoriai, juk

HENRIKAS JUŠKEVIČIUS 
jaunas(31 metų) Vilniaus ra 
dioir televizijos centro vy 
ri aus i as inžinierius, pa
kviestas Tarptautinės ("ko 
minterinės") radio ir tele
vizijos organizacijos techni 
kos centro direktorium Pra 
hoje. Tai nutarta po nese
niai Vilniuje įvykusios tos 
organizacijos vadovų konfe 
rencijos. Tas centras tvar 
ko ir televizijos perdavi
mus iš Vakarų į "socialist! 
nio bloko" kraštus. (Elta) 
IŠKILMINGAI ATIDARY - 
TAS paminklas dviem Lietu 
voj tebeviešpataujančio bol 
ševikinio režimo teroro au 
koms-Lietuvos kariuome
nės aviacijos kapitonui Al
bertu! Švarplaičiui,1941 m.

Marksas. Ir tik mūsų dienų bukapročiai tal- 
mudistai kartu su demagogais ir niekšais, 
kaip mūsų valdančioji gauja, gali jį sekti. 
Teisybė, aš nė valandėlei neabejoju, kad 
žmogus nugalės beždžionę. Nėra abejonės, 
kad į naująjį amžių Rusija įžengs laisva ir 
atsinaujinusi, ir tik auklės baidys mūsų vai
kaičius baisiu komunisto vardu.

Betgi pabrėžiu, kad visos tos komunistų 
dangstymosi doktrinos — kuklumas, pasiau
kojimas, taikingas sugyvenimas, sutrumpini
mas žmogiškų pajėgų ir galimybių iki vienos 
paprastos darbo operacijos gyvenime — kon
vejerio, tai tik reikalavimų privedimas iki el
getiškai skurdaus materialinio bei dvasinio 
davinio. Tas puritoniškas šykštumas veid
mainių, prisidengusiu revoliucijos kauke, 
naujoji scholastika Šlykštesnė negu viduram
žių, naujoji vergija baisesnė už babilono.

— Gal būt, jūs visdėlto perdedat, — sakė 
Golinas. — Jo balsas buvo kažkoks bespalvis, 
mieguistas, lėtas, lyg jis tuoj užmigs; net ir 
jo akys dažnai užsimerkdavo, kai jis kalbėjo 
ilgiau negu minutę ar dvi. Jo užsispyrimas 
atrodė dirbtinis, netikras.

— Perdėti ar nedadėti — iš esmės vienas 
ir tas pats. Juk ir visa mūsų tikrovė šiandien 
— kekė muilo burbulų ant plonyčio siūlo. 
Jei milijoninė armija policininkų nesaugotų 
tų gamintojų ir pardavėjų, tų ryškiom spal
vom dažytų muilo burbulų, žmonės seniai 
būtų nutraukę tą siūlą, išnyktų erdvėje vi
sos tos muilo burbulinės iliuzijos kartu su 
jų kūrėjais. Bet argi galima perdėti ar neda
dėti muilo burbulų kokybei? Vistiek teisin
ga bus, ar tas savybes vadinsime teigiamo
mis, ar neigiamomis. Visa esmė yra ta, kaip 
tau jas nupieš vaizduotė. O norint nupiešti 
Teisybės paveikslą, reikia pažiūrėti tiesiai į 
akis, reikia turėti turtingą ir drąsią vaizduo
tę; deja, jūs, Vasilij Vasiljevič, esate praei
ties vaiduoklių nelaisvėje, visiškai atitrukote 
nio realios dirvos ir nebegalite nutūpti ant 

z?mės. Jūs naivus, kaip liūdno veido ritieris, 
ir n'isų pastangos toliau bepročių namų jūsų

nebenuves. O, Dieve, kokia daugybė bepro
tiškų aukų! Izaokai bandomis, jau nebe savo 
tėvų noru, bet sava valia žengia ant au
kurų ir gula po tirono peiliu, vietoj to, kad 
patys paimtų į rankas peilius ir skerstų tuos 
nutukusius aukautojus.

— Pusryčių, eikite, eikite! — šaukė priki
musiu balsu felčeris Strunkin. — Na, ir ko 
tau — atskiro pakvietimo, Samdielov? — su
šuko jis mažam, baisiai liesam seneliui su 
amžinai išsigandusiu veidu, tokiu pasigailė
tinai susiraukšlėjusiu, lyg, štai, va, jis tuojau 
ims ir pravirks. Strunkin dar pastūmėjo jį ir 
sušuko:

—Na, še avižienės košės... gyviau!
— Michail Samoilovič, dėl Dievo... negaliu 

valgyti, aš išgersiu arbatos... prašau...
— Jokių arbatų! Valgyk! — Strunkin paėmė 

nuo stalo pajuodavusį alavo šaukštą, įkišo jį 
bliūdan, paskui prikišo prie Samdielovo 
burnos ir kaire ranka praskleidinėjo jo lūpas, 
kartu vaišindamas nelaimingąjį kumŠčiavi- 
mais.

— Valgyk, kelme, arba eisi j penktąjį sky
rių!

Penktasis skyrius triukšmaujantiems buvo 
baidyklė, kurios visi bijojo; ten su visais el
gėsi be ceremonijų. Galėjo net sumušti iki 
sąmonės netekimo, ir niekas už tai nebuvo 
atsakingas. Visiems ligoniams, be retų išim
čių, sakydavo “tu”, nežiūrint, ar tai buvo 
darbininkas, ar kolchozninkas, ar mokslinin
kas, ar menininkas, ar muzikas.

Samdielov, žinomas bibliografas, buvo, 
kaip ir daugelis kitų, patalpintas čia gimi
naičių, užsinorėjusių atsikratyti nepageidau
jamu žmogumi. Šis triukas plačiai vartoja
mas socialistinių piliečių tam, kad prapla
tintų savo menką gyvenamąjį plotą, — juk 
neretai dvi šeimos gyvena viename kamba
ry. Jokia psichine liga Samdielovas nesirgo. 
Ir tai, kad jį patalpino į trisdešimt devintą 
skyrių, kuris kartu buvo ir instituto gydytojų 
tobulinimosi klinika, jau buvo didelė privi- 
’eg*ia- Bus daugiau.

birželio 24 d. sušaudytam 
Červenės žudynėse, ir jo 
motinai, tragiškai žuvusiai 
1945 metais,kovo mėnesį. 
Atidengimo iškilmėse daly 
vavo ir pasakė kalbą Vliko 
atstovas J. Audėnas. (Elta) 
DR, SKLIUTAUSKAS

Buvęs Kapčiamiesčio, Pi
kelių, vėliau Žagarės gydy
tojas I. Skliutauskas, 1929 
metais aprašęs Žagarėj-eir 
apylinkėje pas i rodžiusią po
lio epidemiją, dabartiniais 
laikais įsigijęs nusipelnu- 
sio gydytojo titulą ir docen
to laipsnį Vilniaus medici
nos fakultete, susilaukė 70 
metų amžiaus. Nors gyd. 
Skliutauskas esąs atlikęs ei
lę mokslinių darbų medici 
nos srityje, jo iškilimą vis 
dėlto gerbėjai sieja su fak 
tu,kad nuo 1931 m. jis buvęs 
Sovietų pasiuntinybės Kau 
ne personalo gydytojas ir su 
teikdavęs pagalbą susirgu- 
siems komunistams pogrin 
dininkams. (Elta).

TAUTIEČIAI, siųskite ži
nių ir fotografijų iš minė
jimų, švenčių, vestuvių 
sužieduotuvių ir tt.
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mano svajonės su didžia au 
dra ir su vėjais, klajoja.

Nerimstu.kad per tokį ii 
gą laiką, savo Motinėlės ne 
mačiau.

Kiekvienas Kalėdas ar 
Velykas-mes apsikrovę vai 
giaisir gėrimais, ir aš vis 
tiek nepatenkinta, nes ži
nau,kad Jūs ten badaujate.

Dabar,sulaukus brangiau 
sios šventės-Motinos Die
nos, norėdama pagerbti ir 
atsilyginti už vargą-neturiu 
progos... Dievo bausmė nu 
baudė pasaulį, karo laikas, 
užtat apsunkinti karo naš
tos negalima susižinoti su 
savo tėveliais, broliais ir 
seselėmis, kad pasidalytu
me vargais.

Motinėle mano brangi , 
vienos dovanos trokštu aš 
iš Dievo,Tave, Motinėlę, gy 
vą pamatyti ir prie Tavo 
krūtinės prisiglausti. Tavo 
suraminimo žodelius išgir 
dus,nurimtų širdis.

Su šiuo laišku linkiu, kad 
kitą metą Motinos dieną bū 
tų pasauly ramybė ir lais
va Lietuva Tėvynė,kad gale 
tume ten nuvažiuoti, o kad 
ir nenuvažiavę,tai nors laiš

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

KAIP AŠ IŠGIJAU

Didžiai Gerbiamas Pone Pasiskundžiau jam savo 
Redaktoriau, nesveikata. O jis man ir sa

Perskaitęs Jūsų pasikaiko,kad ir "man kiroprakti- 
bėjimą su dr. B. Naujalivkai jau pusantrų metų kaip 
"N.L" 28 d.rugs. 1966 metą laužo nugarą,bet nieko nepa 
kas dėl Sveikatos Klinikos dėjo, o nuvykus į Sveikatos 
Toronte ir pasiremdamas kliniką,dr. B. Naujalis savo 
Jūsų kvietimu pasisakyti, gydymo metodais išgydė ne 
kaip išgijimą,sumaniau pa tik strėnas, bet ir arthritą 
rašyt keletą eilučių-apie sa kelyje".
vo išgijimą. Aš, nieko nelaukęs,pa-

Jau prieš 15 metų prade skambinau ir kada pirmą 
jo mane kankinti strėnų kartą atvykau, tai mano no- 
skausmai. Ir taip nugara sis labai lašėjo. Tai aš per 
skaudėdavo,kad man, kaipo spėjau dr. Naujalį, kad jis 
mechanikui, beveik nebuvo nekreiptų į tai dėmesio, nes 
įmanoma dirbti. Gerai, kad aš turiu sinusitą,ir mano ši 
mano biznio draugas bei pu sloga yra amžina.
sininkas yra mano brolis; Dr. Naujalis nusišypsojo 
jis mane pavaduodavo ma ir nieko nesakė, bet ėmėsi
no sunkaus nesusilenkimo gydyti.
dienomis. Jo gydymo metodai buvo Amerikonams padedant, ir Lietuvoje pastatomi mirų-

Apie mano nuolatiniu, vo Įvairūs ir trukdavo dau
galvos skausmus nėra ko giau kaiP valandą laiko. -,o New Yorke giminėms paminklas.

