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Kanados Lietuvių Fondo Tarybos posėdis 1965 metų gruodžio 5 dieną. Iš kairės: sekretorius irm reikalų vedėjas Antanas Polišaitis 
Inž. P. Lelis, Inž. V. Balsys, Fondo pirmininkas Dr.A. Pacevičius, Tarybos pirmininkas V.Ignaitis, St. Jaku-ilgametis Lietuvos kon 
bickas, KLB Krašto Valdybos pirmininkas A.Rinkūnas, Dr.J. Yčas. Nuotraukoje trūksta P. Januškos, J.R.Simą sulas Brazilijoje,Sao 
navtčiaus, A.Paškevičiaus, Dr.H.Nagio ir J. Lukoševičiaus. Nuotrauka P.Dabkaus. Paulo mieste, šiomis

dienomis mirė,6C m.

Gulzarilal Nanda 
naujasis Indijos minis
teris pirmininkas.

Abubakar Baleva 
Nigerijos ministeris pir
mininkas, patyręs perver 
amą.

KAS NAUJA KANADOJE

PRflfJUSI SflVfilT£
Svarbiausia praėjusios sa

vaitės įvykis - Indijos su Pa 
kistanu susitarimas Taškente 
tarpininkaujant šalims Rusi
jos ministeriui pirnr.ininkui 
Kosyginui.
INDIJOS - PAKISTANO susi
tarimas ne viisapusiškas, nes 
tuo tarpu šios valstybės susi 
tarė tiktai baigti karą ir dau
giau Kašmiro priklausomumo 
klausimu karo nekelti, bet ei
ti prie derybų ir rasti ginčo 
sprendimui taikius kelius.Kaip 
bus išspęstas Kašmiro klau
simas,susitarime nenumatyta, 
las praeis nuo abiejų šalių 
susitarimo.
INDIJOS ministerio pirminiu 
ko Šastri mirtis labai aptem 
dė susitarimo atmosferą ir Ru 
sijai metė tūlą nemalonump 
šešėlį, nes Šastri mirtis tuo
jau sekė po priėmimo /baliaus, 
pas Kosyginą.
NANDA, naujasis Indijos imi- 
nisteris pirm ninkas, pareišk 
kė, kad jis laikysis Taškento 
susitarimų ir juos vykdys. 
Šastri kūnas sudegintas ant 
paprasto medžių laužo, daly 
vaujant milijonams žmonių.

Jeigu Indija su Pakistanu 
susitarė,tas yra svarbus žing 
snis taikos naudai,vertas di
lio įvertinimo, - tai to negali 
ma pasakyti apie Vietnamo 
karą.
KOSYGINAS sutiko tarpinio 
kauti Indijos su Pakistanu tai 
kos deryboms, tačiau tas pat 
Kosyginas nesutinka ne tik
tai tarpininkauti Amerikai ir 
Vietkongui, bet nesutinka ir 
pasiūlyti Vietkongui taikos 
derybų. Kokia gi bolševikų 
logika: vieną karą patys pa
siūlė baigti, o kitą karą pa
tys kursto ir palaiko... Šitą 
priešingumą bolševikų laiky 
senos ir aklas mato.
AMERIKA tačiau, pradėjusi 

taikos ofenzyvą, atrodo, pati 
ima abejoti karu Vietname: 
jau nustojo bombarduoti Viet 
namo šiaurę ir vis dar tęsia 
taikos ofenzyvą, nors aišku, 
kad ofenzy va laukiamų pasek 
mių neduoda.Kinų, rusų ir pa
čią Vietkongiečių pareiškimai 
griežtai taikos derybas atmeta 
ir kategoriškai reikalauja ir 
Vietnamą ir Ameriką kapituli 
uoti. Atrodo, kad bolševikai 
puolimus tęs ir toliau. Mask
vos Pravda rašo: 
giečiai eina pirmyn, jeigu puo 
la sostinę Saigoną ir nugai’

J

Lietuvių gyvenimo faktai

čiau pasisakymą akyvaidoje.ar 
gi galima tikėtis taikos dery
bų ?

AFRIKOJE toliau tęsiamas 
perversmų ir smurto kadrylius, 
kuris, kaip galima numatyti, 
dar tiktai prasideda. Jis dar 
ilgai tęsis, m.s laukiniai į a- 
vantūras linkę ir jas mėgsta, 
o ku'tūros.kuri netvarką mode 
ruotų, nė ra.Tat perversmu ten 
ka laukti daug daugiau.Attiko 
je “košę verda“ komunistai, o 
ypač veiklūs Kinijos komunis 
tai. Tai kai kurios Afrikos 
valstybės jau išvarė Pekino 
agentus.
NIGERIJOJE penktadienio 
naktį įvyko sukilimas, kurį 
Nigerijos kariuomenė apvaldė, • Vatikane įvyko iškilmin- 
bet jau nužudyta eilė ne tik gas Lenkijos 1000-mečiokrik 
tai eilinių piliečių, bet ir ke čionybes minėjimas, kuriame 
Ii ministerial. Sukilimas prasi kardinolas Vyšinskis ncdaly- 
dėjo, kai Nigerijos preziden
tas išvyko Londonan gydytis.

PASAULIO LIETUVIU 
PETICIJA JUNGTINĖMS

TAUTOMS
yra vienas iš sumanymų 

pasiūlytų Pasaulio Lietu
vių Bendrui menės Valdy
bai Pasaulio lietuvių jau
nimo kongreso komiteto 
pirmininko Algio Zaparac 
ko. PLB Valdyba ir PLJK 
Komitetas tam sumanymui 
pritarė ir šiandie darbas 
eina pilnu tempu. Vasario 
16 proga visp^r e pasaulyje 
bus pradėti rinkti parašai 
PLJ peticijai, kuria visų 
kraštų jaunimas,atvažiuo

KANADOS LOTERIJOS
KLAUSIMAS AKTUALUS

Fed. parlamento atsto
vas Montrealyje G.Vala-

NEMALONUS SUSIKIRT 
MAS KANADOJE 

įvyko buvusiam Kvebeko fi
nansų ministeriui, dabar - - --------
sveikatos, Keranui paraš- °e vėl siūlo leisti Kana- 
lus laiškus Jungtinių Vals- d08 provincijoms steigti 

Sekmadienį,sausio 16d., tybjų vyriausybės nariams.8^0 loterijas, iš kurių 
sukviestas visas būrys žmc Kadangi ši teisė priklauso gaunamos lėšos butų pa— 

- -■ - ■ —i -•—.----- i--» naudojamos įvairiems 
geriems darbams. Kita 
vertus, jis teigia, įstei- 
fus savo loterijas, suma- 

ės Kanados pinigų plauki- 
. mas į užsienį. Nors Ai

rijos loterija Kanadoje ne
legali, bet žmonėse labai

SUDARYTAS PASAULI
NĖS PARODOS LIETUVIU 

KCM ITE TAS

Federaltnei vyriausybei, 
tai min.pirm. L.Pearson 
užprotestavo ir Kvebeko 
ministerial turėjo atsipra 
Syti... 
NEPAPRASTA PŪGA KA

NADOJE 
siautė Kanados vakaruose. 
Vankuverio srityje pūga už • ■ . . . 
pustė geležinkelį su trauki- nauoojasi. 
niu, kuriame buvo 200 ke
leivių. Išleistasis trauki
nys į pagalbą, vos prasis
tūmė iki užpustytojo ir iš- niuro duomenimis, šfėi 
gelbėjo keleivius. Kanados tikrai Kanadoje jau bus 
vakarų miestuose, negalint 2n mil...,

nių suKLB Montrealio Lie 
tuvių Seimelio Prezidiumu 
priešaky,sudarė 1967 me 
tų pasaulinei parodai ruoš 
ti komitetą.. Jo priešakyje 
bus Seimelio Prezidiumo 
pirmininkas Romas Verby 
Ia,bet jis sudarytas iš dvie 
jų sekcijų: vienos santy
kiams su Pasaulinės Paro 
dos vadovybe irkitos-ruoš 
ti Lietuvių Dienai.Išsiaiš
kinus su Parodos Vadovy 
be visus reikalus, sužino 
jus,kąjiyra užplanavusi, 
komiteto padaliniai gali bū 
ti papildomi kooptuojant traukiniams judėti, kelei- 
atatinkamus asmenis. vius gabeno lėktuvais,ku-

į santykių su Pasaulinės rie buvo sumobilizuoti iš 
parodos vadovybe išrinkti įvairių bendrovių. Dėl už 
šie asmenys:Albertas Nor pustytų kelių, CPR kursa- 
keliūnas,P.Povilaitis,abu vo CNR geležinkeliais, ir 
klebonai-T.K.Pečkys, SJ. i 
ir kun.dr.Jucevičius ir dr. 
P.Lukoševičius:į Lietuvių 
Dienos ruošimo komitetą 
išrinkti: Romas Verbvla- 
pirm.Steponas Kęsgailą - 
vicep., J. Šiaučiulis-f in . 
reikalams, J. Ladyga-pa 
ruošimų, J. Adomaitis-bu 
tų.A.Mvlė-sekretorius ir 
J. Kardelis-informacija.

Tai yra komiteto bran 
duolys, kuris pagal reika 
lą bus papildytas.

Informacija ,
SMUIKININKŲ ELENA 

KUPREVICIUTE, 
prieš kiek metų labai sėk
mingai koncertavusi Mont
realyje, bet tūlą laiką susi 
laikiusi nuo koncertų, pas
kutiniu laiku pradėjo plači
ai koncertuoti. Vasario 5 
diena ji koncertuos A teiti- 
es klubo rengiamame kon
certe-baliuje Clevelande.

VYTAUTAS ALANTAS IR 
TEATRC VEDĖJA Z.MIK..

populiari ir žmonės ja

KANADA ARTINASI PRIE 
20 MILIJONŲ GYVENTO- 
jų skaičiaus. Statistikos p .turo dųomę nim įs, s temet
20 mil...,

Harrimanas, JAV preziden damas į JAV, atveš Jungti 
to specialus ambasadorius, nėms Tautoms, prašyda

mas Lietuvai laisvės ir ne 
priklausomybės . Peticijų 
blankas paruošė ir išsiunti 
nės PLB Jaunimo Metų Tai 
kos Komisija.
PASAULIO LIETUVIU 
JAUNIMO KONGRESUI 

gyvai ruošiasi jaunimas 
visuose laisvojo pasaulio 
kraštuose. Jis suvažiuos 
1966 Jaunimo Metais birže 
lio 3o-liepos 3 į Chicagą 
parodyti pasauliui lietuvių 
jaunimo jėgą ir pasiryžt 
mą kovoti uz pavergtos 
Lietuvos laisvę ir nepri
klausomybę. Išeivijos, lie 
tuvių tautos ir Lietuvos 
ateitį užtikrins sąmonin
gas ir ryžtingas jaunimas, 
kuris dabartęsia Lietuvos 
laisvės kovą ir ją laimės.

JAUNIMO KONGRESO 
FINANSŲ KOMISIJA 

Pasitraukus buvusiai Pa 
šaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongreso FinansųKomisi 
jai, PLB Valdyba sudarė 
naują šios sudėties PLJK 
Finansų Komisiją:

Vytautas Kamantas-pir 
mininkas,Milda Lenkaus
kienė ir Jūra Gailiušytė- 
vicepirmininkės , Birutė 
Juoaikįenė-iždininkė, An 
drius Senbergas-sekreto 
rius, kun. Jonas Grigonis 
ir Algis Garlauskas-na 
riai.

Buvusios PLJK nariai 
Vladas Adamkavičiųp, Au 
relija Balašaitienė, Šarū
nas Lazdints ir Juozas 
Stempužis pažadėjo naujai 
PLJK Finansų Komisijai 
savo talką.

Paremkime lietuvių jau 
nimodarbus ir pastangas 
mūsų talka ir auka. Čekius 
rašykime LITHUA NIAN 
YOUTH CONGRESS vardu 
ir siųskime visas aukas 
PLJK Finansų Komisijos 
iždininkei šiuo adresu:

Lithuanian Youth Con
gress

c/o Mrs. B. Juodikis 
1794 East 227 Street 
Cleveland,Ohio 44117, 

USA.

piktas, spaudžia kumščius, 
kad nesiseka organizuoti 
taiką...

KITOS ŽINIOS IR 
NAUJIENOS

• JAV praneša,kad nuo Kalė
dų Vietkongas nebombarduo- 
jamas, Vietkongo žinia, esą 
JAV bombardavusi kurį ten 
Vietkonąo kaimą, JAV griež
tai nuneigiama.
• Pietų Vietnamo daliniai, 
vykdą priešo apsupimą, sura 
do priešo didžiulius pože
mius, kuriuose gali būti patai 
pinta apie 15,000 kariuome- 
nęs ir ten rado daugybę kari
nės medžiagos ir daug ryžių.
• Milžiniškas viesulas - ura 
ganas nusiaubė Brazilijos sos 
tinęRiode Jeneiro.žuvo daug 
žmonių, sunaikinta daug na - 
mų, masė liko be pastogės.
• Kubos diktatorius Fidel 
Castro apkaltino Kom-kinijos 
valdžią, kad be jokio įspėji, 
mo atėmė ryžius, kurie turė
jo, pagal susitarimą, atgaben 
ti Kubon.
• JAV viceprezidentas Hump 
ry ir sekretorius Rusk 2 valan 
das tarėsi su Rusijos min.pirm 
Kosyginu rūpimais klausimais, 
bet,žinoma, pirmiausia pačiu 
rūpimiausiuoju - Vietnamo.
• JAV prezidentas Jahnsonas 
Kongresui pasiūlė senatorius 
rinkti ne dvejiems, bet ketve-

■ „ . ol,'a“- *,a7' Iriems metams.kad vietkoml . .. . . .
■ ■ • • • ■ puo* Kinijos komunistai atmete

n-fė- pasiūlymą sulaikyti atominių 
Įėjimas enia į pabaigą... Ta- ginklų plitimą.

vavo, nes jo Gomulkos val
džia neleido.
• New Yorko susisiekimo į- 
vairūs vairuotojai streikavo 
apie 10 dienų, bet jau susita 
rėir streiką baigė. Jie gavo 
15% algų pakėlimą.
• Lukseirburge susirenka Ben 
drosios rinkos konferencija, 
kurioje dalyvaus ir Prancū
zija.
• Japonijos užsienių reikalą 
ministeris 7 dienas viešės 
Maskvoje ir tarsis su Rusijos 
valdžia dėl taikos sutarties 
ir Ku ily salą, kurias po karo 
atėmė SSSR iš pralaimėjusios 
Japonijos.
• Sicilijoje pradėjo veikti 
vulkanas. ETNA.