Prie Sibiro kankinės, L.Kamandulienės karsto stovi 
duktė p.Kilmonienė, A.Stražinsktenė, kuri iš Lietu 
vos atvyko vos tiktai dviems valandoms praėjus kai 
L.Kamandulienė mirė, p. Vilimienė ir anūkė Rūta Kil 
monytė-Lee, kuri savo senele, L.Kamandulienę, at
sivežė iš Lietuvos. Foto L. Kančausko.

Įdomus sutapimas
Netikėtai iš senų žurna 

nalų bei knygų krūvos iš
traukiu "Nepriklausomos 
Lietuvos" 1943 metų laik
raštėlį, gegužės mėnesio. 
Ten nemažai įdomių straip 
snių.Skaitau "Laiškai Moti 
noms". Perskaitau M. Ar
lauskaitės rašinį Motinai , 
kurs gana jautriai parašy 
tas, čia augusios mergaitės 
Skaitau antrąjį: "Motinėlė 
mano brangi, širdužėle ma 
no saldi! Gana privargai ir 
prisikankinai,ir daugnakte 
lių nemiegojai, mane ant 
rankelių nešiojai. Ne viens, 
ašarėlę išliejai, kol mane

išauklėjus išleidai į tolimą 
šalį laimės ieškoti.

Skiriantis paskutinį kar 
tą - apkabinus mane savo 
švelniomis rankelėmis, 
prispaudus prie savo ver
kiančios širdies, liejai sa 
vo ašaras ir tarei žodelį iš 
savo skausmingų lūpų silp 
nu balsu tarei:-Dukrele, ne 
užmiršk manes ir savo 
krašto.

Motinėl e mano brangi, Ta 
vo žodeliai ir karšta meilė 
iš mano širdies niekados ne 
išeis. Ar aš guliu, ar aš ke 
liu.apie Tave.Motinėle, sva 
joju.Nepaliauju svajojus, ir

MAHEU EXTERMINATION

• PARAZITU KONTROLIAVIMO SPECIALISTAS
• IŠNAIKINAMOS BLAKĖS, BOMBATIERIAI. ŽIURKĖS IR KT.
• APŽIŪRĖJIMAS NEAPMOKAMAS IR GARANTUOTAS
• IŠNAIKINIMAS GARANTUOTAS

3128 Masson, Montreal 36. --- Tel. 725 - 6489.

kais susisiektume. Lai gy
vuoja Lietuva! Lai gyvuoja 
Motinėlė! Lai gyvuoja visi 
saviškiai!

Su pagarba 
M. Kilmonienė

Tokį gražų laišką ponia 
Kilmonienė parašė savo mo 
tinai prisiminti 1943 m. ge 
gūžės mėnesį, Motinos die 
aos proga. Ponios Kilmonie 
nės troškimas išsipildė,kad 
ir po ilgos eilės metų ir 
daug pastangų, teko pasi
džiaugti miela Mamyte.

Šią dieną atėjusiose "Nau 
jienose"iš Chicagos, skai
tau apie mirtį L. Kamandu 
lienės.tai yra L. Kilmonie 
nės Mamytės. Apgailestavo 
me, ir tarsi kokia magiška 
jėga nuvedė mane prie senų 
knygų.Ištraukęs "Nepriklau 
somą Lietuvą',' skaitau virš 
pacituotą straipsnį.Aš tikiu 
kad šis rašinėlis bus įdo
mus platesnei visuomenei, 
nes ponus Kilmonius Kana
dos,© ypač Montrealio lietu 
viai gerai žino. Šių žodžių 
autoriui teko gerai pažinti 
pp. Kilmonių šeimą gyve
nant Montrealy.

Gilią užuojautą reiškia
me ponų Kilmonių šeimai ir

nei kalbėti, o mano sloga? 
Viena eina prie pabaigos , 
kita įpusėjus,© trečia nauja 
jau prasidėdavo. Ir tai ne
žiūrint, ar būtų vasara, ar 
kitas kuris metų sezonas . 
Lankiau visokias gydyme 
institucijas,ir niekas nepa 
dėjo.

Buvau pas vieną kiropra 
torių, tai tas pastatė mane 
pilvų prie sienos, keliu spy 
rė į strėnas ir liepė ateit 
kitą kartą. O aš už tai aps 
mokėjau $5. 00.

Nuėjau pas kitą kiroprak 
torių. Aš jam pasakiau, kac 
man skauda strėnas, o jis 
man pradėjo galvą sukti 
kadnet sprandas tratėjojiš 
ėjau kreivai galvi nešda
mas.

Nuėjau pas trečią. Tas 
bandė visą mano nugare, 
kraipyti,, bet ir tas nepadėjo

Geras pažįstamas atvežė 
savo automobilį taisyt į mū 
sų automobilių taisymo 
dirbtuvę.

visiems giminėms.
Su pagarba 

P. J. Liaukevičiai.
135-17 St. Porteg LaPrer 
Man. Canada.

Po kurio laiko pajutau , 
kad aš jaunėju. Dar vėliau 
pajutau, kad mano amžina 
sloga pradingo. Galvos 
skausmai pasišalino, galiu 
lankstytis kaip ant spyruok 
lių, strėnų neskauda.

Taigi,vietoj,kad eiti pas 
Abraomą,aš šiandien džiau 
giuosi gyvenimu'.

Kada man taip gerai išė 
jo, tai aš patariau ir savo 
žmonai nueiti į Sveikatos 
Kliniką.

Jos nervai buvo netvar
koje ir svoris padidėjęs.

Ji nervindavosi be reika 
ln, verkdavo ir tas įvykda 
vo kas mėnuo tam tikru lai 
ku.

Aš buvau labai susirūpi 
nęs, nes užėjus tam laikui 
negalėdavau nei susikalbę 
ti.nei pasitarti.

Ji nuėjo į Sveikatos Klini 
ką. Dr.Naujalis nustatė jai 
dietą,nustatė kasdieninę gj

venimo programą namuo
se. Ir ji ne tik numetė 30 
svarų svorio, bet dr. Nauja 
lis grąžino man žmoną- 
sveiką moterį.

Mano sūrus aštuonmetis 
po plaučių uždegimo jau ne 
turėjo temperatūros, bet 
naktį taip kosėdavo, kaip 
griaustinis griaudavo.

Atvežiau jį į Sveikatos 
Kliniką. Gavo parūkyti dr . 
Naujalio sveikatos pypkę. 
Tai kažkokios vaistinės žc 
lės, kurių garų įtraukdavo 
gumine žarnele į plaučius .

Po kelių tokių kvėpavimų 
mano sūnus pasveiko. O ko 
sulys praėjo po trijų vizitų.

Dieve duok, kad kiekvie
nas lietuvis suprastų ir, 
kam reikia.pasinaudotųdr. 
Naujalio natūralaus gydy
mo metodais.

Victor Dundys 
Port Credit, Ont.

Johan Tiedman Reg d
DIRBU VISŲ RŪŠIŲ BALDUS 

PAGAL UŽSAKYMUS

1092 Clark Street /prie Dorchester/, M o n t r e a 1.P.Q, 
TEL: 861- 3032, 
vakare - 254- 6898. /Kalbame lietuviškai/.

PILYPO NARBUTO 
ĮPĖDINIAMS

1965 metais Hartford, 
•Conn.,mirė Pilypas Narbu 
tas palikdamas šiek tiek 
turto,kurį galėtų paveldėti 
brolis Motiejus (Macek.Ma 
thew) ir seserys Teklė ir 
Maris,arba jųjų vaikai. Ve 
lionis buvo nevedęs,o su se 
serimis ir broliu artimų 
ryšių nepalaikė. Apie sese 
rj Maris turima nepatikrin 
tų žinių, kad ji mirusi Len 
kijoje 1944 metais ir pali 
kusi dukterį Antaniną Davi 
dowicz.

Spėjama, kad brolis Mo 
tiejusir sesuo Teklė, arba 
jų vaikai .gyvena okupuotoje 
Lietuvoje.

Patys ieškomieji arba a- 
pie juos žinantieji prašo 
mi rašyti Lietuvos Genera 
liniam Konsulatui New Yor 
ke:

Consulate General of 
Lithuania

41 West 82nd Street
New York,N.Y. 10024. 

TAUTIEČIAI, pasinau
dokite skelbimais tų, kurie 
čia skelbiasi,-jie yra lietu 
vių draugai-geriausiai pa
tarnaus.

GEORGE LAVINSKAS
ALLSTATE INSURANCE 

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS.
26fi - 2nd Ave., LaSalle. Tel: 366*5309.

Unive'iAal Cleaneii & Tjailo'id
9 Valau ir taisau vyriškus ir moteriškus drabužius.
• Siuvu naujus pagal užsakymus vyriškus paltus, 

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

(ni Wellington S*.' Tel. 769-2941

P Q DD DODGE * CHRYSLER

DART

★ 4- ★

Baltica Investment Corp.
Autorizuotas kapitalas $ 120.000

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

Už indėlius mokame 8% dividendo.

BALTIC WOODWORK CO.
DAROMOS {VAIRIOS DURYS. LANGAI. VIRTUVĖS KABITAJ- 

IR KITI ĮVAIRŪS MEDŽIO DIRBINIAI.

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

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

ME 7-6727

DE LUXE CLEANERS
Sav. P. RUTKAUSKAS

117—6th Avenue, Lachine.

7635 BouL LASALLE
Kampas 4-tos Avenue

LASALLE

■TEL: Naujų 366- 7818
i Naudotų 366-5691

LaSALLE AUTO SPECIALIST Reg’d
SAV. G. DESROCHERS

Taisau ir dažau lengvas malinąs 
7717 GEORGE LASALLE, QUE 

(Prieiais „Nepriklausomos Lietuvos” redakcija)
Tel.: garažo 366*0500

namq 366-4203

BELLAZZI - LAMY,INC-
DO 6-6941 7682 Champlain Blvd. I-aSalle
J vairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmas- 
Insuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis popieris.

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. Ureibus.
1205 CHURCH Ave., Verdun, Montreal.

FILATELISTŲ ŽINIAI I 
PERKU HERMKLAUSOMOS UETUVOB 

RASTO lEHKUIS - VOKUS - ATVIRUTES • 

ABARIUS - PAVIENIUS. SEMTOMIS - OI1X 
UAIS BEI MAŽAIS KIEKIAIS. KREIPTIS 

SU RASIOLTMAIB Į W.E. N O R K IĮ.1M1 

EDOtNSTON STREET, RHILAOEIRHIA, »«. 

IS 1ST USA.

Ps.D.R.M.N.Pt


6 PSL.

TAUPYK IR SKOLINKIS 

PIRMUTINIAME IR DIDŽIAUSIAME D A D A |U| A
TORONTO LIETUVIU KREDITO KOOPERATYVE 1 IlIlllIVlfl

KAPITALAS SIEKIA DU SU PUSE MILIJONO DOLERIU 
MOKAME: DUODAME:

4%% ui depositus Morgičius iš 6'/^,
5V^o numatyta ui serus Asm. paskolos iš 7%

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

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

ĮVAIRŪS siuntiniai ir dovanos I
Lietuvę, Latviją, Estiją, Ukrainą ir 
U. S. S. R. paprastu bei oro paštu

BE MUITO
ĮVAIRIOS SUDĖTIES MAISTO 
SIUNTINIAI BE MUITO IKI 33 
SVARU. PRAŠOM REIKALAUTI 

MljlSU NAUJU MAISTO 

KATALOGU.

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

• B« Mė siunčiame Jūiq sudarytai, ir apdraustas įvairius siunti
nius iki 19% svarų gryno svorio.

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

kymus siųsti mums paštu ar ekspresu. Apmokėsite gave mfisų

• Jeigu turima neaiškumų, prašome klausti, telefonuoti bei rašyti, 
mielai paaiškinsime ir duosime patarimą.

• Mūsų įstaiga labai daug kam patarnavo ir pasiruošusi patar- 
nauti ateityje.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

480 RONCESVALLES AVĖ. TORONTO 3, ONT.
Telefonos LE 1 - 3098

DARBO VALANDOS: pirmadieniai s - penktadieniais nuo 9 vai. 
ryto iki 7val.vak; šeštadieniais - nuo 9val.ryto iki 5 vai. p.p.

Savininkai A. Ir S. KALCZA

Reportažas iš Toronto
PAŠNEKESYS METRO TRAUKINYJE 

apie modistesapie madas ir 
Traukiniui sustojus Queen 

stotyje, į vagoną įlipusios 
dvi ponios kalbasi lietuviš 
kai. Jos ką tik išėjusios iš 
didelės krautuvės ir apta
ria ten matytų drabužių ma 
das. Puošniai apsirengu
sios,greta atsisėdusios lie 
tuvaitės stebisi matytom 
trumpom,gerokai virš ke
lių užsibaigiančiom suknu
tėm,vadinamom "mini". Vy 
resnioji, kiek žilsterėju- 
siais plaukais, moteris 
samprotauja,kur tuo eina
ma. Ji sako, kad modistai 
nebežiną.kąir beišgalvoti. 
Toliau ji teigia, kad visai 
kas kita buvę, pereitą sek
madienį įvykusioj, lietuviš 
kojemadų parodoje. Iš Či
kagos atvykusios lietuvai - 
tės parodė tiek daug suknu 
čių, apsiaustukų, tiek daug 
įvairių madų idėjų, kad bu 
vę tiesiog malonu visą tai 
matyti. Svarbiausia, kad vi 
si drabužiai buvę pačių pa 
siūti, jų pačių išmegzti.

Jaunesnė,plaukus raudo 
nai nusidažiusi, trumpus 
minko kailiniukus užsisiau 
tusi ponia prisipažįsta, kad 
ir ji buvusi toje madų paro 
doje.Tačiau ją daugiau ste 
binusios ne mados, bet mū 
sų torontiečių moterų susi 
domėjimas paroda. Ir pats 
viešnių priėmimas su bal 
tai apdengtais stalais, kavų 
te ir pyragaičiais. Jeigu ji 
pati nebūtų mačiusi,ji nepa 
tikėtų,kad salė buvusi taip 
sausakimšai pilna. Tuo tar 
pu pačios modistės ir jų kū 
riniai nepadarę didesnio įs 
pūdžio. Ji esanti mačiusi 
daug prašmatnesnių madų 
Balionuose.

Toks jaunosios bendra
keleivės išsireiškimas aiš 
kiai nepatiko vyresniajai 
poniai. Raudonplaukei bai
gus, ji sako, kad negalima 
taip lengvapėdiškai vertin

mais ir puikiais prancūziš 
kų mezginių pavyzdžiais.

Vyresnioji ponia tiesiog 
paklausia savo jaunesnę 
draugę,argi ji nesigerėjusi 
gražutės Bauklenės pasiro 
dymais?Arjai nepatikę a- 
nos premiją laimėjusi, tik 
juoda ant balto,neva spindu 
liuojančios kombinacijos 
balinė suknutė?

Trumpą momentą atro
do, kad išsiliejusi moteriš 
kė nebaigs skaičiuoti maty 
tus drabužių kūrinius ir be 
sikelčiančius spalvų deri
nius. Tuo labiau, kad jos 
aiškinamos detalės skam
ba neabejotinu tikslumu. 
Bet užsispyrėlė laikosi sa 
vo. Dabar ji sako, kad mo
distės nemokėjusios tinka
mai vaikščioti,o pranešėja 
sumaišiusi rodomų madų 
derinius. Nors vyresnioji 
mato, kaip yra sunku su 
prieštaraujačia bendrake
leive,bet dėl pranešėjos su 
tinka. Ji sako, kad dėl jos 
nereikia stebėtis. Juk ji bu 
vusi naujokė ir tafne reika 
le dar nepatyrusi. Bet kas 
link modisčių, moteris ste 
bisi.kad jos draugė galinti 
taip klysti. Svariais žo
džiais ji aptaria abiejų 
Blandyčiųir Čepaitytės tie 
siog profesionalų vaikščio 
jimą, jų sukinius, jų šypse 
nas. Ypač ją nustebinusi 
simpatingosios Čepaitytės 
modeliuota balinė suknutė , 
kuriai sunaudota bene 20 
jardų medžiagos.

Minką vilkinti ponia klau 
so vyresniosios aiškinimo 
ir jos veide vis daugiau ryš 
kėja lūžtančio žaidimo ats 
pindys. Bet ji vistiek neno 
ri pasiduoti. Tarsi mesda
ma paskutinę kortą,ji sako, 
kad pasibaigus parodai ir 
visiems einant iš salės, ji 
girdėjusi vyrų reiškiamą 
nepasitenkinimą. Jie atėję 
pamatyti naujausios mados 
topless bikinį kostiumėlį, 
o ten nieko panašaus nebu 
vę.

Su tuo vyresnioji ponia 
smagiai nusijuokia. Ji net 
nesivaržydama aplink sė
dinčių keleivių, garsiai lie 
tuviškai pataria savo rau
donplaukei draugei nesirū 
pinti vyrais. Juk parodoje 
vyrų tiek tebuvę, kad jiems 
suskaičiuoti gal nereikėtų 
net abiejų rankų pirštų.

S. Pranckūnas.
• Čekoslovakijoje , Brno 
mieste, netrukus bus lietu 
vių liaudies meno kūrinių 
paroda. Siunčia 741 kaimo 
menininkų darbą. /E./
• Pekine raudonarmiečiai 
demonstravo ir reikalavo 
pašalinti prez identą.o užs 
reik, ministerį sudeginti.

Įtt»nnnn<HMHiimw»nunmtn:»HuittntK>n»nm»mtttnntu»»»m»m;

NOTARAS
ANTANAS LIU D ŽIU S, B. L. 
Bendradarbis V. S. Mastis,L.L.D.

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

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

Namų CR9- 6166.

ti jaunųjų modisčių triūso, 
jų įdėtų pastangų. Įdomiau
sia, kad viskas, ką jos de
monstravusios, buvę pasiū 
ta ar išmegzta laisvalai
kiais. Jos gi nesančios pro 
fesionalės.o dvi net geros 
dainininkės, ką torontietės 
ir patyrusios antroje pro
gramos dalyje.

Jaunajai teberodant skep 
tišką nusiteikimą, vyresnio 
ji mėgina aiškinti. Ji nori 
parodyti,kad ana klysta. Ji 
pamini dvi sesutes Blandy 
tęs ir ponią Jam eiki enę. Ji 
prisimena modisčių ryškių 
jų spalvų megztas suknu
tes. Ji kalba apie anų ele
gantiškus, blizgučiais nu
sagstytus, vientisai spindu 
liuojančius,balinius rūbus.

Toliau vyresnioji mote
ris pamini panelę Rašymai 
tę ir jos vykusį pasirody
mą tiek su kukliais mez
giniais, tiek su puošnia ap
ranga. Oką reikėtų pas aky 
ti apie ponią Remienę ^u 
jos įmįntrių spalvų deri-

SĖJA
Tautinės, demokratinės minties mėnesinis lietuvių laikraštis 

Leidžia Varpininkų leidinių fondas
Redaktorius J. G. Lazauskas.