KANADOS 1^66 METŲ 
BIUDŽETAS; 

skiriamas labdaros tiks
lams, numato $185 OOC, - 
OOO, iš kurių 27 mil.do
lerių skiriama motinoms 
ir kūdikiams, 22 mil. ne
turtingųjų gydymui, 115 mi 
lijonų nedarbo šelpimui. 
Jeigu federalinė vyriausy
bė susitars su provincinė
mis, tada šis biudžetas 
bus pakeltas iki 25C mil. 
dolerių. Tokiu atveju ir 
provincijos į šią poziciją 

tat šalpai- 
‘ lo

atvirkščiai.
® Ontario provincijoje 
nuo naujų metų pakelta 
papirosų kaina vienu et.
• Pranešama, kad 1965 
metais Kanadoje pagami
nta daugiau kaip 85C tūks
tančių auto mašinų, kai 
1964 metais jų buvo paga
minta arti 700,000.
• Palmerstono mieste pa- įneš 25C mih., -tat šaipi 
statytas nauja ligoninė, būtų sudaryta 5OC milij 
kaštavusi 4 mil. dolerių, nų fondas.

• Kanados vyriausybė 
svarsto galimumą praplės 
ti sunkaus vandenio garny, 
bą Nova Scotijoje.Galbūt, 
kad reiks steigti kitas sun 
kaus vandens fabrikas Va
karų Kanadoje.

• Rygoje gruodžio mėn. 
parodomajam procese vėl 
pasmerkti sušaudymui pen 
ki latviai, apkaltinti už da 
lyvavimąl941 m.egzekuci 
jose .Trys iš jų pasmerkti 
už akiųnes gyvena užsieny.

Proceso aprašyme su 
pasigerėjimu pranešama , 
kad "darbo žmonės"-t.y. 
žiūrovai pasielgę kaip tea 
tre-pasmerkimą sutikę- 
plojimais. /Elta/

• Vakarų Berlyne suim 
ti du amerikiečių kariai, 
kurie parūpino Amerikos 
karių apsiaustus ir iš Ry 
tų B e r lyno ats igabe n o m e r 
giną.

praėjusį sekmadienį Cle- 
velandę statė Alanto vei
kalą "Žmonos portretas"

• Vytautas Grivickas , 
Vilniaus operos-baleto tea 
trobaletmeister is, išvyko 
į Egiptą, kur 1966 metais 
vadovaus Kairo operos tea 
tro baletui. /Elta/.
PRANEŠIMAS TAUTOS 
FONDO ATSTOVYBĖS 
KA NADO JE

Pranešame L.Bendruo- 
menės Apylinkių Tautos 
Fondo Komitetamsibei Jga 
liotinimas, kad pasikeitus 
Tautos Fondo Atstovybės

Kanadoje vadovybei,dabar E.Abromaitis spaudos-infor - 
tinį TF atstovybės Kanado macijos, P.Morkūnas vajaus 
je Komitetą sudaro:St. Ba " ' ’ " ” ” •
nelis pirm., E. Jurkevtčie 
nė vice-pirm.,Vl.Kazlaus 
kas ižd. Jz.Matuzevičiutė 
sekr.ir J.Preikšaitis infor 
macijos reikalams.

Atstovybės adresas:St. 
Banelis, 23o Salem Avė. 
Toronto 4,Cnt.Telef. 535- 
-58o3. . . . . .

Prašome LB Apylinkių Dabartinį T.F.Apylinkės Ko 
Valdybų, TF Komitetų ir mitetą sudaro įvairią VLIK& 
Įgaliotinių glaudaus ben- apjungiančią srovią žmonės, 
dradarbiavimo pravedant tikįma, kad vieningai 
T Fondo vajų kuris Wma-dirban T F ,ė- tc|kimas 
tytas pradėti Tautos Sveik-. 
tės-Vasariol6d.minėjimu nas.e‘1 • .
ir baigti gegužės 1 d. Be turimos lietuvių bankely

Te nelieka nė vieno ge- Parama Apylinkes I.F.Ko- 
ros valios lietuvio,neatiaa-miteto einamosios sąskaitos 
vusio savo duoklės paverg 763Nr., dar atidaryta ein.sąs 
tos tėvynės laisvinimo rei kaita 1255 Nr. ir lietuvių Pa
kalams. sikėlimo bankelyje.
Tautos Fondo Atstovybė Kad nelauktų rinkėją, apsi

lankant į namus, kas gali ir 
turi pasiryžimą finansiškai pa 

nti Tautos Fondą,būtų gera, 
mitetas pasiskirstė parei- kad savo duokle pavergtos tė- 
goms: P.Adomaitis pirm., B. vynės laisvinimo reikalams į- 
Jackus vice-p., E. Vitartas neštų į vieno ar kito bankelio 
iždin., J.Baise ičius sekt,, virš nurodytas sąskaitas. Bs.

reikalą vadovas ir V. Bačė- 
nas narys.

P.Adomaitis ir Vitartas jau 
eilė mėty su pasišventimu dar 
buojasi.Tautos Fonde. Nors 
kitiems išbėgiojus, jiedu dar
bo nenutraukė ir sudarant nau 
jąjį T.F.Komitetą, sutiko ir 
toliau į komitetą įeiti.

Kanadoje
TORONTO APYLINKĖS
Tautos Fondo sudarvtas Ko- remti tautos Fondą,būtų gera.

Spaudos Baliaus!!! Montrealyje rinksiu
1966 metų, vasario 1° ieną,Užgavėnių šeštadienį. DUliuLIS Karalaitę!

MONTREALIO LIETUVIAI, visų organizacijų, 
kurios negavo dar anketų, maloniai prašau dar kartą 
man paskambinti telefonu DO 6-6220, kad galėčiau 
visoms organizacijoms pasiųsti anketas Kanados 1OO 
metų federacijos leidiniui. Kadangi organizacijų kei
čiasi ir vadovybės ir adresai, tai nėra galimybės su
žinoti nors ir turint senus sąrašus. Reikalas svar
bus ir skubus. J. Kardelis.
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IST0R1NIN ŽYGIN
SU DIDŽIU IR KILNIAI PRASMINGU ŠŪKIU: 

"MŪSŲ JĖGOS, MŪSŲ. ŽINIOS LAIS
VAI LIETUVAI TĖVYNEI!"

Nepaprasta žinia pasie
kė spaudą:Pasaulio Lietu
vių Jaunimo Kongresui 
ruošti KCmiteto pirminin
kas inžinierius Algis Zapa- 
rackas pasiūlė PLB ruošti 
Peticiją Jungtinių Tautų Or- 
ganizacija/PLC/Kaip tik
tai Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės Valdyba Antro
jo Pasaulio Lietuvių Seimo 
yra įpareigota vykdyti Pe 
ticijos paruošimą.Sis jau- 
n imo K ongres o pirm ininko 
pasiūlymas idealiai sutam
pa su Seimo įpareigojimu 
PLB Valdybai.Valdybai ne
galėjo būti geresnės išei
ties iš tikrai nelengvos pa 
dėties. Ir reikia tuo nuo 
širdžiai pasidžiaugti.Vie 
na, kad Pasaulio lietuvių 
Seimo nutarimas bus įvyk 
dytas, antra;kad bus pada 
rytas nepaprastai svarbus 
darbas bei atliktas uždavi 
nys, kuris Seime buvo pri 
imtas kaip netikėtumas, ta 
čiau daugelį entuziastų su 
žavėjęs;trečia,kad bus pa 
daryta neįvertinamo svar 
bumo tėvynei Lietuvai pa 
tarnavimas; ketvirta, kad 
tuožygiubusefektingai pa 
remtas netiktai Pabaltijo, 
bet ir kitų kolonizuojamų 
tautų siekimas išsilaisvin 
ti, ir penkta, kad mūsų lie 
tuviškasis jaunimas tikrai 
save pareikš kaip tikrai 
kultūringas ir veiklus jau 
nimas, tikrai vertas savo 
jaunystės polėkio,entuz iaz 
mo ir jaunatviško kilnumo.

Peticija Jungtinėms Tau 
toms bus lietuviškojo Jau 
nimo Laisvės Himnas.'Him 
nas,kokius laisvei giedojo 
didieji humanists i, lęaip Bai 
ronas,Mickevičius,Šileris, 
ir mums artimiausi Vincas 
Kudirka ir Maironis bei 
savo darbais įrodė kunigas 
Mackevičius , vadovavęs 
1863 m.Lietuvos išsilaisvi 
nimo sukilimui.

Tačiau tenka atsiminti, 
kad ir Seimo nutarimas 
kaiptiktaididžiąsias viltis 
Peticijai realizuoti yra nu 
matęs svarbiausia jauni
me.

Kaip pranešama, Petici 
ja pradedama vykdyt reikš 
mingu momentu-Vasario 
16 dieną,didžiąją valstybės 
švente visose šalyse, vi

Šauliui K. KIAUŠUI,

jo motinai mirus Lietuvoje gilig užuojautą

reiškia

L.K. MINDAUGO ŠAULIU KUOPOS 

VALDYBA.

GILAUS SKAUSMO VALANDOJE

K. KIAUŠUI

jo mielai motinai mirus Lietuvoje, nuoširdžiausiai

užjaučiame ...
J. M. Š i a u č i u 1 i a i.

Šauliui A. SUTKA1ČIUI

jo mieliems Tė v am s žuvus Lietuvoje, 

giliausią užuojautą reiškia

L.K. MINDAUGO ŠAULIU KUOPOS 
VALDYBA.

suose kontinentuose^Atseit, 
Peticija bus vykdoma ne 
tiktai lietuvių,bet ir kita
taučių tarpe. Tas ir yra 
svarbu,kad Peticijos žygiu 
kaiptiktai prieitume ir su 
gebėtume pritraukti kitų 
tautų žmones.O tokių yra 
tiktai reikia prie jų prieiti

Priėjimo prie kitataučių, 
ypač tų šalių,kur neturime 
savo tautos žmonių, galvo 
jas i, geriausia turbūt, gali 
ma per jaunimo organizaci 
jas, ir pirmoje eilėje-per 
skautų organizaciją.Mūsų 
skautų,tų,Kurie yra dalyva 
vę Jamborėse, daugumas 
yra užmezgę broliškus ry 
sius su visų kontinentų ir 
visų tautų skautais,kurių 
Bareiga patarnaut ne tiktai 

i’evui ir Tėvynei, bet ir 
Artimui, ir jie tikriausiai 
patarnaus mūsų kolegoms 
-mūsų lietuviškiems skau 
tams, -ir jie tikriausiai, - 
geraisu jais susisiekus,- 
ne tiktai patys patarnaus, 
bet galės būti Peticijai pa 
rašų rinkimo organiza
toriais.Tam tikslui reiktų 
panaudoti šią humanišką or 
fanizaciją.Tokia dabar pra 
osi sugestija, kai rūpina 

masi rinkti Peticijai para 
šaį.

Šį, Peticijos vykdymo, 
sumanymą pradėjus vyk
dyti, reikia panaudoti visus 
galimumus,visus būdus ir 
visas priemones,kad Peti 
c i jos tikslas būtų atsiektas 
kaip galima tiksliau ir kad 
jis atsiektų savo didelį tiks 
lą.

Tat jaunimui ypač linkė 
tina sėkmė,o visiems lietu 
viams.ir jeigu galima pri 
traukti i r estus su latviais, 
-visiems reikia įsijungti į 
didžiąją talką: visose lietu 
vių kolonijose tam tikslui 
sudaryti parašų Peticijai 
rinkimo komitetus jau da 
bar, kad atėjus Vasario 16 
dieno šventei, jau būtume 
visu tempu įsijungę į para 
šų fteticijai rinkimą.

Parašų Peticijai Jungtin 
nėms Tautoms rinkimas 
bus istori nis ne tiktai vi
sam lietuviškamjam jau
nimui, bet ir visai Pasau
lio Lietuvių Bendruomenei.

J. Kardelis.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

For liberation of Lithuania!
For loyalty to Canada!

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

SKAUTAI ŽYMIAI VEIKIA
Skautų s-ga, šalia savo 

kasdieninių da rbų tuntuose 
atlieka ir platesnio mąsto 
Lietuvos reklamų. Tam 
tikslui daug pasitarnauta 
per pasaulines skautu sto 
vykias-Jambores. Čia lie 
tuvių atstovai,susitikdami 
su viso laisvojo pasaulio 
įvairių rasių bei religijų 
skautais .stengias i galimai 
plačiau atskleisti dabartį 
nę mūsų krašto padėtį.Dėl 
to, jaunuoliai iš Indijos , 
Ceilo io, Pietrį Amerikos 
ar Afrikos, grįžta namo ži 
nodami ne tik geografinę 
Lietuvos padėtį,bet ir poli 
tinę .Šį didžiulį darbą, kaip 
tik ir atlieka mūsų skautų 
s-gos ambasadoriai, ku 
riuos mes turime remti, 
sudarant galimybę kuo di 
dėsniam skaičių i tokių am 
basadorių,tose stovyklose 
dalyvauti.Tam yra vadina 
mas Jamborės Fondas, ku 
rioįgaliotiniai yra beveik 
visose didesniose lietuvių 
kdonijose.Hamiltone šiam 
reikalui lėšų telkimas la
bai nežymus, vos $69.oo 
vienų metų bėgyje. Auka
vusiems $lo ir daugiau,yra 
gauti gražūs padėkos lapai, 
kurie bus įteikti. A s men iš 
ka nuoširdi padėka Hamil 
tone priklauso B.Kronui, 
parėmusiam J. F.tikrai 
gražia suma.

V.P.
Jamborės FondoĮgaliotinis 
HAMILTONE

PAZ YM Ė TINAS 
PAMINĖ JIM A S 

1965m.sausio 4-5 d.d.
įvyko kunigo Anso T rakio 
25m.kunigystės ir 2o m. 
vestuvių sukakties minėj i 
mąs.

Šeštadienio vakare buvo 
iškilmingas aktas bažny
čios salė j,dalyvaujant apie 
3oo parapijiečių, draugų, 
pažįstamų ir kviestų sve- 
cių. Jų tarpe dalyvavo kuni 
gai Burbu lis .Dilys, Neima 
nas, Pauperas, Lietuvos 
gen. konsulas dr.Daužvąr 
dis,Toronto kunigas A. Zi 
linskas, dr.M.Anysas su 
žmona ir parapijos tary
bos pirmininkas B. Bunti 
nas. Jubiliatą sveikino be 
minėtų kunigų gen.konsu 
las ir keletas artimesnių 
draugų. Buvo daug sveiki 
nimų raštu ir įteikta daug 
dovanų.

Su solenizanto nuotykių 
pilnu gyvenimu svečius su 
pažindino dr.Anysas,pe
reidamas trumpais bruo
žais jo gyvenimą iš jaunys 
tės,mokyklos, universiteto 
iki jo įšventinimo kunigu , 
kuris vyko jau okupuotoje 
Lietuvoje, stovint bolševi 
kams prie bažnyčios durų. 
Toliau jis apžvelgė jo gy 
venimą tremtyje Vokieti 
joj,aptarnaujant tikinčiu© 
sius iki jo persikėlimo į 
Jungtines Amerikos Vals 
tybesjr jo darbuotę šiame 
kontinente. Paminėjo jo 
dviejų metų mokytojavimą 
Augustanos teologijos se 
minarijoje, kur jis dėstė 
sistematinę teologiją. To 
liau jo darbuotę įkuriapt 
savarankišką parapiją C i 
kagoje ir parapijėlių įkūri 
mą ir aptarnavimą Cleve 
landė .Detroite,Hamiltone, 
Montrealyje ir Toronte, 
kurituom tarpu išsivystė 
į savarankišką parapiją. 
Paminėjo jo pakartotinius 
dalyvavimus įvairiuose ev. 
liūte ronių suvažiavimuose 
ir jo dalyvavimą pilnatei
siu atstovu Pasaulio liut. 
są-gos suvažiavime Stock 
holme ir Helsinkyje, kur 
jis dirbo religijos,tautų ir 
rasių laisvės komisijoje, 
kaip vienas jos sekretorių.

Kalbėtojas pasveikino ir 
jo žmoną, kuri jau dvide
šimtį metų dirba kaip ne nu 
ilstama kunige padedant 
savo vyrui jo sunkioje baž 
nytinėje veikloje.

Vakarienės metuparapi 
jos jaunimas pagražino pa 
minėjimą įvairiomis dėklą 
macijomis,pianino skambi 
nikiais ir giesmėmis.

Šventadienį įvyko iškil 
ra ingos pamaldos dalyvau 
jant minėtiems kunigams. 
Liturgiją skaitė kunigai 
Burbulis ir Neimanas.pa 
mokslą sagė kunigai Dilys, 
Trakis ir Žilinskas.

Pakeltais jausmais para 
pijiečiai bei svečiai aplei 
do paminėjimą. A.

ŽINIOS IŠ SKAUTININ
KŲ RAMOVĖS

Vyresnio skautininko J.Vaiš 
nio S.J. iniciatyva praeitų me 
tą gale buvo [steigta skauti
ninką Ramovė Montrealyje, ku 
riai priklauso visi čia gyveną 
skautininkai. Į valdybą yra iš 
rinkti ps.J.Kibirkštis. Št.Na- 
ginionis ir ps. Jūratė Tanner, 
dabar einanti pirmininkės pa
reigas.

Pirmasis Ramovės darbo po 
sėdis buvo kartu surištas su 
steigėjo v.s. J. Vaišnio iš
leistuvėms. Montrealio skau 
čią ir skautą vardu atsisveiki 
no su išvažiuojančiu v.s.J. 
Vaišniu abieją tuntą tuntinin- 
kai, ps.Ilona Gražytė ir ps.J. 
°iečaitis, įteikdami dovaną, 
kuri primintą Montrealį ir kar 
tu praleistą laiką su skautais.

Susirinkime buvo diskutuo 
jami įvairūs klausimai, liečią 
dabartinę skautą ir skaučią 
veiklą. Vienas iš skautininką 
Ramovės uždavinią ateityje 
bus koordinuoti abieją tuntą 
o taip pat ir tėvą rėmėją veik 
lą. Yra taip pat susirūpinta 
skautą būklo steigimu ir tam' 
patalpą suradimu. Norima su 
rasti kambarį arba rūsį priva 
čiuose namuose, už kurį būtą 
atsilyginamajam kad skautai 
galėtą įrengti būklą pagal tra 
dicijas,įkurtas dar Lietuvoje.

Užbaigiant susirinkimą buvo 
vienbalsiškai ir entuziastin
gai suaukota pinigą vienai 
“Skautą Aido“ prenumeratai. 
“Skautą Aidas“ bus siuntinė
jamas skautui ar skautei Vo
kietijoje, negalinčiam pačiam 
užsisakyti žurnalo.

J.E.T.

PASINAUDOKIME GERA 
LEKTŪRA

Kartu su š.m. " Skautų 
Aido " Nr. 9 atkeliavo ir 
puikus leidinėlis-Skautybė, 
jau trečias numeris šie
met. Tai puiki knygelė ne 
tik vadovams, bet ir kiek
vienai skautei-skautui . 
Ypač įsidėmėtini patari
mai skautams, esantiems 
"kryžkelėse" ir nežinan
tiems kaip toliau elgtis . 
Taip pat ir vadovams, dve 
jo jautiems, ar apsimoka 
dirbt skautybę i,nurodoma 
kad reikia skautauti net ir 
tada, kai bent viena lietu 
vaitė-lietuviukas išlaiko 
masgeram kelyje.Ir taip 
laimėta lietuvaitė-lietuviu 
kas patrauks, įkvėps, ves 
daugiau lietuvaičių-lietu 
viukųįtą tiesų, gerą-žmo 
nišką kelią.

Todėl šis Skautybės nu 
meris,taip smulkiai ir įti 
kinančiai aptariąs lituanis 
tinės veiklos planavimą,Ii 
tuanistinius užsiėmimus 
ir kitus programinius da 
lykus.yra svarbi ir reika 
linga lektūra kiekvienai 
vadovei-vadovui

VANCOUVER, B.C
NAUJŲ M E TŲ SUTIKIMAS 

Jis buvo suruoštas 79 
Legion salėje .Praėjo,paly 
!;inus su Vanc. sąlygomis , 
abai gerai.Svečiai užpildė 

visą salę ir net pritrūko 
stalų ir kėdžių, teko pasta 
tytipapildomai.Vakarienė 
buvo turtinga ir įvairi. Vai 
Sius papuošė ponios:Gum 

elienė,Šmitienė ir Valie 
nė. Apyl. v-bos pirm.dr. 
Sakalauskas Jonas visų 
vargiu nuoširdžiai padėko 
jo.Šokiai ir sutartinės dai 
nos tęsėsi net’iki 2 vai. 
nakties. Penkios minutės- 
prieš 12-tą,Apyl. pirminin 
kas tarė tam momentui žo 
gį ir prašė visų sekančiais 
metais daugiau laikytis vie 
nybės ir bendromis jėgo 
mis kovoti už mūsų tautos 
išlaisvinimą ir lietuvybės 
išlaikymą.Naujiems Me
tams atkeliavus visi sušu 
ko valio ir sugiedojo Lietu 
vos himną .Tas balius davė 
ir kiek pelno. Tai buvo pa 
skutinis parengimas seno 
sios valdybos ir publikos 
gausus atsilankymas pa
tvirtino, kad jos veikla ji 
buvo patenkinta. Kor.

IŠRINKTA NAUJA V-BA
Sausio9 d.KLB Vancou 

verio apyl. nariai buvo su 
sirinkę į visuotiną narių
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Lietuvos karaliaus Mindaugo šaulių kuopęs valdyba. Iš kairės sėdi: J.Strėlienė- 
moterų sekcijos vadovė, kuopos Garbės Šaulys,A.y.Klebonas T.K.Pečkys.SJ; 
J.Jukonienė- mot. sekc. vad. pavaduotoja; stovi: J.Šiaučiulis-korespondentas ir 
meno vadovas; St. Barauskas-kuopos valdybos pirmininkas ; P.Gabrvs-sekre - 
torius; Ig.Petrauskas- I vicep. ; A.Kalvaitis-H viep.; St. Reutas-šalpos reika
lų tvarkytojas; Br. Bagdžiūnas-ižd.; P. Ražanas- valdybos narys.

Nuotrauka A.Kalvaičio.
SAUSIO PENKIOLIKTO JI

Nemunu vilnijo balto 
sniego raštas, Marių kran 
tus plovė nerami banga, 
viršum gelsvo smėlio giri 
tarais barstyto, gimė lais 
vės žodis-mums vergauti 
gana.

Kopų smiltis slinko vėjo 
sūkuriuose, Baltija vaitojo 
Neringos krante , juodi 
paukščiai klykė vikingų lai 
vuose,kad ten jųjų žemė , 
kad ten jų valia.

Ir išėjo broliai, ugnimi 
vii ijo ginti savo žemės , 
kur tėvų kapai, gana pri- 
vergavomamžių sūkuriuo 
se, išsiilgtos laisvės lau
kėm perilgai.

Daugel jų išėjo, dalis jų 
negrįžo,likoamžiams sau 
got gintaro krantų, brangų 
laisvės žodį į bures įaudė, 
baltą bangų putą atskiedė 
krauju.

Ir kai skausmo dienos į 
marias nuskendo, akmeni 
mis nugrimzdo į gilias gel 
mes, su Kastyčio lobiais 
Rusnės broliai grįžo, švie 
sų sausio rytą su iškeltom 
burėm, su baltom žuvė
drom, saulės spinduly.

Ir kai laisvų dienų žydė 
jime išaugo įaujas žemės 
grūdas,šviesus kaip ginta 
ro akis, bangų šlamėjime 
iškilo šilko burės ir skel 
bė vardą Baltijos krante.

Ir kai laisvų dienų žydė 
jime, ant sauso kopų smė 
lio,žvejų dukrelės sodinta 
rūta sužaliavo, ir Neringos 
pakrančių lieknoji smilga 
susiubavo,tu buvai laimin 
ga ir graži,kaip krištolinė 
rytmečio rasa.

Nūnai,kai vėl tave užpuo 
lė gaujos, ir tavo veidą 
mindė vėl kiti, anų dienų 
žvaigždė iškyla vėl nuos 
tabiai daug žadanti, šviesi, 
su viltimi, kad Nemuno ir 
Priegliaus platieji vande 
nys,lyg seserys, lyg duk
ros viena vaga,viena dalia 
skubės pasveikinti Balti 
jos krantų. J.Šiaučiulis.

D/"TNIU VEIKLA 
įJontrealio L.K .Mindaugo 
Saulių Kuopa

Sausiomėn.23 d.12 vai. 
3omin.tuojau po pamaldų 
Aušros V ortų parapijos 
salėje, šaulių kuopos būs 
tinės kambaryje saukia
mas kuopos narių visuoti 
nis metinis susirinkimas, 
kuriame bus kuopos valdv 
bos praėjusių metų nuveik 
tų darbų pranešimai,naujų 
valdomųjų organų rinki
mai bei artėjančio kuopos 
dešimtmečio aptarimas .

Visikuopos nariaimalo 
niai kviečiami atlikti šau 
liopareigą ir susirinkime 
dalyvauti. Taip pat malo
niai kviečiami buvę šau
liai,šaulės ir ypatingai jau 
nimas, norintieji įsijungti 
į atgimstančios LŠST gre 
tas,L.K.Mindaugo kuopos 
eilėse. Po susirinkimo, 
kaip ir kasmet bus trum
pos vaišės.

Kuopos Valdyba.

Gerai pavykęs Lietuvos 
Kariuomenės šventės mi 
nėjimas davė 183.73 dol. 
pelno,kuris šventės rengi 
mokomiteto nutarimu pas 
kirstytas sekančiai, L.K. 
karo invalidams auka 5o. 
oo dol. ir 5o.oo dol. palik 

ta atsargoj, sekančiam L. 
K.šventės minėjimo reika 
lui.

Kuopos valdybos pasku 
tinio posėdžio metu yra 
priimti šie nutarimai:

Kuopos žinioje steigia
ma lietuviškų knygų biblio 
teka, kuria galės naudotis 
kiekvienas Montrealio lie 
tuvis,ypač jaunimas.

Tuokreipiamasi į visus 
Montrealio lietuvius su ma 
loniu prašymu:

turintieji atliekamų,bet 
dar naudotinų lietuviškų 
knygų, prašomi paaukoti 
steigiamai bibliotekaįkuri 
bus kuopos būstinės kam 
baryj.Knygas priima kiek 
vienas kuopos valdybos na 
rys.

Nutarta įsteigti kuopos 
taiklaus šaudymo taurė , 
kuri bus skiriama geriau 
šiam per kuopos narių šau 
dymo prat imus .daugiau
siai taškų surinkusiam 
šauliui.

Kuopos šauliui kuą, J. 
Vaišniui išsikėlus į Cika 
gą, kuopos Valdyba linki 
kuo geriausios sėkmės nau 
joje vietoje ir nepamiršti 
garbingos šauliškos idėjos.

Kuopos Garbės Teismo 
pirm.š.Kęsgailą paruošė 
kuopos savišalpos fondo 
įstatus, kurie bus įteikti 

Canadian Vickers Ltd.
Machine Shop pasiūlymai

• Milling Machine Operators
• Turret Lathe Operators
• Radial Drill Operators
• Toolmakers
• Ingersoll Operators
• Planer Operators
• Lathe Operators
• Tool Designers
• Vertical and Horizontal
• Boring Mill Operators

Suinteresuotieji turi būti pilnai prityrę, sugebu naudo

ti* brėžiniai* ir mokėti paty* nusistatyti mašina*.