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

Prenumerata: JAV ir kitur 3 šiol, meįams.
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NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

Dalis svečių Toronto SLA kuopos parengime /iš gairės/: dd. Tamošiūnai, p. Ju
cienė, pp. Pranckūnai, p. Jucys, pp. Lasiai, p. Caplinskienė, p.Burogas, prnia 
Pranckūnienė/laimėjusi p.Tumoso dovanotą gerybių stalą su taurių gėrimų rin
kiniu ir skaniais užkandžiais bei kristaline gėlių vaza. Nuotrauka B. Tarvydo.

1966. XI. 9. -43(1017)

NIAGAROS PUSIASALIS

šokti 4 televizijos kanalo 
šokių salėje. Čia susidūrus 
su kliūtim-negalin4 «<am- 
binti pianinu šokių metu , 
mano dukra Rita padarė s a-

TIKRI FAKTAI APIE ŠO
KĖJŲ GRUPE 

Skleidžiant pramanytas ži
nias ir žinant tikrus fak
tus apie "Gintarą" ir skau
tų šokėjų grupes, prašau 
leisti visa tai nuodugniai 
išdėstyti- tiesos ir objek
tyvumo vardan.

T.Ž.Nr.32-33bekitų kun 
B.M.garbinimui straipsnių 
vis kartojama spaudoje, 
kad jis suorganizavo meno 
mėgėjų-šokėjų grupę "Gin
taras",ir net skautų tauti
nių šokių grupę. Bet tai ne 
tiesa, ir aš, kaipo ruošusi 
ir vadovavusi apie dešimt dėl dalyvavimo jaunųjų ta- 
metų virš minėtiems šoke- lentų pasirodyme per tele 
jams, pareiškiu sekantį: viziją. Gavus teigiamą atsa- 

1952 m.gegužės mėn. pra- kymą, nurodytų laiku mes 
džioje pasitarusi su K. Zu- nuvažiavome bandomam pa 
kausku ir Vanda Bajoraite rodymui. Iš kelių bandomų 
pradėjome raginti jaunes- šokių buvo priimtas vienas 
nius lietuvius jungtis j tau ir nurodytu laiku turėjome 
tinius šokius. Pakviestieji 
mielai sutiko ir intensyviai 
pradejome daryti repetici
jas, ir tais metais rugsėjo 
mėn.pradžioje pildėme pro 
gramą Tautos Šventės minė vo muzikos plokštelę savo- 
jime Wellande.Pirmieji ak 
tyvūs ir geri šokėjai buvo: 
J.Bieliūnas,B Jackevičius , 
V.Bajoraitė,P. Šidlauskas ,
M. Šalčiūnas, P. Šileikienė ,
N. Eižiflaitė, A. Ei žinai tė , 
A.Ulbinas,L. Ulbinas, R. UI 
binaitėirR.Ulbinaitė.Išvar- pareigą atlikdavo mano du- 
dintiems asmenims labai 
ačiū.

Gerokai pasitreniravę, 
1952 m. spalio mėn. 25 d , 
Niagara Falls, Ont., suruo- 
šėme viešą pobūvį su pro
grama ir šios šokių grupės 
krikštynas -vardu "Ginta
ras',’(J. Bieliūno pasiūlymu). tais,nepasitaręs su mani -

Kiek vėliau šokėjų sąsta- mi,bandė man ir šokėjams 
tui keičiantis ir nesusida- diktuotibei savintis nuo ke- 
rius reikalingam šokėjų lių metų mano įdėtas pastan- 
skaičiui, pradėjau kviesti 
šokių pratimams jaunimą 
nuo 8 iki 12 metų amžiaus . 
Jaunimo netrūko ir labai na 
riai lavinosi-treniravosi. 
Tačiau pradėjus nuo pirmų 
jų žingsnių šokius šokti, ne- palikti šokiams vadovauti 
buvo lengvas darbas paruoš- ir muzikinei pareigai atlik
ti viešam pasirodymui. Tuo 
labiau buvo sunkumų. Dide 
le atsakomybe ėmiausi prie
monių, kaip šokėjus suve- 
žant į pratimų vietą. Paleng- jaunieji šokėjai ir šokėjos 
vinti jaunų šokėjų tėvams 
ir būti tikresne išvengti ne
laimingų atsitikimų, papra
šiau kun.B. Mikalauską, kai
po nelabai užimtą atsako

"GINTARĄ"
mingąasmenį (darbingo ne 
turėjo) prisidėti ir padėti 
tėvams suvežioti į sutartas 
pratimų vietas, o dažniau
siai į mano gyvenamą vie
tą,šoke jus.Kun. B.Mikalaus- 
kas mielai sutiko, ir visi 
džiaugėmės geru patarnavi
mu. Labai ačiū jam.

Po geros treniruotės ir 
pasisekusių viešų pasirody
mų,paprašiau kun. B. Mika
lauską nuvažiuoti į Buffalo 
pas 4 televizijos kanalo ad
ministraciją pasiteirauti

mis išlaidomis ir ja naudo
jantis jaunosios šokėjos šo
ko neblogai. Kaip paskuti
niais laikais, taip ir anks
čiau, tautiniams šokiams , 
mergaičių plastkai ir kit. 
šokių veiksmams muzikinę

kra Rita pianinu arba p. J. 
Vyšniauskas akordeonu. P. 
J. Vyšniauskui labai ačiū.

Nors ir mano paprašytas 
"Gintaro" šokėjams talki- 
nikauti ir, kaipo autoritetin 
gas asmuo, būti jaunų šokė
jų globėju, kun. B. M. kar

gas į šokėjų paruošimą, o 
ypatingai pradėjo ieškoti 
mano klaidų ir netakto, pa
galiau darė bandymus mane 
pašalinti iš šokėjų grupės 
"Gintaras" vadovavimo ir

ti mano dukrą Ritą. Todėl 
teko visus ryšius nutrauk
ti.

O kadangi mano paruošti

galėjo šokti ir toliau, taip 
pat beveik visi priklausė 
skautų organizacijai ir ruo 
šiantis skautų globėjo, šv . 
Kazimiero, minėjimui su

AR ŽINOTE K£ RAŠO

KELEIVIS?
AR ŽINOTE, kodėl vieni jį giria, kiti peikia, bet 
visi mėgsta skaityti ?

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

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

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

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

1952 metų nuotrauka /iš kairės/ pirmoje eilėje:Audr. 
Eižinattė, N.Eižtnaitė, R. Ulbinaitė; antroje eilėje: 
vietos kunigas, pulk. Giedraitis /jau miręs/, Z.Ulbi 
nienė, Tellando KLB apylinkės tuometinis pirminin
kas G.Skaistys; trečioje eilėje: p.Šileikienė, B. Jac
kevičius, P.Sidlauskas, M.Šalčiūnas,A.Ulbinas,Jer. 
Bieliūnas, L. Ulbinas, Ras. Ulbinaitė ir V. Bajorai
tė, dabar p.Ulbinienė.

programa ir šokiais,skautų Virš išdėstytai padėčiai 
vadovybė, kuri buvo ir yra susidarius ir atsiradus dar 
suinteresuota daugiau Ii etų-kai kurių užkulisių, apie ku- 
višką jaunimą auklėti tauti-rjUOS)1.ejkalui esant, para- 
nėje dvasioje, mane paragi šysiu vėliau .toliau vadovau- 
no paruošt šokėjus naujai- ti ir šokiams jaunimą ruoš- 
paįvairintai viešai progra-ti kaip -Gintaro", taip ir 
mai’ skautų šokėjų grupėj nega-

Repeticijų reikalui esant uu įr laikinai tą darbą nu- 
ir neturint nuosavos salės , traukiu. Tačiau, sąlygoms 
skautų vadovai prašė kun. pagerėjus,dar neatsisakau 
B. Mikalauską leisti Liet, vadovauti liet, tautinių šo-i 
Parap. salėje daryti repeti-kjų, nesvarbu kokiu vardu 
cijas.Betkun.B.M. griežtai pasivadinusiai šokėjų gru- 
uždraudėmanįeitiį salę ir pei> ir ruošti jaunimą se- 
atlikti tautinę pareigą. Susi niemsir naujiems taut, šo- 
darius tokiai nemaloniai pa kiams.
dėčiai,skautų globėjų komi Jaunimo, kaip kitur, taip 
tetas darė viską ir repetici įr šioje apylinkėje yra labai 
joms salė buvo gaunama gražaus,tik labai gaila, kad 
pas svetimtaučius arba pri-kaip jaunimas, taip ir kiti 
vačioe patalpose. Pasiruoš kai kurie "organizatoriai" 
Šimas buvo daromas ir šv . nekreipia didesnio dėmesio 
Kazimiero minėjimas su palaikyti gyvą lietuvybės 
programa įvyko su geru pa~dvasią jaunimo tarpe, 
sisekimu skautųorganizaci- Zofija Ulbinienė . 
jos naudai.

SUDBURY, ONTARIO
KARIUOMENĖS MINĖJIMAS

L.B.valdyba lapkričio 26 veiks turtingas bufetas, 
d., šeštadienį, ukrainiečių Visi tautiečiai kviečiami 
salėje,130 FroodRd.ruošia kuo skaitlingi^ausiai daly-; 
Lietuvos kariuomenės šven vauti ir pasikviesti draugų , 
tės minėjimą. Pradžia 7 v. bei svečių.
vakaro. Tuo būdu,nors prisimini-

Programoje : paskaita , mais pagerbsime mūsų bu- 
meninė dalis,loterija, šo- vusius karius, partizanus , 
kiai. (Gėlių valsas ir pre- bei jų didelę auką mūsų tė- 
mijos geriausiai šokėjų po vynės laisvę ginant.
rai). Iki pasimatymo.

Gros geras orkestras, Lietuvių Bendr. valdyba.

> SUSIVIENIJIMAS
L LIETUVIŲ

A AMERIKOJE
SLA — jau 80 metų tarnauja lietuvių visuomenei 

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

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

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

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

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

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

SLA — 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
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HAMILTON
TAUPYK IR SKOLINKIS 

KOOPERATYVINIAME BANKELYJE

„TALK A"
21 Main Street East, Room 203 •• Telefonas JA 8- 0511.

išduodamos asmeninės paskolos is 8% iki 5.000, 
mortgičiu paskolos Is 7% iki 66% turto vertės.