NORMALUS DIRBANČIŲJŲ SOCIALINIS 
APROPINIMAS.

Kreipkite* asmeniškai Employment office 

4970 Notre Dame East. Montreal, T. Q.

visuotiniam narių susirin 
kimui patvirtinti.

Kuopos sausio mėn. su 
kaktuvininkai yra kuopos 
garbės šaulys Aušros Var 
tų parapijos klebonas T .K. 
Pečkys ir š. Pr.Dikattis , 
kurie švenčia savo garbin 
gus gimtadienius.Kuopos 
valdyba ir'Trimito Aidas" 
linki ilgų ir laimingų metų.

Kuopos valdybos iždinin 
kas Br.Bagdžijjnas sėkmin 
gal platina L. S. S. T .išleis 
tą knygą "Nepriklausomai 
Lietuvat".Kas dar nėra jos 
isigyjęs .patartina įsigyti. 
Knyga įdomi ir graži. Kai 
na tik penki dol.

Kuopos valdybos nariai 
Br. Bagdžiūnas ir A.Kal
vaitis atostogų metu lankė 
si Toronte,kur susitiko su 
Toronto V.Putvio š.kuo
pos valdybos pirm. St. Jo
kūbaičiu ir kitais valdybos 
nariais.

TRUMPAI

Šiais metais L.Š.S.T. 
Garbės nariui š.Aleksan 
drui Montautui suėjo 7o 
metų amžiaus.Mielą su
kaktuvininką "Trimito Ai 
das" sveikina ir linki ge
ros sveikatos ir sėkmės 
mūsų gretų darbuose.
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Apie atkersimą Lietuvą
IR JOS PROBLEMOS 

( Medžiaga diskusijoms)

RA§0 DR. PRANAS KARVELIS

Pirmasis tęsinys.
KOKIA VALDYMOSI FORMA REKOMENDUOTINA

ATEITIES NEPRIKLAUSOMAI LIETUVAI

Iš esamų duomenų yra 
neįmanoma spręsti, kada 
Lietuva atgaus nepriklau
somybę,bet galima spėti, 
kad tai atsitiks vienu iš šių 
atvejų; 1/Demokratijal lai
mėjus prieš komunistinį 
imperializmą, arba 2/pa— 
čiam komunizmui eksplo- 
davus iš vidaus .Kuris atve
jis beįvyktų, visvien būtų 
komunizmo pralaimėji-- 
mas ir demokratijos trium
fas. .Tuo atveju logiška išva- 
.a:atgaunančiai nepriklau

somybę Lietuvai duoti de
mokratinės respublikos 
valdymosi formą.Ta i vals
tybės valdymosi forma, ku- 
phSetis YRAAUKŠČIAU
SIA VERTYBE , 
kuriam valstybė padeda 
siekti visomis galimomis 
priemonėmis visapusiškų 
laisvių ir gerbūvio. Už tai 
pilietis turi stengtis būti 
naudingas valstybės narys, 
kuris savo fiziniu darbu 
atiduotų duoklę valstybei, 
visuomenei ir pačiam sau .

Naujai atstatomoje Lie
tuvoje žmogus neturėtų bū
ti išnaudojamas nei valsty. 
bės,nei nežaboto kapitalo. 

Valstybė turi sudaryti pi
liečiui sąlygas .kuriose jis 
savo garbingu darbu galėtų 
sukurti savo fizinei ir dva
sinei egzistencijai palan
kiausias sąlygas.? mogaus 
-piliečio ° 
DVASINIS PASAULIS 
yra jo asmeninis reikalas 
ir kaipo toks, jis negali bū
ti diriguojamas iš šalies . 
Piliečiui turi būti palikta 
absoliuti laisvė tvarkyti jį 
taip, kaip jam patinka. Da
bartinis Bažnyčios suva
žiavimas irgi yra padaręs 
panašią deklaraciją.Visą 
viešą gyvenimą normuoja 
įstatymai, prieš kuriuos 
visi piliečiai yra lygūs .To
kie turėtų būti patys pa
grindiniai atstatomos Lie
tuvos valdymosi rėmai. 
KĄ RASIME LIETUVOJE 
ATDAVUS NEPRIKLAU
SOMYBĘ ?

Sį klausimą labai sunku, 
o gal ir visai neįmanoma 
šiandieną atsakyt,kadangi 
jame yra perdaug nežino
mų veiksnių.Tačiau norint 
atlikt ateities Lietuvos so- 
cialekonominės struktū
ros principų nagrinėjimą, 
reikia nors apytiksliai nu

statyt padėtį,kurią rasim, 
ir kurt būtų išeities tašku 
naujajai Lietuvai.

Mums svarbu numatyti 
ateities situaciją Lietuvai 
atgaunant nepriklausomy
bę dar ir todėl,kadmes ne
siruošiame vykdyti Lietu
vos ūkio perkeitimą iš ko
munistinio į privačios nuo
savybės arba kapitalistinį 
ūkį revoliuciniubūdu.kurį 
komunizmas net į savo in
ternacionalą yra įsirašęs. 
Mes,kurie matėme revo
liucijos būdu pertvarkomą 
Lietuvos privačios inicia
tyvos ūkį į komunistinį, 
mes galime paliūdytl, kad 
tat
BUVO PAPRASČIAUSIAS 
ŪKIO SUNAIKINIMAS , 
bet ne perorganizavimas , 
ne kūryba. Naujais princt- 
Eais ūkį pertvarkyti ant 
apitalistinės Rusijos ir 

kitų valstybių griuvėsių jie 
bandė atstatyti per 5o me-* 
tų, ir visvien neįkūrė efek
tyvios komunos, ir galų ga
le Kosyginas paskelbė vi
sai priešingą komunizmui 
ūkinį principą-pelno prin
cipą .Mes iš to turime dary. 
ti išvadas ir pasimokinti. 
Mes turime perorganizavU 
mą atlikti labai dideliu sai
ku ir teisės principų pajau
timu, kadangi mes siekia
me nepriklausomoje Lietu
voje įgyvendinti teisinės 
valstybės principus, o ne 
komunistinės diktatūros . 
Teisė ir teisingumas turi 
būti respektuojamas visu 
šimtu procentų.Tai įmano
ma tik evoliucijos būdu pe
reinant iš senos komunisti

nės sistemos į kapitalisti
nį ūkį.Tad bandykime nu
statyti tą išeities tašką, nuo 
kurio turėsime pradėti re
organizaciją.
VALSTYBINIU POŽIŪRIU 
Europai gali tekti susidur
ti su vienokios ar kitokios 
formos Jungtinėmis Euro 
pos valstybėmis arba geo
grafiniais blokais. Šiandie
ną daug kas įrodinėja, kad 
Europoje nacionalizmas 
per daug įsišaknijęs, kad 
galėtų įsikurti bet kokios 
federacijos ar blokai. Ta
čiau ekonominiai ay politi
niai veiksniai visgi gali pri
versti apsijungti mažiau
sia į blokus. Galima spėti, 
kad vieną iš tokių blokų su
darytų Rusija,kuri turėtų 
būti jau nebe komunistinė . 
Tuopačiu ji trauktų į savo 
orbitą ir Lietuvą. Mes gi 
turime visais galimais bū
dais gintis nuo Rusijos blo
ko ir glaustis prie Vakarų 
bloko. Tiesa, kad mums 
daug lengviau pasilikti Ru
sijos bloke, nes į jį jau mes 
būtume ekonomiškai įjung
ti,tačiau ne vien ekonomija 
lemia tautų likimą. Mes tu
rime prisiminti, kad Rusi
ja tiek metų mus grandi
nėse laikiusi,norės mus ir 
toliau palikti savo pastum
dėliais .Dar daug daug me
tų praeis, kol Rusija įsisą
monins demokratiją ir daug 
gilvų nusiris,kol ją įgyven
dins jAntra,mes gravitavo- 
me į vakarus.į krikščioniš
kąją kultūrą nuo krikščio
nybės priėmimo, mes turi 
me ir toliau ta linkme eiti.

Nukelta 7 skiltin prie 
romano.

komentarai, pastabos Ir naslkal-
bė .Urnai su jumis ir savim............

Rizikuodamas tapti pamokslininku, noriu dar kelis žo

džius pasakyti apie Lietuviu fondą,. Keista, bet taip 

jau būna gyvenime, kad tie, kurlenedaug turi, len

gviau pasidalina savu neturtu, negu tie, kurie turi 

perdaug. Nesitikiu sugraudinsiąs savuoju žodžiu tur

tinguosius, bet, kaip iŽ fondo surinktu duomenų mato

si, labiausiai pasiturinčių jtį mūsų tautiečiu didelė 

dalis nėra fondui davę nei cento. Taip ir neišneša 

mano neekonomiška galva - ar todėl, kad fondu dar vis 

nepasitiki, ar todėl, kad taip sunku atsiskirti su tuo, 

kas sava?

Seniai norėjosi pakalbėti apie tokią mūsų ( ir ne tik 

mūsų.’ ) visuomeninu 11pą. Jų reikėtų pavadinti savotiš

ku viešosios moralės saugojimo apsėdimu. Juo daugiausia 

verčiasi moterys, kurios kažkodėl visur ( tik ne savo 

kieme.') mato yrančių moralę, griūvančias šeimas, pasi

klydusi jaunimą, neatsakingas motinas ir t.t.-be galo. 

Šios, save pasiskyrusios lietuviškos gerovės apašta- 

lės, apšneku kiekviena proga, net nepažįstamus žmo

nes, nurodydamos visokias nebūtas ydas ir, rankas dan

gun keldamos, stengiami "išgelbėti paklydusius". Ar 

ne geriau būtų iš nuosavo ( ir daug geriau pažįstamo) 

daržo -pirma išravėti piktžoles? Mažiau /rūpintis kitu, 

bet labiau savo gyvenimėliu? 0 jeigu jau taip trokš

tama pagelbėti kitiems, tai kodėl, pavyzdžiui, neužsi

rašyti savanorėmis į ligonines, kur tikrai rei

kia paslaugiu rankų ir geros Širdies?

Praeičiai prisiminti- Pirmojo Pasaulio lietuvių Seimo metu Lietuvos Valstybės teatre publika. Iš 
kairės: pirmoje eilėje matome Lietuvos prezidentųs-Aleksandrą Stulginskįindr. Kazį Grinių, šio greti 
gen.Bulotą, dar dešiniau dr. Ingelevičius ir gen. Černių; antroje eilėje matome Pivaroną ir dr. L.
Bistrą; 4-je eilėje-dr. Baltrušaitienę, Prelatą Jakštą, dailininką Šlapelį, adv. Joną Vileišį, Dr.Jont 
Staugaitį, Naujienų redaktorių p. Augustą su Ponia, Vokietijos telegramų agentūros atstovą ir kitus, 
kuriuos sunku atpažinti. Kas daugiau atpažins?

JONAS ROMANAS
AVYŽIUS

IW MffiEJE
15 atkarpa.

ANTRA DALIS
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Martynas pasistiebė ir iš viršutinės lentynos ištraukė dar 
vieną knygą.

— Štai kur įdomus romanas! Skaitėte?
Taip, ji buvo skaičiusi tą romaną, nors nebeprisiminė nei 

siužeto, nei herojų. Išliko tik viena kita nuotrupa. Ir nuotai
ka. Balta žiemos nuotaika su gabalėliu balzgano dangaus 
už lango ir lėtai krintančiomis snaigėmis. Šventiška nauja
metinė nuotaika. Pasaulis didelis, mielas, kaip geraširdis sto
rulis, pilnas laimės ir teisingumo, džiugių vilčių ir lūkesčių, 
šviesių svajonių ir neribotų galimumų, jai vienai priklausąs 
pasaulis, kuriame nėra nieko neprieinamo žmogaus nepaso
tinamai širdžiai.

Kai Martynas išėjo, ji ilgai sklaidė pamirštą knygą, žiū
rėdama į tą pasaulį su liūdna nuostaba ir pavydu, ir jautė 
augantį nepasitenkinimą savimi ir neaiškų norą kažką daryti. 
Kelias dienas iš eilės, laukdama vakarais Arvydo, ji skaitė 
tą romaną, sapnavo baltą žiemos sapną ir buvo laiminga. Bet, 
išsisklaidžius žavintiems kerams, į ją vėl pažvelgdavo nuo
bodžios tikrovės akys. Ji nesuprato, iš kur visa tai, bet jautė, 
kad su ja kažkas darosi. Namų ruoša, anksčiau teikusi jai 
pasitenkinimo, ėmė įkyrėti, o smulkūs buitiniai rūpesčiai, 
kurie paįvairindavo kasdienybę, dabar slėgė ir erzino.

Vieną rytą nubudo, kaip paprastai, savo stipriu pailsėju
siu kūnu pajutusi artėjančią dieną.

— Pagulėk dar,— sušnibždėjo Arvydas.
Ji suprato, ką jis nori tuo pasakyti.
— O iš kur tu žinai, kad man tai malonu?

— Iš tikrųjų, nepagalvojau apie tai,— atsakė jis, juok
damasis. Vėl bandė apkabinti Ievą, bet ji iššoko iš lovos ir 
nulėkė į virtuvę rengtis, palikusį Arvydą daugiau nustebintą, 
negu įsižeidusį.

Visą dieną Ievos neapleido keista nuotaika. Pirmą kartą 
ji pasielgė taip, kaip diktavo jausmai, o ne kaip j i s norėjo. 
Vakare ji ilgai sėdėjo prie knygos, atidėjusi visus darbus į 
šalį. Ją užvaldė naujas, iki šiol nepatirtas jausmas, kurio pati 
negalėjo apibūdinti.

Kai Arvydas parėjo, vakarienė buvo dar neužkaista. Kitu 
metu tai būtų jį nustebinę, gal net ir sunervinę, bet šiandien 
buvo per daug susirūpinęs, kad kreiptų dėmesį į smulkmenas. 
Velniai rautų! Tai įklimpau su ta Gedrūta! Gera pamoka. 
Niekad nereikia svaidytis pažadais, prieš tai nepatikrinus, 
ar įmanoma juos įvykdyti. Tačiau kas galėjo žinoti, kad vi-' 
same kolūkyje neatsiras moters, kuri sutiktų pakeisti Ged- 
rūtą? Taip, yra žmonių, bet nėra žmogaus. Pas Rimšas mergų 
pilna troba. Galėjo leisti Leliją. Kur tau! Rimšienė nė iš 
tolo. Magdė Raudonikienė vėl piestu stojosi, tai išgirdusi, 
rodė duris, šnypštė, kaip užminta gyvatė: ..Karvę atėmei, o 
nori, kad tavo veršius girdyčiau. Nesulauksi!" Ėjo pas kitus, 
vėl panašiai. Teisybė, niekur daugiau neplūdo, bet aiškiai 
davė suprasti, kad skriauda nepamiršta, ir labai džiaugiasi, 
galį atsilyginti akis už akį, dantis už dantį. Netekęs paskuti 
nės vilties, užėjo į skaityklą, sutiko Godą. Bandė prikalbinti. 
Toji mandagiai išklausė, bet nusijuokė ir nuėjo.

Arvydas grikštelėjo dantimis.
— Kas atsitiko? — paklausė Ieva, neramiai sužiurusi į 

vyrą.— Tu sergi?
Jis perbraukė delnu per papilkėjusį veidą, tarsi norėda

mas nušluostyti sunkaus žygio dulkes. Kaktą išmušė smulkūs 
prakaito lašeliai.

— Taip, tu tikrai sergi,— susirūpino Ieva.— Atsisagstyk, 
patikrinsim temperatūrą.

— Nusiramink, nėra jokios temperatūros. Aš labai nu
vargęs, štai ir viskas.— Jis nevykusiai nusišypsojo ir, maty
damas, kad ji nepatikėjo, niūriai pridūrė: — Patekau į labai 
kvailą padėtį. Jeigu nieko geresnio nesugalvosiu — o, atrodo, 
taip ir bus — apvilsiu žmogų, kurio pasitikėjimas man labai 
svarbu. Liūdna ir juokinga. Pasiunčia tave pastatyti ant kojų 
kolūkį, galvoji, kalnus nuversi, o kai reikia, dargi neįstengi 

surasti paprasčiausios moters, kuri šertų veršelius. Kūliausi 
visą popietę iki išnaktų, liežuvį iškoręs, kaip skalikas, ir 
pykdamas, ir gražiuoju prašiau, žeminausi, ko ne į ranką 
bučiuodamas — visur špygą atkišo.— Arvydas pašoko ir kaip 
visuomet, kai būdavo labai susinervinęs, ėmė vaikščioti po 
kambarį.

— Tai kas dabar bus? — linksmai paklausė Ieva.
— Nieko. Gedrūta liks be dekretinių, o aš tuščiu plepiu.
— -Gedrūta? Tai ta pati, kuri Liepgiriuose prie veršelių?
Arvydas stabtelėjo ir įtariai pažvelgė į žmoną. To betrū

ko, kad ir ji imtų tyčiotis!
— Taip. O kas? Gedrūta dora mergina, nors ir nesilaiko 

visuomenėje priimtų moralės normų. Aš buvau sumanęs di
delį reikalą, norėjau nuo jos pradėti, bet... matyt, per 
anksti.

Ieva nusijuokė.
— Tau linksma. Žinoma! Mano nepasisekimas, gal būt, 

tave ir linksmina, bet, patikėk, man nuo to ne lengviau.— 
Jis piktai paspyrė po kojomis pasipynusį žaislinį sunkvežimį, 
kuriuo važinėjo berniukas, ir pasuko į savo kambario duris.

— Palauk,— pašaukė Ieva tuo pačiu linksmu balsu, ku 
riame suskambėjo nauja, iki šiol negirdėta gaida.— Aš neno
rėjau tavęs užgauti. Bet pamaniau, kad tu kitoms rankas 
bučiavai, pamiršęs savąją, ir suėmė juokas. Arvydai, kodėl 
gi nepagalvojai apie mane? Argi aš per prasta šerti kolūkio 
veršelius?

Jis atsigręžė kaip įgeltas.
— Ką tu pasakei?
— Aš galiu užimti Gedrūtos vietą.
Arvydas, apstulbęs, minutėlę žiūrėjo į žmoną.
Ji stovėjo virtuvės tarpdury, sukryžiavusi ant krūtinės 

rankas, pasikeitusiame veide klajojo keista šypsena.
— Fermoje penkiasdešimt aštuoni veršeliai,— pratarė jis 

prismaugtu balsu, slopindamas sukilusį džiaugsmą.— Tiek 
galvijų, nors jie ir maži, nelengva bus prižiūrėti. Septintą 
valandą ryto reikės būti veršidėje. Kur dėsi vaiką?

— Arvydukas rytais mėgsta ilgiau pamiegoti, be to, nebe 
toks mažas, pabus iki pusryčių vienas namie. Susitvarkysiu, 
nebijok. Su pusryčiais tau tai blogai — nesuspėsiu išvirti.
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Mes nesame nei savo kal
ba,nei kultūra, nei charak
teriu artimi slavams ir 
niekas mūsų su jais nejun
gia,išskyrus vergijos pan
čius .Tik vakarų bloke gali
ma tikėtis tautų savaran
kiškumo,nes ten nebus vie
nos,labai aiškios vadovau
jančios tautos .Rusijos blo
ke Rusija bus aiškiai domi
nuojanti, o tas jau mažins 
šansus kitoms tautoms iš 
laikyti savitą^veidą.
ŪKINIU POŽIŪRIU 
mes būsime jaugę į Sovie
tų Sąjungos sferą. Tačiau 
tas neturi mūsų baidyti nuo 
apsisprendimo atsisukti į 
vakarus,kadangi mes pa
našią situaciją turėjome 
ir po Pirmo Pasaulinio ka
ro,tačiau atsiskyrėme nuo 
Rusijos ir ekonomiškai ne
sužlugome .Galima be dide
lės klaidos spėti, kad vaka
rų blokas ir ateityje liks 
stipriai industrializuotas, 
o mums,kaip žemės ūkio 
kraštui bus labai natūralu 
su jais bendradarbiauti, 
nes mūsų bekonas ir svies
tas bus reikalingas jų in
dustrijos centrams,o jų 
pramonės gaminiai mums. 
Tiesa,kad šiandie Lietuva 
yra supra moninta,tačiau 
vargiai mes galėsime to
kią išsilaikyti,kai neturi
me savų žaliavų. Kažin ar 
nebus ekonomiškiau vysty. 
ti žemės ūkį ir už jo pro
duktus išsikeisti pramo
nės smulkiąją geležies ga
lanteriją. Gi-masinio nau
dojimo prekes galėtų būti 
gaminamos ir Lietuvoje 
ypač jei tokią industriją p* 
veldėtume.Su pačia indus-
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JOJE
Henrikas Radauskas. EILĖ 
RAŠCIAI. 238 psl. Kaina 
5 doleriai. Išleido Vytaut 
tas Saulius. 1965 m.Sukrau
ta: "Draugas", 4545 West 
63-rd Street, Chicago, Ill., 
U.S.A. Leidinys atrodo 
gražiai, kultūringai.
Žurnalas "VARPAS" 6 nr. 
1965 m. 168 puslapiai,kaina 
2 doleriai. Gaunamas ad
ministracijoje adresu: Ti
tas Briškaitis, 1214 N. 16th 
Avenue, Melrose Park, Ill. 
U.S.A.
Filatelistų d-jos "Lietuva" 
Biuletenis, 1965 m. gruod 
džio mėnesio lOO-sis nume 
ris. Biuletenis plačiai ra 
šo apie pašto ženklus. Adr 
resas: 7742 So.Troy Stre
et, Chicago, Ill., 60652, 
U.S.A.
Žurnalas MOTERIS 6 nr. 
Į965 metų Lapkričio-gruo 
džio nr. Prenumerata me 
tams 4 dol. , atskiro num 
erto kana 0.75. Adresas: 
57 Sylvan Ave., Toronto 4, 
Ontario, Canada.

ŽIEMOS DAINA HENRIKAS RADAUSKAS

Sūkuriotom gėlėm, pasiklydusiais paukščiais, 
Nepaeinančiais, griūnančiais sniego kalnais 
Apsitvėrė žiema,----neįžiūrimais aukščiais,
Nepagaunamais, alpstančiais tonais švelniais.

O eilėraštis gimsta - kaip vėjas - iš nieko
Ir skambėdamas bėga pusnim neramus, 
Bet negali daina prasimušti pro sniegą 
Ir sugrįžta - kaip vėjas - į savo namus.

ŽIEMOS KELIONĖ

Man žiema pažadėjo rojų ... >.
ir iš ledo nuliejo medžius,
ir aš baltas į dangų važiuoju, "
Ir kaip vėliavos mano pečius

MILTINIS- 
-KONTRA VERSIJA 
Bolševikinio režimo va 

■Šumauskas,Sniečkus ,ir an dai Lietuvoj į savo 25 me 
tras is/atsiust in is/ parti- tų nuopelnus mielai įrašo 
jos sekretorius B.Popovas. ir Panevėžio dramos tea 
Iškilmės Iškėlė Barauską trą,kuris ne tik Panevėžy, 
kylančių partijos žvaigž- bet visoj Lietuvoj,Latvijoj 
dzių priešakin ir. sudarė,,Esti joj ir net Maskvoj žino 
progos jį vadinti "Vilniaus ;mas ne tiek kaip Panevė- 
Šeliepinu". iPerspektyva-nžio.o greičiau kaip "Milti 
Jpek aptemo, kai Maskvos nioteatras". Lapkričio ga 
Selepinui ątaiga tapo sna r le buvo minima to teatro 
kiai apkarpytos pozicijos, ir paties aktoriaus-reži- 

_ Ne taip žymiai-teatro sieriaus Juozo M iltinio tea 
trinio darbo sukaktis.

Visa oficiozinė spauda

savo įstaigoje pagerbtuves 
,su prakalbomis ir dovano 
piis. Tarp gerbėjų buvo ir 
•Šumauskas,Sniečkus ,ir a '

Apdengusios, šaukia papūgos,
Kad jau baigias ledo giria, •
Kad prie rojaus nurimsta pūgos ” ‘ \ ,»
Ir kad būsiu greit pragare. /r- "

/iš naujai išleistos Henriko Radausko * ■ 
eilėraščių knygos "EILĖRAŠCtĄ!'/

HENRIKAS RADAUSKAS JURGIS GLIAUDĄ

RAŠYTOJAS JURGIS 
GLIAUDĄ 

ketvirtą kartą laimėjo 
"Draugo" premiją. Si 
premija paskirta už ro
maną "Delfino ženkle". 
Premijos įteikimas bus 
vasario 27 dieną Cikago 
je, Jaunimo Centre.

SUKAKTUVININKAI
Šalia Kipro Petrausko 

8o m. amžiaus sukakties , 
Vilniuje lapkričio gale bu 
vo ir daugiau tos rūsies pa 
ferbimų.Ryškiausias iš jų 

uvo politiniuose sluoks
niuose, vietinės partijos 
viršūnėse. Tai Alberto Ba 
rausko, trečiojo sekreto- 
riauą/V.Niunkos įpėdinio/, 
5o metų amžiaus sukakties 
minėjimas.Barauskas, kaip 
ligšiolMaskvoj buvo ir Sa 
1 lepinas,yra ne tik partijos 
CK sekretorius, bet ir ne 
seniai įsteigto Partinės- 
-Valstybinėskontrolės ko 
miteto pirmininkas. J. Pa 
leckis sukakties proga par 
vežė iš Maskvos Baraus- 
kuiDarbo Raudonosios Vė 
liavos ordiną ir surengė
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VIKTORAS PETRAVIČIUS Gimtajame krašte.

sluoksniuose- kiek anks
čiau buvo pagerbtas Juo
zas Rudzinskas, 6o metų teatrą giria,bet apie *Milti 
amžiaus proga. J.Rudzins nį nesusivaiko, ką sakyti, 
kaspriešbolsevikiniais lai ’ ... ..
kais buvo aktorius Klaipė
dos teatre. Po karo Vilnių 
je iškilo į Akademinio Dra 
mos Teatro direktorius , 
dabar-vyr.rėžis ierius.Ly 
giagrečiai tapo žinomas, 
kaip uolus "komunizmo sta 
tytojas teatre. /Elta/

nenukrypus uuo partijos Ii 
nijos.Tarybinio Mokytojo 
bendradarbis surengė isto 
riją,kad Miltinis baigė Kau 
no Valstybinio Teatro dra 
mos studiją,paskui studija 
vo Paryžiuj,'pažino didžiu 
lį skirtumą tarp progresy 
vinio teatro meno ir išsi
gimstančio buržuazijos 
teatro"/neaišku,Keune ar 
Paryžiuj oaz/ųį / ir "tuo 

pat metu susižavėjo didžio 
jo rusų teatro reformato
riaus K.Stanislavskio min 
timis" / taip pat neaišku, 
arKaunear Paryžiuj susi 
žavėjo Stanislavskiu/... . 
Bet pradėjo dirbti 
jau tik bolševikmečiu/ir 
vokietmečiu/ir padarė ge 
rą teatrą.

Paties Miltinio vardu 
pasirašytame straipsnyje, 
įdėtame rusiškoj Soviets 
kaja Litva,pasakojama,lyg 
Miltinio vienintelis rūpės 
tis būtų,kaip geriau įgyven 
dinti teatre socialistinio 
realizmo principą. ..