UŽ serus mokama 5% dividendo iš pelno, už depozitus 4%.
Veikla 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 -- 
l vai. po pietų ir 5 vai. --8 vai. vak., sestadieniais 9 vai.ryto- 
12 vai.

ORGANIZACIJŲ PIRMININKAI-VADOVAI
Hamiltono apylinkės vai 

dyba lapkričio 13 d. , 2 vai. 
po pi etų, s ekm adi erų,s ai ėję 
po bažnyčia, visų apylinkė 
je veikiančių organizacijų 
pirmininkų ar jų atstovų, 
posėdį.

Apyl. valdyba pradėjo s a 
vo darbą pradžioje vasaros 
ir buvo nepatogus laikas po
sėdžiui sušaukti,be to jokių 
svarbesnių reikalų nesima
tė.

Šis posėdis yra naujos 
bendruomenės valdybos šau 
kiamas su organizacijų pir
mininkais-grupių vadovais, 
aptarti kolonijos reikalų, 
geresniam bendradarbi avi 
mui ateityje.

KLBH Apylinkės Valdyba.

MALONUS TAUTIEČIAI ’
Suėjo jau trylika metų , 

kai Hamiltono Šalpos Fon
do komitetas, jūsų padeda
mas ir remiamas, rūpinasi 
vargan patekusių brolių bei 
sesių užjūryje ir vietoje , 
šalpa. Pagrindu lėšoms su 
telkti yra tik viešos rink
liavos,ruošiamos kiekvie
nais metais. Šiais metais 
tokia rinkliava numatyta
pradėti lapkričio pirmo
mis dienomis ir baigti 
prieš N. Metus. Tam reika- 
lui Jūsų namus lankys komi
teto nariai ir pakviesti tal- 
kininkai.Kai ateis toks nie
kad nelaukiamas svečias , 
neišleiskime jo tuščiomis; 
duokime visi, kiek kas gali
me, kiek jausmai sako, ar 
sąžinė diktuoja. Aukos pra-

MXW ^SPORTAS
BARONASVEDA KAZYS

IŠEIVIJOS GYVENIMAS
Naujai išrinktoji Aušros 

klubo valdyba pareigomis 
pasiskirstė sekančiai:pir. 
A.Kuolas,vicepirm.A.Sapi 
jonytė, s ekr et. H. Chvedukas 
ižd. J. Tamulionis, parengi 
mų vad. -V. Simonaitis. Pa 
skirti taip pat ir sporto ša 
kų vadovai. 

Vilniau. „Zalgir.o" rn-r.trii futbolo vienuolikė — TSRS „A“ klasės antros grupės pirmo pogrup.o nugalėtoja. 
B. DŪDOS riuotr.uik ,j • (>>, kaires): G K.ilėdinskas, A. Binkauskas, P.. Glodenls, R. Letčinskas. R. Biliūnas. 5 Soi- 
bokas. B. Z-ll evitu:. I' k-<r,, „v >. A Žilinskas, V. Katsiva Ir S. Rantelis. Nuotraukoje nėr.t M. Averbuch>. £, 
Liaudansko, K Ciu,

šytojas išleistas tuščiomis 
bus labai nusiminęs ir įs
kaudintas: juk jis aukoja s tu 
vo poilsio laiką šiam kil
niam tikslui-mūsų nelai
mingųjų paramai. Visur tu
rime daugybę savųjų, kurie 
dėl ligos, invalidumo ar se
natvės negali jokio darbo 
dirbti, o vietoje gaunama 
parama-labai menka. Tad 
nors kartą metuose-Kalėdų 
švenčių metu, padėkime 
jiems paruošti kiek turtin
gesnį kūčių stalą ar jų ma
žyčiams nupirkti švenčių 
dovanėlę,kurių tėveliai ne
gali to jiems padaryti.

Nušluostikim džiaugsmo 
ašarą suaugusiam ir ma
žam,parodykim, kad vargs
tantieji mūsų tautiečiai nė
ra mūsų pamiršti.

Jie visada jums dėkoja 
komitetui prisiųstais laiš
kais, jie bus dėkingi ir šį 
kartą.

Įvairių laisvųjų kraštų 
vyriausybės kasmet kelia 
didesnį susirūpinimą ir pa
ramą vargstančiųjų naudai. 
Paskiausiu laiku ir Kana
dos katalikų vyskupai tuo 
reikalu taip pat daugiau su
sirūpino ir nrttarė įsteigti 
specialų Šalpos Fondą žmo
nėms padėti ir už Kanados 
ribų.Tokių faktų akyvaizdo 
je,padėti saviesiems mūsų 
pareiga.

Tikėdamiesi Jūsų nuošir
džios aukos,liekame dėkin- 
gi:

Hamiltono Šalpos Fondo 
Komitetas.

- Draugiškose vyrų krepšį 
nio rungtynėse Toronto Auš 
ra nugalėjo Vytį 78:50.
- Numatytas Š. Amerikos 
lietuvių sportininkų suva
žiavimas nukeltas į lapkri 
čio 19-20 d. d.
- Stalo teniso dešimtuko 
turnyras bus Čikagoje gruo 
džiomėn.3-4d. d. Tai iš ei 
lės septintas toks turnyras 
savo pradžia siekęs dar Vo 
kietijos stovyklinius metus 
PAVERGTOJI LIETUVA

Lietuvos jaunių futbolo 
rinktinė pralaimėjo Ukrai 
nai 1:4.
- Bokso rungtynėse Kauno 
Žalgiris nugalėjo Rygos 
Daugavą 6,5 : 3,5.
- Europos komandinėse mo

DR. VIKTORAS LANCTIS
Baigė Montrealio universiteto Medicinos fakultetą ir 
gavo aukso medali už burnos chirurgijos darbus/Gold 
Medal in surgery/, gimęs, augęs ir mokslus ėjęs M6 
ntrealyje. Tėvai iš Lietuvos atvykę 1900 metais.

Studentai-Gyvenimas ir Veikla
LIETUVIŲ STUDENTŲ SUVAŽIAVIMAS

Jaunimo Metų uždarymo 
proga,gyvesnio bendravi
mo paėkojeįstudentų JAV, 
ir Kanados.Suvažiavimas 
ruošiamas Toronte lapkri 
čto 24-26 dienomis.

Pernai Clevelando šuva 
žiavime ir užpernai De
troite dalyvavo per 400 
lietuvių studentų .Šių metų 
rengimo komisija,sudary 
ta Toronte,numato įdomės 
nę ir įvairesnę programą,., 
įskaitant tris pagrindines 
pa ska ita s, e ilę d is kus i jų 
organizaciniais ir kitais 
klausimais į ir vakarus su 
šokiais ir programa.Ren 
gimokomisijos nariai yra 
Andrius Šileika/informa 
cija ir ryšiai su viešbučiu/ 
Aldona Šapokaitė /regis
tracija/ ;vakarinės progra 
mos patikėtos Giedrei Rin 
kūnąitei, Laimai Švėgždai 
tei,Daliai Skrinskaitei ir 
VidaiTamulaityteijkiti na 

terų rankinio pirmenybėse 
Sov.Sąjungai atstovaus jos 
meisteris Kaimo Žalgirio 
klubas. Lietuvaitės pirmo 
se rungtynėse susitiks su 
rytinės Vokietijos meiste
riu.
- Kauno Žalgirio krepšinin 
kai, žaisdami Lenkijoj be 
trijų pagrindinių žaidėjų 
(jie pakviesti į Sov. Sąjun
gos rinktinę) pelnė pergalę 
prieš Varšuvos AZS Įdubą 
68:65 ir Varšuvos Poloniją 
75:60.
- Balstogės vaivadijos rink 
tinė Šiauliuose su vietos 
Statybininko vienuolike su 
žaidė lygiomis-1:1.
- Lietuvos vyrų ir moterų 
tinklinio rinktinės išvyko 
gastrolių į Lenkiją.

IŠ VISUR
- Penkiolikametė lenkė 
Trzebiatovska Balstogėje 
į tolį nušoko 5,70 m. ,o Ry 
goję latvė M .Aleinė ietį nu 
metė 51,02 m.,nors jai tik 
keturiolika metu.
- Bokso rungtynėse rytinė 
Vokietija netikėtai nugalė 
jo Lenkiją 6:4.
- Lenkijos atvirose lauko 
teniso pirmenybėse mišrų 
ir vyrų dvejetus laimėjo 
Estijos atstc ’a.. 

riai-Arūnas Dailidė ir Al 
gis Rukšėnas,

Kontrolės komisija su
darytais Eglės Augustina 
vičiūtės,Ramunės Kubiliū 
naitės ir Rimo Vaitėno, ku 
rie atliks buvusios Manda 
tų komis ijos-pareigas ,Kad 
s udentų suvažiavimo nuta 
rimai būtų iš anksto ap
tarti ir apimtų visus sky
rius .Rezoliucijų komisija 
sudaroma taip pat iš anks 
to.

Ryšium su naujų narių 
vajumi, visi studentai ra
ginami užsimokėti mokes 
ti ir įsigyti nario kortelę , 
kurios įgalina savininką 
pasinaudoti studentams 
nuolaidomis suvažiavime 
ir parengimuose.

Sąjungos nario mokes
tis $2.00,suvažiavimo re 
gistracija $3.00 /reika
linga viešbučio nuolaidai 
gauti- kambariai vienam 
$7.50, dviem $10.50,
trims $ 13. 50 parai/, Lie 
tuvių Studentų Sąjungos 19 
66 Metraštis $1.5O,obilie 
tai už tris vakarines pro 
gramas nuo ketvirtadienio 
ligi šeštadienio kainuos $ 
1.50,$2.00 ir$3.OO.Įsigy 
damas visus bilietus, stu
dentas gali iš karto sump 
keti$10.00, tuo būdu gau 
damas dar didesnę nuolai 
dą.