Tik Maskvos žurnalas 
Teatr / 11 nr./atvirai pa 
sakojokad Miltinis beesąs 
negirdėtas individualistas 
ir neprisileidžiąs jokios 
įtakos iš šalies.Dalį to 
straipsnio persispausdino 
Literatūra ir Menas, bet 
praleidęs tas vietas,ku
riose ypač išryškinamas
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ĮTIKINIMAS...
Tūlas pilietis įeina vaisti- 
nėn.
- Aš norėčiau gauti bute- 
liką arseniko... Tai mano 
uošvei...
- Ar tamsta turi receptą, - 
klausia vaistininkas.
-Ne, recepto neturiu,bet 
turiu uošvės fotografiją...
KALBASI DU PSICHI

ATRAI
- Sakykite, koleęa.kaip die 
na po dienos pajėgi sėdėti 
ir klausyti visokiu skundu 
ligonių, kurių pasakojimai 
juk be galo?.. - klausia 
jaunasis psichiatras.
- O kas gi jų klausosi ?-at 
sako senasis psichiatras.

GERAS PRISITAIKYMO 
BŪDAS

Kalbasi du bičiuliai;
- Kai grįžtu namo ir ma
tau, kad žmona blogai nu
siteikusi, tuojau maunuosi 
pirštines, - sako vienas.
- Tur būt juokauji?- sako 
kitas.
- Nemanyk, kad boksinin
ko. Ne. Gumines, kurios 
naudojamos indams plau
ti. ..

KAINOS JUK NEPASTO
VIOS

Gyvulių parduotuvėje pir
kėja klausia pardavėją:
- Kokia kaina šito šlami
nio katino ?
- 106 dolerių...
- Bet gi tiktai priešsavai- 
tę jūs prašėte tiktai pusę 
šios kainos...
- Taip buvo, bet per sa
vaitę šis katinas suėdė 
dvi brangiausias papūgas.

IŠIMTIS
Automobilio vairuotojas 
kreipiasi į moterį, stovin 
čia šaligatvyje:
- Sėskite, ponia, aš patar
nausiu. Aš ne iš tų, kurie
į mašinas priima tiktai jau 
nas ir gražias moteris...

GERAS SARGAS 
Šeimininkė rodo svečiams 
šunį:
- Jis nėra grynos rasės, 
bet jis labai geras namų 
sargas. Kai tiktai kas įtar
tino pasigirsta, jis tuojau 
apie tai duoda žinoti.
- Kokiu būdu?
-Jis tuojau bėga po lova 
ir slepiasi...

CBC'S OTTAWA HEADQUARTERS
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ISTORINĖ LCVA 
Reikalas vyksta pas anti
kvarą.
- Prieš kelias diena pas 
tamsta pirkau lovą, kurio
je, kaip tamsta užtikrinai, 
?ra m tegu jus i Du Barry.

ačiau pagalyje aš radau 
dokumentą, kuris įrodo, 
kad ši lova padaryta mar
kizui de Levrtere, po to 
ji priklausė grovui Laytrec. 
pagaliau kunigaikščiui Or- 
leanui, ir tiktai neseniai 
ji priklausė markizui Mo
ray. ..

Antikvaras visiškai ra
miai:
- Bet kodėl tamsta manai, 
kad ponia Du Barry šioje 
lovoje nemiegojo?...

įtikinamumo gabumas
Prekybinio skyriaus šefas kan

didatui pardavėjui:
— Tamsta privalote turėti Įti

kinamumo gabumą. Tai svarbiau
sia pardavėjui.

— Turiu. Ypatingą.
— Tikrai? Duok pavyzdi.
— Per penkioliką savo vedybi

nių metų mano žmona tiki, kad 
kiekvieną savaitgali lankau savo 
sergančią tetą.

NAUJA PAŽIŪRA
Mokytojas Jonukui: 
— Kas buvo Mozė?
— Faraono dukters sūnus.
— Ne visai taip. Juk ji rado 

kūdiki upėj plūduruojančiam 
krepšy.

— O aš manau, kad ji taip tik 
tėvams pasakė.

SĄLYGA
Du draugai kalbasi:
— Ar tu esi tikras, kad moteris 

tiki, kada jai sakai, jog ji yra pir- 
moji moteris, pavergusi tavo 
širdi?

— Taip. Tik, žinoma, su sąly
ga, jei tu esi pirmasis jos susitik
tas melagis.

★
Mįslės
Geltonas kaip saulė, 
Ant Vienos kojos, 
Kai pajuoduoja — 
Vaikus vilioja.

(Saulėgrąža)
Bėras — ne žirgas, 
Žalias — ne žolė, 
Mėlynas — ne dangus. 
Geltonas — ne vaškas, 
Pilkas — ne kiškis, 
Žilas — ne senelis, 
Baltas — ne sniegas.

(Linas)

KAIMAS KRYŽKELĖJE Atkelta iš 3 psl.
— Ievai Nejaugi tu rimtai?
— Taip, Arvydai. Noriu padirbėti kolūkyje. Gal vėliau 

gailėsiuos, bet dabar, jeigu tu nieko prieš. ..
— Aš — prieš?! Tu mane išgelbėjai, mieloji.— Arvydas, 

susijaudinęs žiūrėjo į žmoną, stovinčią virtuvės tarpduryje, 
ir negalėjo suvaldyti virpančių lūpų, kurias paralyžiavo lai
minga, bet įsiteikianti ir todėl sau nemaloni šypsena. Tačiau 
jis buvo bejėgis prieš sukilusius jausmus. Pripuolė prie Ie
vos, pagriebė į glėbį ir nunešė per kambarį ant rankų, šū
kaudamas: — Pusryčiai! Atrado kuo pagąsdinti! O aš supyk
siu ir pats išsivirsiu pusryčius. Galvoji, nemoku užkurti ugnį? 
Ak tu, kolūkio veršininke! Arvi, sūneli! Pasemk vandens. 
Krikštysim naują stambiųjų raguočių fermos kadrą!

Ieva klegėjo, mataravo kojomis; jo lūpos lindo prie jos 
lūpų, kuteno akis, skruostus, krūtinę, kelius. 'Ji nestipriai 
stūmė šalin gauruotą galva, saldžiai nutirpusi nuo sukilusių 
jausmų antplūdžio, ir jai atrodė, kad visa tai vyksta sapne. 
Oi, kaip seniai buvo kažkas panašaus. . .

— Ak, dieve mano...— sudejavo ji ir pravirko.
Arvydas nuleido ją ant grindų ir, sumišęs, paglostė galvą. 

Tada ji dar smarkiau ėmė verkti.
— levut, vaikeli. .. Iš tiesų, aš jau nežinau. .. negaliu 

suprasti... Kam tos ašaros?
— Aš galvojau, kad jau. .. O tu tebemyli mane. ..— su

šnibždėjo Ieva.
— Nurimk. Nereikia išsigalvoti.— Arvydas suėmė ją už 

pečių ir švelniai pasuko veidu į spintos duris su veidro
džiu.— Nagi pažvelk į šia nuotrauką. Argi jaunieji neverti 
vienas kito?

Ji nusišypsojo pro ašaras ir prisiglaudė Arvydui prie 
krūtinės, virpėdama visu kūnu, kaip iš srovės išplaukęs 
skandinamas kačiukas.

. .. Anksti rytą, kai ji kėlėsi ruoštis, Arvydas pasakė:
— Neprisimenu, ar kalbėjau vakar, ar nekalbėjau: Rimšų 

Birutė išėjo iš namu.
— Ne,— atsakė ji, visame kūne jausdama malonų po

vestuvinės nakties svaigulį.— O kas ji tokia?
Arvydas trumpai atpasakojo vakarykštį įvykį Lapino 

kieme.
— Pas tėvus jai nebėra vietos. Kol kas ją priglaudė 

Strazdienė. Bet aš nenoriu, kad gyventų pas tą bobšę. Ar 
neturi atliekamos lovos, vaikeli?

— Ką tu sugalvojai? — sunerimo ji.
— Mes užleisime Birutei vieną kambarį. Tuščiąjį. Būtų 

gerai, kad suspėtam iki vakaro atkraustyti.
-— Bet kur viską sutalpinsi? Miltus, mėsą? — nusiminė 

Ieva.— Reikės tempti ant aukšto. Tas kambarys buvo taip 
patogu. ..

— Šiandien grįšiu namo anksčiau. Padėsiu viską sunešti 
ant aukšto. — pasakė Arvydas neleidžiančiu prieštarauti 
ha’.

Povestuvinės nakties kerai išsisklaidė.
— Gerai,— pratarė Ieva, įsižeidusi.— Aš nepažįstu tos 

mergiščios, bet tu nori apgyvendinti ją savo namuose, tai 
ir daryk, kaip patinka. Aš duosiu jai ir sofą, ir patalynę, gal 
ir valgį, jeigu tu užsigeisi. Tad prašau — lauksiu tolimesnių 
įsakymų.

Išėjo veršelių šerti, lyg karti vedama.

TREČIA DALIS

KAS ŽMONES SKIRIA

1

Pirmoji užbėgo Strazdienė. Netrukus įšliaužė į kiemą 
Šileika — atėjęs varyti prie mėšlo, o temstant prisistatė Vin- 
gėla, nešinas kvitu už juodmargę. Kiekvienas rado priežastį, 
nors ir nereikėjo, nes malūnininkas mielai vaišino visus, kas 
padėjo apverkti bendrą nelaimę. Įsismaginęs net Rimšas pa- 
s’kvietė ir kvailį Pruncę įspraudė užustalėje kaip mieliausią 
svečią.

Kai Martynas užėjo, su Dievo padėjimu buvo paritę ket
virtą butelį, ir vaišingas šeimininkas statė naują. Strazdienė, 
pasilipusi ant kėdės, rodė pro langą užpakalį ir šūkaliojo 
girtu balsu:

— Se, Toleiki, še! Pabučiuok man į pūką, brangusis.
Visi kvatojosi, kaip paklaikę, kurstė Milę aukščiau atsi

plėšti, tik Lukas murksojo lyg apmusijęs.
— Tai boba, tai velnias! — žvengė Šileika, kraipydamas

arkliškas žiaunas.— Tai pasiutėlė! Tiesiai į raštinę taiko.
— Mile, atsuk savo armotą į tą pusę!
— Ką tu, pupyte uoga! Atsibodo gyventi...
— Nebijok. Pruncė pridengs ambrazūrą. Pasiaukosi, 

Prunce?
— Pasijauhosiu...
— Cha-cha-cha!
Martynas perlėkė žvilgsniu apdujusius veidus. Ne, Godos 

nėra tų kiaulių tarpe. Jis tarėjo sugalvojęs priežastį, norėjo 
pasiaiškinti, ko užėjo, bet Lapinas, pamatęs netikėtą svečią, 
prišoko prie jo, čiupo per juosmenį, ir Martynas akies mirks
niu atsidūrė už stalo.

— Aš su reikalu. ..
— Nekalbėk, nesipurtyk. Šiandien nėra jokių kitų reika

lų, tik vienas — išgerti. Tad prašau, draugas Vilimai. Neuž- 
gauk, pagerbk, būk malonus.

Nepaleisdamas Martyno rankos ir neklausydamas pasi
teisinimų, Lapinas suvertė jam šimtagraminį stiklelį, o Straz
dienė, užgulusi iš kito šono, įgrūdo į gerklę užkandį. Paskui 
tokiu pat būdu supylė „ant antros kojos“. Pagal nerašytą 
liepgiriečių įstatymą pavėlavusiam derėjo išgerti trejetą, nes, 
anot dainos, „nuo burnelės, nuo trečios tiktai tinki prie kal
bos“. Bet ištuštinęs antrą stiklelį, Martynas paspringo Straz
dienės pakištu agurku, užsikosėjo iki ašarų, ir Lapinas dau
giau neragino.

— Martynai, buvai ir likai žmogum,— kalbėjo, uždėjęs 
ranką anam ant peties.— Pasakyk, kuo buvo bloga, kai laikė
me po dvi karves? Pieno gi neliejome lauk, o davėme tai 
pačiai valstybei. Veršelius taipogi girdėme tai pačiai valsty
bei. O kiek geriausių telyčių užauginome pagal kontraktaci- 
ją? Jeigu ne mūsų karvės, kolūkis būtų prapuolęs su pieno 
paruošomis. Mūsų antrosios karvės gelbėjo tave, Martynai, 
vot kas! Mes! O tu. . . nejau nebeturi jokios galios mus 
užtarti? . .

— Geriau nekalbėkim apie tai. Lapinai. Mano galia pa
sibaigė. O jei ir tebeturėčiau, nekiščiau nosies. Pavargau. 
Atsibodo. Piaukitės be manęs.

— Nematei, kas čia dėjosi dieną,— įsiterpė Šileika.
— Girdėjau. Bet ir tu geras paukštis. Lapinai.
— Aš paukštis, o jis žvėris. Pažiūrėk į Mortą. Matai, 

kokį antspaudą įdėjo? Turi jis ar neturi teisės snukius dau
žyti, pasakyk?
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DAILIN INKAI

Viršuje: V.Nasvytis, J.Bal
čikonis; viduryje: A.Stoškus 
A.Skirutytė; apačioje:N.Gai
galaitė ir F. Daukantas.
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Montrealio šeštadieninių mokyklų Kalėdų Eglutė Sv. Kazimiero parapijos salėje. Atvaizde matome: kairėje auštai kalba Dr.Vinco 
Kudirkos mokyklos vedėja J. Blauzdžiūnienė, žemiau kairėje mokytoja E. Navikėnienė, kuri vedė vaidinimą ir buvo vaikų-mokinių 
choro dirigentė; dešinėje prie mikrofono kalba Mokyklų Tėvų Komiteto pirmininkas p. Selenis; visą sceną užima mok. mokiniai, 
kurie suvaidino Buivydąitės vaidinimėlį "Kalėdos Lietuvoje", pagal jos kūrinį "Skaidrytė". Tarp mokinių matome Kalėdų Senelį, 
kurio rolę jau eilę metų kai atlieka V. Sabalys, vienas iš buvusio Montrealio lietuvių dramos teatro aktorių.

S SUSIVIENIJIMAS
L LIETUVIŲ 

A AMERIKOJE
SLA

KULTŪRINĖ KRONIKA
/ Atkelta iš 4 puslapio/ 

Miltinio darbo metodų sa* 
votiškumas.Tos vietos, ta
čiau, pasirodė lenkiškame, 
Vilniuje leidžiamame par
ti josdienraštyj Czervony 
Sztandar. Iš ten aiškėja , 
kad Miltinis nepriima į sa
vo teatrą kitur vaidybos 
mokytų aktorių:visus akto 
rius rengia pats .Vienus iš
leidžia scenon po metų la- 
vinimąkitiems tenka reng
tis net iki šešeto metų. Jau 
2o metų, kai nė vienas Pa- 
nevėžio-Miltinio teatro ak
torius nepasitraukė ir ne
išėjo dirbti kitur, nors, sa
ko, bent keletą jų mielai 
pasiimtų Vilniaus Akade
minis Dramos Teatras/J. 
Rudzinskas, dabar jau di
delis Dauguviečio tradici
jų gerbė jas/.M iltinis visa- 
da/nebent serga/ vadovau
ja spektakliui per mikrofo
ną iš specialios kabinos . 
Miltinis pats specialioj da
žykloj dažo medž iagas kos
tiumams. Miltinis nėjo į 
kompromisus su publika- 
/ir su partija ?/ir, sako , 
pripratino Panevėžio pu
oliką prie savo skonio.M il
tinio studijos mokiniai ne
gauna stipendijų:mokyda- 
mies 'feyvena iš krepšeli^ 
tai yra, maitinasi iš tėvų 
atsivežamu maistu .M ilti
nis, nufotografuotas savo- 
kabinete,pats atrodo,lyg pa
vargęs keleivis,atsisėdęs 
pakelės užkandinėj prie 
tuščio stalo.plonas sluoks
nis priekin suguldytų plau- 
kiįapyskystė nesuglostyta 
barzda,apsivilkęs megzti
niu ir paltu/lyg salta kabi- 
nete/.Tikuž nugaros-visa 
s iena už imta daugybe įvai
riose pozose stovinčių ir 
gulinčių knygų .Toks jis pa
rodytas: pavargęs,bet ne 
pasidavęs , nepriklauso
mas menininkas. /Elta/.
Gerbiamieirs prenumeratoriams būsime labai dėkingi 
kas iš anksto visiems metams susimokės prenumera 
tą nes tuo bus palengvintas administracijos darbas ir 
sumažintos išlaidos, kadangi nauji pašto patvarkymai 
nustato sąlygą, kad prenumerata turi būti apmokėta 
pirmyn.

SKAMBIAI SKAMBA 
" VARPAS "

Užsklendžiant pereitų 
metų uždangą, mūsų lietu
viškos spaudos leidinių lo
byną praturtino neperiodi
nio žurnalo, einančio jau 
J6 metus, "Varpo" Nr. 6 . 
Šiuo numeriu debiutavo 
naujas "Varpo" redakto
rius Antanas Kučys, kuris 
jau ilgesnį laiką buvo nuo
latinis žurnalo bendradar
bis ir paskutiniu metu re
dakcinės kolegijos narys.

Paskaičius visus 168 
žurnalo pusi apius,galima 
drąsiai tvirtinti, kad savo 
turinio apimtimi, iškeltų 
problemų aktualumu ir ori- 
ginaliu priėjimu "Varpas" 
tikrai issiskiria iš visos 
nūdienės mūsų spaudos ap
linkos ir Vargu ar turi sau 
lygaus palyginimo. Visi 
"Varpo" straipsniai be jo
kios mažiausios išimties 
yra aukšto akademinio ly
gio, tačiau jų paprastas ir 
aiškus stilius bei sklandi 
kalba daro juos visus prū 
einamus ir suprantamus 
kiekvienam eiliniam skai
tytojui. Lyginant šį "Var
po" numerį su kitais jau 
šiame krašte anksčiau iš 
leistais žurnalo numeriais, 
galima drąsiai tvirtinti, 
kad žurnalas daro pažan
gą,tačiau išlaikydamas sa
vo tautinę, patriotinę, pozi- 
tyvl ą liniją, kuria jis yra 
atžymėtas nuo pat ar . 
Vinco Kudirkos laikų.

Didesnę šio "Varpo" 
turinio dalį užima biogra
finė medž iaga .Bet kadan
gi juose prisimenama as- 
menyąkurių gyvenimas ir 
ve ik*a buvo labai glaudž ia i 
r’’siję su mūsų valstybinio 
gyvenimo istorija, tai šie 
biografiniai straipsniai

yra jau daugiau studijinio 
pobūdžio ir iškelia bei nau
jai įvertina labai daug pra 
eities faktų ir paliečia lai
bai plačiai mūsų tautos ko
vų ir jos gyvybinių pastan
gų visą skalę.

Dr. J. Pajaujis plačiai 
prisimena mūsų žinomą 
pojitiką,valstybės kūrėją 
Mykolą Sleževičių, su ku
riuo autoriui yra tekę 
daug bendradarbiauti ir 
išgyventi ištisą eilę kovos 
ir kūrybos metų.

Ypatingai originaliai ir 
išsamiai yra parengtas 
penkių autorių/ J.Audė
nas, H. Blazas, J. Gimbu
tas, J. Pajaujis ir J. Puzi
nas/ straipsnių rinkinys 
apięprofJS.Kairį-Kamins- 
ką.Siųpenkių straipsnių- 
rinkinys sudaro ištisą stu
diją,kurioj labai gyvai ir 
vaizdžiai išryškėja velio- 
njės K airio labai šakota as
menybė ir jo didžiuliai 
nuopelnai bei tvirtas cha
rakteris jo ilgo ir įvy - 
kiais turtingo gyvenimo fo
ne.

Jau pats šių straipsnių 
surinkimas ir jų kruopštus 
suredagavimas, išvengiatt 
šiuo atveju visada gilimų 
pasikartojimų, yra gražus 
žurnalistinio darbo pavyz
dys. Rinkinį radagavo dr. 
J. Pajaųjįs.

Prie biografinės rnedžia-

Vakarų šnipas Kremliuj
5 tęsinys.

RAKIETINIAI "LIETŪS" 
Chruščiovas pliurpia, 

kad mes esame pasiruošę 
ir visko turime. Tai tuš
čios kalbos .Jis kalba apie 
Sovietų Sąjungos pajėgu
mą pasiųsti raketas į bet 
kurį pasaulio kampą,bet 
jis nieko daugiau nedaro, 
nes žino, kad mes tam ne 
nasiruošę.

anksčiau pa rašytas, bet ne- 
pagkelbtas, straipsnis.

Žurnalo ideologinės ęja— 
lies branduolį sudaro V. Či- 
žiūno ilgokas straipsnis 
Idėja ir Veiksmas, kuria
me autorius bando:'.'... 
žvelgtiį varpininkų judėji
mą dviejų kartų gyvenimo 
laikotarpyje,atrenkant mo
mentus,kada varpininkai^ 
savo veiklos motyvais, bu
dais ir taktika buvo ryš
kiausiais pozityvaus tautiš
kumo atstovais ir gynėjais'.'

J. Audėno ir dr. V.Sruo
gienės straipsniai liečia 
daugiau tautos gyvenimo 
sąlygas bolševikinėje oku- 
pacijoje.

Siame "Varpo" numery- 
’ įe tiek redaktoriaus para

šytame vedamajame, tiek 
gos galinta priskaltytl Ir’ Spsniuos^gSžta  ̂
“PienesenKata«SS?i sis^»™»PrlešBpaskutlnV 
Ssta A MerkeRo nSašv metf Jmūsų visuomenėje 
t, A^Smetonos JU 

'^A Antanaitis.duodaJau- 
nystej mirusio A. Mackaus 
kūrybos apžvalgą ir į vert i- 
nimą.Be to dar paskelb- UvtitrumpiM.Mackevičienės, „Jii vršeJ1?- var- 
dr V Terciiono ir H Bla- leidžia Varpiąjnkų Fi- zo nekrologKaippai yra draugija. Žurnalo
įdėtas ir įdomus mirusio 
žurnalisto H. Blazo kiek

keliuose apžvalginiuose

sisakomaprieš paskutiniu

"Varpo" Nr.6 technikinę 
pusę puošia gražus ir sko
ningai nupieštas dailininko

kaina $ 2. oo
J.Dabreika .

Baltica Investment Corp.
Autorizuotas kapitalas S 120.0(1(1 ’

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

Už indėlius mokame 8L ditidendą.

JOE’S BUTCHERY & GROCER
J. LAURINAITIS

ALUS IR ĮVAIRIAUSI MAISTO PRODUKTAI.
ILGAMETIS PRITYRĘS SAVININKAS ŠVIEŽIŲ IR RŪKYTŲ 

DEŠRŲ GAMYBOJE.
VISKĄ PRISTATO j NAMUS ARBA Į PARENGIMŲ VIETAS. 
PRISTATYMAS GREITAS IR SĄŽININGAS J VISAS MIESTO 

DALIS.
1918 FRONTENAC ST. Montreal.

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

BALTIC WOODWORK CO

LA 4-0209

LaSALLE AUTO SPECIALIST Keg’d
SAV. G. DESROCHERS

Taisau ir dažau lengvas mašinas 
7717 GEORGE LASALLE, QUE.

(Priešais „Nepriklausomos Lietuvos” redakciją)
Tel.: garažo 366-0500

namų 366-4203

Zinoma,galėtumėme pa
siųsti savo didžiąsias rakė 
tas iki JAV ar Kubos. Ta
čiau mes dar nepajėgūs 
planinga raketų ataka su
naikinti dideliuose toliuo
se pasirinktus taikinius.

Kaip man maršalas Va- 
ęentsov,kuriam priklauso 
Žemės Rakėtų Pajėgos, sa- 
ko:"Dar toli turime eiti, 
kol pasieksime dalykus , 
apie kuriuos Chruščiovas 
nuolat kalba ir giriasi".

Aišku, gauta puikių re
zultatų išvystant taktines 
ir operatyvines trumpo 
nuotolio raketas. Bet dar 
peranksti kalbėti apie mū
sų tobulas strategines ra- 
kėtas.

Daugelis išdidžiųjų yra 
dar ant braižymo lentos , 
prototipinėje padėtyje ar 
bandymuose.Raketų,kurio< 
mis Chruščiovas grąsino 
Vakarams, yra ne dau
giau, kaip keli tuzinai, bet 
jokiu būdu ne raketų "lie - 
tus".

CHRUŠČIOVAS GIRIASI
Masiniai gaminamos tik 

mažosios raketos/lRBM/. 
R-12 raketa, kuri dabar 
imta produkuoti, siekia to
lį iki 2. 5oo km./l. 55o my
lių/. Mūsų "povandeninė" 
raketa buvo pritaikinta nau
dotis povandeniniams lai
vams, o taip pat ir žemės 
kariuomenei. Bet mūsų di
džioji raketa R-14 yra tik 
taibandymo stadijoje.Sie
kis R-14 su branduoliniu 
sproginiu yra 4. 5oo km. 
/2. 8oo mylių/.

Dažnai naujojo modelio 
raketa yra dar tik bando 
ma-kartais nesėkmingai. 
Bet Chruščiovas jau kly- 
kia visam pasauliui apie 
savo "pasisekimus"naujo 
tipo sovietų ginklais.

Pinigai gauti perorgani 
zuojant kariuomenę, yra 
sukišami raketų produkct 
jai ir sputnikams. Pirmo- 

j jo sputniko paleidimas pa

— jau 80 mėty tarnauja lietuvių visuomenei 
ir išmokėjo daugiau kaip SEPTYNIUS MI
LIJONUS dolerių savo apdraustiems na
riams.

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

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

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

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

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

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

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

SLA

SLA

SLA

SLA

SLA

SLA

AR ŽINOTE KA RAŠO

KELEIVIS?
AR ŽINOTE, kodėl vieni JĮ girta, kiti peikta, bet 
visi mėgsta skaityti?

KELEIVI 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.

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

KELEIVE
636 Broadway, So. Boeton, Mass. 02127,USA. 

Išėjo įdomus 1966 metams KALENDORIUS,kurto 
kaina $0.95.

reikalavo suderintų pas
tangų visų turimų sovietų 
mokslininkų ir techninio 
personalo,kuriam buvo pa
vestas visas krašto techni
nis pajėgumas.

Privačiuose pokalbiuo 
se maršalas Varentsov 
perspėja,kad mes neturim 
pakankamai kvalifikuotų 
žmonių raketų ir sputnikų 
sričiai, kad apmokymas 
yra nepilnas, produkcijos 
kokybė menka. Kiekybė 
taip pat nepatenkinama.

Nelaimingi atsitikimai

ir nesėkmės -kasdieni
niai įvykiaLRyšium su tuo 
daug kalbama apie nesėk
mes elektronikos srityje.

Buvo daug atsitikimų 
laike bandymų paleisti ra
ketas, kada jos, vietoj nu
matytų taikinių, iškrypda
vo nuo numatyto kurso ke
lius šimtus kilometrų ir 
pataikindavo į apgyvendin
tas vietoves,geležinkelius 
ir 1.1.

Kartais . .. Chruščiovo 
spaudimas tobulinant rakė- 
tas ir sputnikus, duodavo 
nelaimingus rezultatus.

Keletas sputnikų dingo 
stratosferoj. Jie pasiėmė 

_ __  _ kelių specialiai ištreniruo 
p e r______________________ I tų kosmonautų gyvybes.

Kaufman’s Woollens ScTextilesi^rmarW^deita1
SIUNTINIAI LIETUVON

DAROMOS ĮVAIRIOS DURYS, LANGAI, VIRTUVĖS KABITAI 
IR KITI ĮVAIRŪS MEDŽIO DIRBIMAI

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

Montreal, P.Ų Tel. 1)0 6-3884.

ME 7-6727

DE LUXE CLEANERS
P. RUTKAUSKAS

117-6 Avenue, Lachine, P.Ų.
aumiiniimiiniinnHniiiiiinnn»iirininuii«niiiiiiiHnniiriiiiiii»rnuum

BELLAZZI-LAMY, INC
DO 6-6941 7682 Champlain Blvd. LaSalle
Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langy rėmai, 
Izoliacija^Ten - Test, Masonite, statybinis popietis.