Svečių kainos:registrą 
cija$3.OO,Metraštis$2 . 
OO,ketvirtadienio vaka - 
ras $3 OO, penktadienio 
$4.OO,šeštadienio$5.OO.

Suvažiavimo programa 
ir dienotvarkė lapkričio 
24 d.

3:00 Atidarymas su 
trumpais sveikinimais.

4:00 Pirmoji paskaita.
9:00 Susipažinimo vaka 

ras su šokiais ir progra 
ma.

Lapkričio 25 d.
11:00 Centro Valdybos 

ir skyrių pranešimai.
1:30 Antroji paskaita.
4:OC Diskusijos ir sim 

poziumai teoretinėmis te 
momis.

9:00 "Eik Eik" šokiai. 
Lapkričio 26 d.

11:00 Diskusinės gru
pės organizacinėm temo
mis.

1:30 Trečioji paskaita .
3:30 Rezoliucijų prista 

tymas ir suvažiavimo už 
darymas.

7:00 Jaunimo Metų už 
baigimas.

7:30 Programa:"Antra 
sis Kaimas", šokiai-ba- 
lius.

Pagrindiniais kalbėto
jais 16-ame suvažiavime 
pakviesti Romas Vašto- 
kas/Toronto/, Romas Mi
siūnas/New Haven, Conn/ 
ir Antanas Saulaitis.S. J. 
/Boston/.

Diskusijas vedančiųjų są 
rašas tebesudaromas,bet

by JOHN W. FISHER 
CENTENNIAL COMMISSIONER

Seniai esu vartojęs atsi
tiktinį žinomą pasakymą- 
"gimtadienio balius",kal
bant apie 1967 m. Konfede
racijos šimtmetį. Noriu 
ir įspėti:būkit atsargūs.

Nesu,žinoma,girdėjęs iš 
vikingų,bet mažiausiai vie 
nas narys iš kiekvienos ra 
sės ar kultūrinės grupės , 
kuri turi savo šaknis Kanar 
dojedar iš prieš Konfede
racijos laikų, man į ausį 
kuždėdavo apie tikrąją Ka
nados gimimo datą. Čia į ei- 
na anglai, škotai, žydai, 
orancūzai ir amerikonai-ka 
aadiečiai.Jie visi čia buvo 
prieš 1867 m.

Argumentuojama,kad čia 
buvo Kanadoje dar prieš 
Konfederacija.

Vienas newfoundlandie- 
tis tvirtina,kad John Cabot 
atrado Kanadą. Quebeke 
viešpatauja pažiūra,kad Ja
cques Cartier tai padarė , 
ir turi pritarimo. Nova Sco 
tia ir New Brunswiko žmo
nės primena, kad Champ
lain atvyko čionai prieš lan
kydamas Quebeką.

Dauguma disputų,kuriuos 
esu girdėjęs, yra geros va
lios,ir esu laimingas tą pa
sakant. Ir tik nedaugeliui 
galiu pasakyti,kad "gimta 
Jienis" ir jo šventimas se
kančiais metais nori atžy
mėti 100—tį nuo Konfedera
cijos, kada Kanada tapo fe- 
deraline valstybe.Istorijos 
metas, kada Kanada tikru
moj yra gimusi, gali būti 
diskutuojamas logiškai su 
geologais ir archologaįs.

Kada žingsnai buvo daro
mi 1867 m.padaryti Kanadą 
federaline valstybe, vienas 
iš Konfederacijos tėvų yra 
pasakęs: "Mes siekiam tą 
padaryti taikingu būdu, ką 
Olandija ir Belgija, Austri
ja ir Vengrija,Danija ir Vo. 
kietija, Rusija ir Lenkija 
galėjo įvykdyti ginkluota jė 
ga. Ar mes neturime būti 
dėkingi,kad esame radę ge 
resnį būdą ? '

Nuo mūsų Konfederaci
jos 1867 m.ląikų jau mes 
galime rasti kelias kitas fe> diską šoki. Šokėjoms akompa 
deralines valstybes susikū 
rus i as be karo. Bet ir ligi 
šiol moderniais laikais pa 
sikartoja seni būdai.

Konfederacijos gimimas 
buvo įvykis, kokio nebuvo 
istorijojfKonfederacija gy 
vuojalaimingai 100 metų ir 
jos "gimtadienis" yra ver 
tas paminėti^Canadian Scene)is su Juodžio gitara. Moky

tojos E. Kardelienė, šokiu 
mokytoja ir akompaniatore J. 
Žukauskienė buvo pakvies 
tos scenon ir apdovanotos 
gėlėmis.

Pasirodymas buvo užbaig 
tas ansambliniu numeriu Lu- 
kauskaitės, R. Skučaitės, D. 
Blauzdziūnaitės, V. Malcai- 
tes ir V. Zitkutes, kurios su
tartinai pašoko valsą iš bale 
to Kopelija. Publika visus pa - Gyvojo Rožančiaus d-ja 
sirodžiusius priėmė labai gra- paaukojo $ 70.00 violeti 
žiai ir nesigailėjo gerai ploti. nĮam arnotui įsigyti. Pri- 

Po to sekė vaišės, šokiai 
loterija, iš kurios liko neatsi 
imti fantai: 182113, 182041, 
182614,182550,182027,182133 
182100,182615,182516. Alsi
nant fantus,reikia skambinti 
767-3285.

Tėvų k- tas loterijai suau
kojusiems nuosirdžiausiąi 
dėkoja visiems prisidėjusie 
msprie loterijos fantais ir au 
komis, o ypatingai dail. V. 
Remeikai, dovanojusiam savo 
paveikslą ir L. Gureckui už 
gausias ir vertingas dovanas.
♦ •Dr.Šemogo pr težiuro j gy- *
įdėsi p.Staškevičienė ir kt. laidota trečiadienį.

jau sutiko dalyvauti:Kazys 
Barteška /Montreal/, Gin 
tautas Beresnevičius /To 
ronto/, Angelė Šimaitytė 
/Chicago/, Marytė Gailiu 
šytė /Cleveland/Vytautas 
Raeztvanas /New York/, 
Salvinija Gedvilaite /New 
York/, Bernardas Prapuo 
lenis /Chicago/, Algis Za 
parackas /Detroit/, Kęstu 
tis Žygas /Boston/.

Organizaciniai klausi
mai,kurie stovi prieš stu
dentijos akis,yra studentų 
veikla pasaulyje /Pasaulio 
Lietuvių Studentų Atstovy 
bė, Jaunimo Metais įkurta; 
Baltic Student Federation; 
ir kt./studentiška spauda 
/1967 Metraštis, naujai at 
gaivinamos Studentų Gai- 
rės,Akademinės Prošvais 
tės/, atskirų studentų ir 
skyrių veikla /ryšiai, susi 
rinkimai, parengimai, fi
nansai/ Lituanus žurnalas 
ir kiti klausimai.

STELLA PANAVIENĖ
Ši nepaprastų gabumų mo kalba keturiom kalbom.

teris pasižymxjo nekilnoja 
mų turtų pardavimo ir pir 
kimo tarpininkavime.

Jau 9 metai kai ji bendra tu pavyzdingai atlieka moti
darbiaujasup. Kronu šioje nos pareigas. Ji augina tris 
srityje. 1964 metais p. Pa
navienė laimėjo pirmą vie 
tą iš apie 50 pardavėjų, dir 
bančių p. Krono įstaigose.

Kukli.sįžiningair su pa 
siryžimu dirbanti. Laisvai

AAOhfT REAL
ŠEŠTADIENINIU MOKYKLŲ 
VAKARAS 
turėjo būti gausesnis, bet 
praėjo gana gerai. Vakarą ati 
darė Tėvu komiteto pirm. L. 
Selenis; vakarą vedė V. Sa- 
balys. Pasirodymų programą 
pradėjo Rima ir Danute Sty- 
raitės efektingu maršu, kurį 
efektingai ir paskambino ke
turiom rankom. Po to Danutė 
Styraitė stipriu ir gerai skam 
bančin balsu gražiai padaina 
vo liaudies dainą. Šarūnas 
Norvaiša stipriai ir gražiai 
paskambino sonatina. Mažy
tė Pocauskaitė simpatingai 
padainavo vaikišką dainą - 
višta vaikus išperėjo. Petras 
Vaupša puikiai skambančiu
labai stipriu balsu padainavę fotografijų paroda gruo- 
humoristinę dainą Einu per 
lauką. Visi dainininkai daina 
vo patys sau akompanuoda
mi pianu.

Danutė Lukauskaitė grakš
čiai šoko klasikinio baleto 
Menuetą, vėliau Mazurką. Ji 
dažna scenos dalyvė. Cicili- 
ja Gabrusevičiūtė lengvai pa 
šoko Mazurką, Aldona Tusai- 
te išraiškingai pašoko olan-

navo J. Žukauskienė. Aldona 
Vasiliauskaitė labai lengvai 
ir gera technika šoko Stepą. 
Jai grojo akordeonu A. Staš
kevičius. Robertas Skučas 
grojo gitara ir vėliau su Aru 
nu Staškevičium ir Edvardu 
Juodžiu gitaromis ir su akor
deonu grojo duetus, sėkmin
giau Staškevičiaus akordeo- 

P. Panavienė ne tik pasie 
kė aukštų rezultatų pasi 
rinktoje profesijoj, bet kar 

vaikus-2 berniukus ir vie
ną mergaitę. Ji reikalui 
esant pristato vaikus į viso 
kius lietuviškus parengi
mus , mokyklą, skautus, vai 
dinimus ir 1.1.

AUŠROS VARTŲ ŽINIOS 
-Skautoramą rengia Nerin 
gos skaučių ir Geležinio 
Vilko skautų tuntai šešta
dienį, lapkričio 12 d.Auš
ros Vartų parapijos salėje.
- ’’Balt i jos" stovyklos pa
rengimas lapkričio mėn. 
26 d. Programoje-Jaunųjų 
Talentų Muzikos ir Litera 
tūros Vakaras.
-Šv.Onos Dr-ja organizuo 
ja lapkričio mėn. 20 d.po 
sumos subuvimą salėje.
- Seselių bazaras rengia
mas gruodžio mėn. 4-5 die 
nomis.
- T .Algimanto Kazio S. J.

džio 17-18d.d.Aušros Var 
tų salėje.
- Parapijos choras auga, 
nes įsijungė gabių naujų jė 
gų.
- DaiLJuozo Akstino pa m t 
nėjimas lapkričio 13 d.
- Praeito parengimo pel- 
nas-$768.OO. Nuoširdžiai 
dėkojame.
- Pakrikštyta Dauglas ir 
Loretos Bartlett /buv.Kli 
sevičiūtė/ dukra Angelės 
Loretos vardais.
- Bažnyčios Fondui auko
jome $10-0.Motuzienė,P . 
Kušleika, P. Bagužis, J. Si 
mijonas, A. Kalvaitis, P . 
G irdž ius, J.K inderis ,E J\u 
gūnas;po$5-J.Adomaitts, 
O. Gečienė, J. Budėnas, J. 
Jocas;po$4-A .Katinas;$25 
J. E. Intai.
- Rinkliava pereitą sekma 
dienį- $242.00
- Kalėdojimas: T.Tečkys 
antr. Raudot,treč .Mazarin 
ketv.-likusiejl;T.S.Kulbis 
Crawford Pk.ir Pointe St. 
Charles-.T.G.Kijauskas Du 
vemay ir Jacques Cartier.

sidėjo šie asmenys:P.P. 
Vitai 15. OO, E. Vatčekaus 
ktenė, P. Vaškienė, P. Ma 
člulienė ir P. Rugenienė 
po 10.00. P.Motečienė, 
O.Motuzienė ir Mrs.Kuš 
leikienė po 5. OO.
- Skaučių ir skautų tuntų 
sueiga lapkričio 6 dieną; 
sekmadienį. Šv.Mišios 5 
vai. po pietų. Po to tuntų 
sueiga A.V.parapijos sa 
lėje.
• Mirė E. Genienė, kuri pa-
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LAPKRIČIO 12 DIENA. §1 ŠEŠTADIENĮ, KVIEČIAME VISUS Į AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS SALŲ PASILINKSMINTI SKAUTIŠKO JAUNIMO TARPE

SKAUTORAMA - LAUŽAS - ŠOKIAI
^PI^YSMONTREALIO SKAUTĖS IR SKAUTAI. | po LAUŽO ŠOKIAI GROJANT GERAM ORKESTRUI. BUS VAIŠĖS IR GĖRIMAI.

LAUŽĄ VES TORONTIŠKIAI- P.S.DALIA SKRINSKAITĖ IR P.S. JUOZAS KARAS ĮĖJUS. I t£jimas $ t 5O STUDENTAMS $ 0.75. BŪKIME PUNKTUALŪS: 7 VALANDĄ VAKARE.
VAKARO PAĮVAIRINIMUI TORONTO TRIO "RASA" PADAINUOS IR PAGROS GITAROMIS. J * Rengta Montrealio Lietuvių Skautės ir Skautai.

MOVTIREAL
LIETUVOS KARIUOME
NĖS MINĖJIMAS 
lapkričio mėn. 27 d.Auš
ros Vartų parapijos salėje 
tuojau po 11 vai. pamaldų. 
Programoje numatyta’pa 
skaita ir trumpa meninė 
dalis.

Ruošia L.K.Kūrėjų-Sa 
vanorių Montrealio sky
rius, "Ramovėnai'lr L.K. 
Mindaugo Šaulių kuopa. 
TREČIOJO LIETUVOS 

PREZIDENTO
Dr.K.Griniaus minėji
mas bus gruodžio 1O die
ną Vytauto klubo salėje.

SKAUTORAMA

Metinis Montrealio skaudų

ta šį šeštadienį, 7 vai. vaka
ro Aušros Vartų parapijos sa
lėje.

Programa žada būti įvairi 
ir idomi. Skautorama ves žino 
mi laužavedžiai D. Skrinskai 
tė ir Karasiejus. Šokiams 
gros geras orkestras, o šokiu 
metu pasirodys iš Toronto at 
vykstanti staigmena, kurių^ 
galės pamatyti ir išgirsti 
kiekvienas skautoramon atvy 
kės svečias

Montrealyje dauguma šio 
rudens parengimų yra skirti 
jaunimui. Skautorama yra vie 
n as iš ją. Dalyvaukim skait
lingai ir iprasminkim savo 
skambius žodžius konkrečia 
parama - savo aktyviu isijun 
girnų skautoramoj.

BROLIŲ MOTUZŲ 
FILMAI

Šį sekmadienį Montrealy- 
je Vytauto klube bus rodo 
mi brolių Motuzų spalvo
ti filmai, vaizduoją pasau
lines parodas,kuriose da
lyvavo arba Lietuvos vals 
tybė arba lietuviai, otaip-. 
gi vaizdai iš Lietuvos ne- 
periklausomybės laikų— 
Lietuvos prezidentai, žmo 
nės, kariuomenė ir tt. 
Labai verta nueiti pažiū
rėti filmų ir vaikams pa
rodyti nors nedidelį Lie
tuvos kampelį, kurio jie 
matę. Plačiau čia pat 
skelbime.
• Prof.dr. V.Čavilanis su 
Ponia, turėję labai įdomią 
išvyką į Egiptą, aplankę ir 
Istambulą, Paryžių ir kt., 
jau sugrįžo į Montrealį.
• Dr. P. Lukoševičius su 
Ponia atostogas praleido 
JAV pietinėse valstybės.
• G. Šimaitienė, atostogas 
leidusi Japonijoj, pakeliui 
buvo sustojusi laisvame 
Hon-Kongo mieste ir iš ten 
atsiuntė montrealtečiams 
sveikinimų.
VEDYBINES SUKAKTUVES stovyklų ruošimui ir pn. 
šeštadienį savo namuose 
gražiu priėmimu paminė
jo Jonas ir Janina Adomo 
niai, kurtų iškeltose vai
šėse dalyvavo ne tiktai 
būrys montrealiečių, bet 
ir svečių iš toliau-tš Bo 
stono pp. Adomoniai, iš 
Oregonos pp.Kulman/p. 
Tūbūlytė/. Sukaktuvinin
kai buvo gražiai pasvei
kinti ir apdovanoti datl. 
V. Remeikos darbo kū
riniu. Priėmimas buvo 
gražus, turtingas ir gra
žiai praėjo.

BROLIŲ MOTUZŲ SPALVOTI FILMAI
Montrealyje sekmadienį, lapkričio 13 d.,

2,30 VAL. PO PIETŲ IR 5,30 VAL. VAKARE

D. L. K. Vytauto klubo salėje, 
2159 St Catherine E.

BUS RODOMA:
NEW YORKO PASAULINĖ P A R ODA 1939 m. su Lietuvos paviljonu ir 
milžiniška Lietuvių Diena,kurioje dalyvavo 40,000 lietuvių ir 2,000 asmenų 
jungtinis choras.
NEW YORKO PASAULINĖ PARODA 1964 m. su lietuvišku pakelės 
kryžium ir didinga Lietuvių Diena, kurioje dalyvavo 16,000 lietuvių su 800 
asmenų choru ir 1, 400 šokėjų.
NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS neužmirštami vaizdai, kurie blunka 
mūsų sąmonėje, bet ekrane atrodys lyg vakar filmuoti.
ŠIE FILMAI ypač yra svarbūs JA UN IM UIku r i s Lietuvos niekad 
nėra matęs.
BILIETAI: s ua ugustems-2 dol., jaunimui -1 dol., vaikams -50 centų.

KVIEČIAMAS JAUNIMAS 
dalyvaujantis tautinių šokių 
grupėse, taip pat ir norintieji 
pradėti kviečiami susirinkti 
i tas pačias mokyklos patal
pas Berri St. ir Rachel kam
pas, Šį penktadieni 8 vai. 
vakaro. Skautai Vyčiai.
"BALTIJOS" STOV. KOMI
TETAS paskutiame posėdy 
nutarė ryšium su Expo 67 
pasiūlyti skaitlingoms Ka
nados ir JAV organizaci
joms pasinaudoti stovykla
viete savo suvažiavimams ,

DR. J. S E M 0 G A S

5441 B ANNANTYNE,Verdun.
Pirmadienįir
ketvirtadienį 2-41 7-9 (..m.

antradienį ir _ ., ... 2--4 p.m.penktadieni
trečiadienį 7--9 p.m.
šeštądienį 11--1 p.m.

Tel.* 767-3175, namų 366-9 5 82.

Nakvynių namukuose gali 
miegoti 60 asmenų, palapi
nėse 60 asmenų. Valgykla 
tinka 120 asmenų. Mokestis 
moksleiviams ir studen
tams $3. 00 už savaitę, ki
tiems $5. 00 į savaitę. Nuo 
laida Montrealio jaunimo 
organizacijoms. "Baltija" 
stovyklautojus matracais

DANTŲ GYDYTOJ AS
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 861-847?

PARDAVIMAS
Parduodamas " EMPRESS'* 

Billiard, kurio sudėtis 11 
stalų ir užkandžių baras. 
Savininkai lietuviai.

Adresas, 1673 Mont - Royal 
East, Tel. 489- 5200.

ADVOKATAS
DR. A. O. JAUGELIENĖ

DANTŲ GYDYTOJA
7410 Guy Street, 1 aukštas 

11 - 72 kambarys.
Tel. ?32- (>662: namų 737- 9681

GERA PROGA
auto-masinas susitaisyti prie 
Žais NL redakciją esančiame 
garaže “ LaSalle auto Body Spe
cialist* , kuriame jau eilė metą 
lietuviai gauna prieinamas kai
nas ir kuris skelbiasi NL 5 pusi

DR. V. GIR1UNIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA

533° L’Assomption Blvd.
Tel. 255 - 3535.

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

Suite 205
168 Notre Dame SCE.

UN 6-2063 ir UN 6-2064.

J. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS

Notaras
J. BERNOTAS 

B.A., B.C.L.

Sun Life Building 
Suite i2001

Tel.: UN 6-4364

SIUVU IR PARDUODU 

Taisau ir Remodeliuoju 
Vasaros laike saugojimas 

/ Storage /.

6396 Bannantyne, Verdun. 
PO 7-6183.

NELAUKITE PASKUTINĖS DIENOSI 

EXPO 67
Visi, kurie Iš Kanados arba JAV ruošiatės į EXPO 67.jsigyklte 

įėjimui pasportus ir bonjj 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.

LAIKRODININKAS
ANTANAS ŽUKAS 
1855 WELLINTON • ST. 

Tel. WE 2- 0644.

TAISAU IR PARDUODU 
ŽEMOMIS KAINOMIS 

LAIKRODŽIUS IR JUVELYRUS.

Pasportų Suaugusiems Jaunimui Vaikams
rūšis Dabar Pilna

kaina
Dabar Pilna 

kaina
Dabar Pilna 

kaina
1 dienos $2.00 $2.50 $2.00 $2.50 $1.00 $1.2rf
7 dienų $7.50 $12.00 $6.75 $10.00 $3.75 $6.00
Sezoniniai $22.50 $35.00 $20.00 $30.00 $1125 $17.10

AR ŽINOMA, KAD

KASOS VALANDOS:

« KITAS" 1465 De Seve St., Montreal 20, P.Q. 
TEL. 766 - 5827

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

IMA už:
II Nekiln. turto paskolas.7% 

Asmenines paskolas 7.6% 
Ipvestacines paskolas 8.4% 
Pigus paskolų draudimas iki

II $10.000.

1465 DE SEVE: ROSEMOUNTO SKYRIUS:
Sekmadieniais 10.30- 12.30.

Darbo dienomis 10.00 — 3.00 vai. 3’07 Rosemount Blvd., tel. 722-2472 
kasdien, įtikinant pirmad. ir ieitad. Diena: penktad. 1.00 - 6.00 vol.

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

KULTŪRINĖ POPIETĖ
Lietuvių Namai Toronte, 

lapkričio20d.,3val.po pie 
tų rengia Kultūrine popie
tę. Ta proga Lietuvių Na
muose (Dundas ir Ossing- 
ton kampas) bus išstatyta 
mūsų jaunimo dailės dar
bai, sportininkų laimėtos 
taurės ir šaulių atsižymė- 
jimo ženklai.Kviečiame vi
sus torontiečius gausiai da 
lyvauti ir paremti Lietuvių 
Namus. Mūsų vaišingosios 
ponios turės parengusios 
svečiams kavutės su pyra- Chicagos vaidinimas,ba
gaičiais. Rengėjai.
SLA 236 KP 
susirinkimas įvyksta lap
kričio mėn.13 d. , sekmadie

DIDELI ĮVYKIAI
Šiais metais Amerikos 

ir Kanados Lietuvių Stu
dentų suvažiavimas įvyks 
ta Toronte lapkričio 24-27 
d.Royal York viešbutyje. 
Suvažiuos vien tik studen 
tų apie 500. Ketvirtadienį 
/24 d./bus Prisikėlimo sa 
Įėję susipažinimo vakaras 
studentams ir jaunimui. 
Šeštadienį bus Royal York 
viešbutyje paskaitos,disku 
sijos,o vakare didžiausioj 
salėj, kur telpa 1500, bus

liūs, šokiai ir kt.linksmy 
bės.

Būtų labai gražu, kad vi 
suomenė paremtų šiuos 
jaunimo žygius ir visur ak 
tyviai dalyvautų, kur tik 
bus kviečtami.Jaunimo Me 
tai kaip pradėti, taip bus 
ir užbaigti Kanadoje, tat 
paremkime visi jaunimo 
pastangas. K.
H. MOORE SKULPTŪRA 
TORONTE

Toronto miesto burmis 
tras nupirko /iš specialių 
lėšų/iš anglo skulptoriaus 
bronzinę stovylą ir pasta 
tė aikštėje priešais naujus 
savivaldybės rūmus .Skulp 
tūra kainavo $1OO.OOO, ir 
yra moderni, niekas nesu 
pranta,kas ten yra, panaši 
į gaidį be galvos, į kaulus 
arba tik masė bronzos. Vi 
si visaip aiškina ir niekas 
neatpažįsta skulptūros 

gramą atliks studenčių choras, reikšmės. Gal ir skulpto
rius H. Moore nežino, ką 
jis padarė?Geriausia ver 
sija, kad kas nors yra be 
galvos...
TORONTO METRO 
tarnautojai ir darbininkai 
/unija 43/ išėjo Į streiką. 
Prasidėjo pikietavimas 
prieš City Hali.Reikalau
jama algų pakėlimo 40 et. 
už valandą.Metro vadovy 
bė siūlo 35 et.,bet unija 
nesutinka. Yra pavojaus, 
kad miestas liks be van- 
dens;"garbičius" jau nebe 
vežamas ir kt. nemalonu
mai gyventojams atsiras.

Keista, kad vienos savi 
valdybės už tą darbą dau
giau moka,kitos mažiau.

ir pagalvėmis aprūpins ,ta- sv. ELZBIETOS DRAUGIJOS 
čiau paklodes reikės atsi
vežti savo. Stovykloje yra mingos mišios ir bendra komu nį,l vai. po pietų Liet. Na- 
elektra,vanduo, gazas vir
tuvei,aikštė,pliažai,gražus vai. ir po pamaldų bus pusry 
ežeras ir dar gražesni Lau 
rentian kalnai.Atstumas 85 
mylios nuo Montrealio ke
liu No. 18 ir 102 mylios via 
Autoroute.

Šiuo metu dėl 1967 va
saros jau gauti pasiteira
vimai iš JAV studentų At- 
kų Sąjungos ir .Toronto šeš 
tadieninių Mok KomitP 
SPAUDOS KIOSKAS 
Aušros Vartų yra gavęs 
gražių Baranausko ir kitų 
mūsų solistų plokštelių, 
ir Kalėdinės atvirutės.

už numirusias nares iskil -

nija Įvyks lapkričio 20 d., Tl

čiai Šv. Kazimiero svetainė
je.

Kviečiam visas nares ir jū
sų drauges ir pažįstamas ir 
visus norinčius atsilankyti 
ir paremti Sv. Elzbietos drau 
gij a. Valdyba.
e Užmušta ant gatvės V. 
Vaitkuvienė, kurios vyras 
yra mins praeitais metais. 
Likusius vafikus pasiėmė 
globoti tėvo motina M.Vait
kuvienė ir sesuo K. Zižiunie 
nė.
• J. Lesevicius lankėsi NL 
red.,prenumeratos reikalu.

HOMEOWNERS
/POLICY/

Kas tai?
Tai: nauja,

ekonomiška,
plati

apdraudos forma
l-NOS ir 2-JŲ ŠEIMŲ NAMAMS 
GAUNATE:

GAISRO APDRAUDĄ NAMUI.
GAISRO APDRAUDĄ INVENTORIUI.
VAGYSTĖS APDRAUDĄ INVENTORIUI.
VAGYSTĖS APDRAUDĄ LAIKINAI IŠNEŠTAM 

INVENTORIUI.
GAISRO APDRAUDĄ PRIESTATAMS. 
NUOMOS AR APSIGYVENIMO APDRAUDĄ. 
ATSAKOMYBĖS APDRAUDĄ /SU "MEDICAL"/

Adomonis Insurance 
Agency Inc.

TH: 722-2472
GAISRAS-AUTOMOBILIAI-ATSAKOMYBĖ-GYVYBĖ 
TIKSLUS IR GREITAS PATARNAVIMAS.

muose.
Nariai prašomi gausiai 

dalyvauti. ap.
KLB KRAŠTO TARYBOS 
suvažiavimo fotografija 
(grupinė),7x5,gaunama per 
Krašto Valdybą,941 Dundas 
St. W., Toronto 3, atsiuntus 
$ 1. -pinigais ar pašto ženk 
lais.
BURMISTRO RINKIMAI

Galt būti išrinktas nau
jas Toronto burmistras. 
Dabar kandidatuoja senas 
P.Givens,ir nauji Denison 
ir Archer miesto kontro
lieriai. Kas laimės sunku 
nuspėti.
-- Metinis parengimas- ru
dens šokiai lapkričio 19 dv 

Prisikėlimo parapijoje. Pro-

DĖMESIO LIETUVIAMS

Tarpininkautu 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
sitarimo, galimai patenkinant 
Jums jūsų pogeidavimus.

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

P r. P aukštaiti s 
8995 Godbcut, LaSalle, 
Montreal, P.Q. tel. 365- 0311.

LIETUVIŠKAS PUSVALANDIS GIRDIMAS KAS

ŠEŠTADIENIS PER C F M B STOTI,

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

T«L 669- 8834.  

A. NORKELIŪNAS
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.

’’NEPRIKLAUSOMOS 
LIETUVOS" SPAUSTUVĖ

spausdina bilietus, pakvietimus, vizi
tines ir padėkos korteles, įvairius 
b lenkus, receptans lepelius, vedybi
nius pedevietirms, ntrti.es atveju už- 
ur jautos laiškus, visokius ” statemen 
tus”, vokus su adresais, laikraščius, 
tumelius ir knygas.
Darbą atlieka pigiatųnegu kitos spaus 
tuvės. Kiie&eme įsitikinti,

Spausdinius gedime priimi paštu ir paštu 
pasiųsti.

Adresas: 7722 George Street, 
LaSalle,Montreal,P. Q. 
Canada,

FORD
D-L..K- VYTAUTO KLUBAS

2159-61 ST.CATIIERINE E., MONTREAL.

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

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

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

Petrulį, tel: 522-2353

Sales Limited
4415 Bannantyne Avė., 

Verdun.

F ALCON-FAIR LANE 
GALAXIE—THUNPERBIF 

MUSTANG —TRUCKS

USED CARS 
1 year guarantee.

Kreipkitės į
LEO GURECKAS 

Sales Managers Assistant 
Keating Ford lietuvis atstovas 

769-8831. 

Tel. namų DO6-2548 
įstaigos 769-8529.
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