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

garantuotai skubiausiai ir 
urmo kainomis 
(30—40% žemiau rinkos kainu) 

IMPORTUOJAME Iš ANGLIJOS^ 
geriausias angliškas vilnones medžiagas vyriškiems 

moteriškiems kostiumams ir suknelėms.
Turime didžiulį pasirinkimą vilti., kašmiro ir šilk, skarelių 

Ateikite ir jgitikinsite, kad čia perkant sutaupysite.
PRIIMAME UŽSAKYMUS 

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

mirtis, kuris anksčiau va- 
Nukelta 6psl.

ir

SAVININKAS C H. KAUFMANAS
Lietuvos pilietis. Buvęs audinių fabriko Litex Kaune 

vedėjas. Laisvai kalba lietuviškai.

GEORGE LAVINSKAS
ALLSTATE INSURANCE 

VISU KOŠIŲ DRAUDIMAS.
268 - 2nd Ave., LaSalle. Tel: 366-5309,

Telefonas 7 68-6679

WINDSOR
DRY CLEANERS & DYERS CO. LTD. 

Valome visokius drabužius ir kitą Jūsų namų apyvoką.
Savininkai:

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

PRANEŠAMA APIE 
NAUJĄ GYDOMĄJĄ 

MEDŽIAGĄ — 
Tai yra ypatinga gydomoji 

medžiaga, įrodžiusi galią 
sutraukti hemorojus ir 

pataisyti sugadintus 
audinius..

Pagarsėjęs tyrimy institutas 
atrado nepaprastu gydomąją 
medžiagą,sugebančią sutrauk 
ti hemorojus be skausmo. Ji 
per keletą minučiy sumažina 
niežėjimą ir nepatogumus bei 
pagreitina uždegimo pažeistą 
audiniu gijimą.

Visais naudojimo atvejais, 
švelnėjant skausmams, įvyk
davo hemorojy susitraukimas.

Tačiau visu svarbiausia — 
rezultatai būdavo tokie nuos
tabūs, kad šis pagerėjimas 
tęsdavosi daugelį mėnesiy.

To buvo pasiekta naudojant 
gydomąją medžiagą/Bio Dyne 
[kuri greitai padeda užgyti pa 
žeistoms celėms ir sužadini 
naujy audiniy augimą .

Dabar Bio-Dyne galima 
gauti kremo bei lazdelės for
mose “Preparation H“ vardu. 
Prašykite visose vaistinėse.

Pasitenkinimas -- arba 
grąžinami pinigai.

nim%25c4%2585.Be


1966. I. 19. -3(977)NEPRIKLAUSOMA LIETUVA6 PSL.

Kanados ir JAV lietuviai netikėtai susitikę saulėtoje Floridoje /Hollywood 
Beach/ linksmai dęauge sutinka naujuosius 1966 metus. Iš kairės: Prof.A.Au- 
gustinąvičienė, P.Sernas, J.Krišto’aitytė-Daugėlienė, Inž. J. Augustihavičius, 
Ponia Šernienė ir J. Daugėla.

TAUPYK IR SKOLINKIS 
TORONTO LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVE

,, PARAMA”
Būstinė: LIETUVIŲ NAMAI

1129 Dundas St. West, Toronto 3, Ont., tel. LE 2-8723
Už depozitus ,,Parama" moka 4J4% vieton 4% % ir už 
asmenines paskolas „Parama” ima 7% vieton 7 % %.

Už paskolas ir — morgičius — 6%%- 
Paskolos mirties ir invalidumo atveju apdrausto*. 
Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, 

bet nedaugiau $ 2,000.00.
„Paramos“ nariais gali būti kiekvienas lietuvis, 

gyvenantis Kanadoje.
Kasos valandos: 

dienos metu nuo 10 vai. iki 1 vai. 30 min. kiekvieną dieną, 
išskyrus sekmadienius;

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

tiktai pirmadieniais ir penktadieniais.

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

L. L.D.
Namų.farmų ar bet kurto 
verslo pirklmo-pardavt - 
mo dokumentų sudarymas 
mortgičiat, sutartys, testa 
mental ir vist kiti teist - 
niat reikalai.
408 RONCESVALLES AV 

TORONTO.
Margio vaistinės II aukšt 
Ist.tel.LE 7-1708;

Namų: CR. 9-6166

F1LATEL1TU ŽINIAI! 
PERKU Nepriklausomos Lie 
tuvos Pašto Zenklus-Vokus- 
Atvirutes-Abartus-pavięnius, 
serijomis-dideliais .bei ma
žais kiekiais. Kreiptis su 
pasiūlymais į W.E. Norkų, 
2647 Eddington Street, fehila ielphia,Pą, Į9Į37.USA

(VAIRUS SIUNTINIAI IR DOVANOS
I LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ 

IR U. S. S. R. PAPRASTU BEI ORO PAŠTU
DOVANOS:

Automobiliai, šaldytuvai, 
skalbimo mašinos, motocik
lai, dviračiai, siuvamos maši
nos, televizijos aparatai, pia
ninai, automobiliams padan

gos, foto aparatai ir t. t.

Lietuviai advokatai
NEIMAN, BISSET 

& SEGUIN
Barristers, Solicitors, 

Notary Public.
35 Heyden Street

(netoli Bloor ir Yonge) 
Toronto 5. Ont.

Tel. Ofice WA 4-9501
Res. BF 3-0978

BE MUITO 
Įvairios sudėties maisto 

siuntiniai be muito iki 33 
svarų. Prašom reikalauti 

mūsų naujų maisto 
katalogų.

CANADA

Galima įsigyti Kanados pilietybės 
pažymėjimų miniatiūroje

Kiekvienas Kanados Pilietis gali įsigyti miniatūrinį Kana
dos Pilietybės Pažymėjimą. Šis sumažinto dydžio pažymė
jimas su asmens fotografija bei parašu jau priimtas kaip 
asmens tapatybės įrodymas. Jį galima nešiotis kišenėje 
bei piniginėje. Šis patogus pažymėjimas kainuoja du 
doleriu.

Z'****

Jei jūs norite žinoti daugiau apie šiuos Kanados Pilie
tybės Pažymėjimus ir kaip bei kur jų gauti, kreipkitės į 
artimiausią jums Kanados Pilietybės Teismą. Tos įstaigos 
tarnautojai mielai jums patarnaus. Gi, jei jums patogiau, 
rašykite šiuo adresu:

The Registrar of Canadian Citizenship, 
Department of Citizenship and Immigration, 
Ottawa,Ont.

Kanados Pilietybės Teismai randasi: Moncton, N.B., 
Montreal P.Q., Ottawa,Ont.,Toronto,.Hamilton,St.Catharines, 
Kitchener, London and Windsor, Ont., Winnipeg, Man., 
Edmonton and Calgary, Alta., and Vancouver, B.C.

J.R. Nicholson
Pilietybės ir Imigracijos Ministras.

• Be to, siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius 
siuntinius iki 17% svarų gryno svorio.

• Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
• Gyveną ne Toronte, prašomi savo sudarytus siuntinius 

bei užsakymus siųsti mums paštu ar ekspresu.
• Apmokėsite gavę mūsų pranešimą.
• Sąžiningai ir greitai patarnaujame.
• Jeigu turima neaiškumų, prašome klausti, tdefonuoti 

bei rašyti, mielai paaiškinsime ir duosime patarimą.
• Mūsų įstaiga labai daug kam patarnavo ir pasiruošusi 

patarnauti ateityje.
LIETUVIŲ IŠTAIGA

Baltic Exporting Co.
480 Roncesvalles Ave. Toronto 3,Ont. Tel. 531-3098. 

Darbo valandos: pirmadieniais — penktadieniais nuo 9 vaL 
ryto iki 7 v. v ak.; šeštadieniais—nuo 9 vai. ryto iki S v. pp.

Savininkai A. ir S. K A L O Z A.

A.E.McKEGUE, O.C. 
Barrister and Solicter
Advokatas ir Notaras 
Telefonai: EM.4-1394 

ir 
EM.4-1395.-*’ 

1008 Northern Ont.Bldg.
330 Bay Street.

*

VAKARŲ ŠNIPAS KREMLIUJE 
/ Atkelta iš 5 psl/ 

dovavo mūsų raketinėms 
pajėgoms.

Chruščiovas reikalavo, 
kad jo specialistai paga
mintų raketos motorą va
romą branduoline energi
ja. Laboratorinis darbas

JUOZAS AUDĖNAS 
Ekonomistas

Tarpininkauja Mutual 
Funds 

investments.
109 Warwick Street

Brooklyn 7,N.Y.
tokiam motorui jau buvo 
atliktas prieš 196o metų 
Spalio revoliucijos 43 su 
kaktuves, ir žmonės su
rišti su tuo darbu, norėjo 
Chruščiovui įteikti sukak
tuvių proga "dovaną"-rakė

mo metu dalyvavo marša
las Nedelin, daugelis bran
duolinės pramonės specia
listų ir keleto valstybės ko
mitetų atstovai. Baigus at- 
skaičiavimą, raketa nepaki
lo.

Praėjus 15-2o minučių, 
'Jedelin su kitais išėjo iš 
slėptuvės. Staiga įvyko 
sprogimas susimaišius 
branduolinei medžiagai su 
kitais komponentais.Virš 
3oo žmonių tapo užmušta .

Stebuklingai išsigelbėjo 
tik keletas, bet visi buvo 
dideliame apsvaigime. 
Kai kurie iš jų greit po to 
mirė. Kas buvo nugabenta 
į Maskvą, buvo ne Nedelin 
ir kitų aukų liekanos, bet 
tik urnos pripildytos purvu.

Tačiau mes visi skaitė
me "tesingą" oficialų vy- 
me "teisingą" oficialų vy
riausybės paręiškimą Prav- 
doie ir Izviestijoje, kad Ne
delin mirė". .. atliekant^-- 
reigas-lėktuvo nelaimėje", 
ir taip pat mes skaitėme , 

ip lavonai buvo sudeginti 
su visomis kitomis laidotum 
vių detalėmis.

Si nelaimė nebuvo ptrmo-

ta išmetamą branduoline kaip lavonai buvo sudeginti 
energija.

300 UŽMUŠTŲ
Šio naujo motoro bandy-

KAIMAS KRYŽKELĖJE Atkelta iš 4 psl.

gyvas,amžiumi dominuoja- 

9 S P ORTASrS“.SS^ 
t* Tačiau palengva įtraukiami

VEDA KAZYS BARONAS
VISUOTINIS ŠA LFAS S-gos 
SUVAZ IAVIMAS 

įvyks sausio 22-23 d.d. 
Detroite, Mich., 3oo9 Til
man Avė. .Lietuvių Namuo
se punktualiai, šeštadienį 
12 val.dienos metu, t.y. sau- 
siq 22 dieną.

Sis suvažiavimas turės 
kiek skirtingą pobūdį nuo 
daugelio buvusių Sąjungos 
suvažiavimų. Jame bus pri
imami ir tvirtinami svar
būs nutarimai, diskutuoti, 
konferencijoj,Clevelandė , 
1965 m.spalio 3o-31 d. d., 
kaip kad lietuviškumo pro
blema Sąjungoje, /laikyma
sis 5o% kraujo ribos/ mo 
raliniai Sąjungos sportinia
me gyvenime reiškiniai, 
/taisyklės taikintinos prak
tikoj/, gilesnis įžvelgimas 
mūsų vidaus organizacinės 
sistemos, planavimas re— 
prezentavimosi mūsų spor- 
tosrityj sugebėjimais sve
tur irkt.

Judė j imas ,ŠA LFASS -go
ję, sportiniu požiūriu yra

Sporto skyriaus vedėjas 
Kazys Baronas.

ji. Prieš tai buvo ir kitų, 
bet vyriausybė apie jas nu
tyli.

/Skaitykit toliau.sovieti 
niai "spy in the sky"-padan 
gių įąipai, mokslininkų 

skrai

jaunieji šiam darbui. Į atei
tį, mūsų lietuviškos spor
to organizacijos galima 
žvelgti optimistiškai.Kai 
kurios, tačiau, reformos, 
organizacine prasme, rei
kalingos. Juo dažniau kon- 
feruosime ir vyksime į su
važiavimus, turėsime dau
giau progos išsikalbėti ir 
rasime geriausią išvadą 
mūsų sėkmingai ateities 
veiklai. Neužmirškime, 
kadper šią .fizinio auklėji 
mo ir sporto organizaciją 
turime įgyvendinti sekantį 
uždavinį;tautiškumo ir lie 
tuviškumo išlaikymą mūsų 
sportu besidominčio ją jau
nuomenėje .

Kviečiame skaitlingai 
šiame suvažiavime daly
vauti. Centro Valdyba .
J966 M. SPORTINIŲ VAR
ŽYBŲ KALENDORIUS

Centro Valdyba, remda
masi,Konferencijos metu 
Klevelande,1965 m. spalio 
mėn. 3o-31d.d. iškeltais 
pasiūlymais, sporto šakų

Nukelta 7 psl.

— Taigi, kad Morta pati. . .— sumyksėjo Lukas.
— Lukai — milč! Nieko nematei, nežinai, negirdėjai. Tai 

kaip, Martynai? Baudžiavą einame ar esame laisvi kolūkie
čiai? Su pilietinėm teisėm ar be jų — nori pirk, nori parduok, 
niekam nepasiskųsime?

— Aš joks teisėjas. — Martynas neprašomas užsivertė 
stiklelį.

— Ne, Martynai. Tu žinai, gali, turi pasakyti: yra ar nėra 
teisybė? — spyrėsi Lapinas, baksnodamas pypkės kandikliu 
į krūtinę.— Kalbėk! Drožk į akis, nebijok.

— Po velniais! Kuo aš čia dėtas? Bėk skųstis pas Jurėną, 
gal išganys!

— Ir skųsimės! — Lapinas trenkė kumščiu į stalą, net 
indai sužvangėjo.— Vingėla, Petruk? Surašysi skundą?

— Su, pupyte uoga, su, — blykstelėjo sąskaitininko 
burna.

Strazdienė spiegiamai nusikvatojo.
— Jūsų popieriuko Jurėnui ir tetrūksta, ponai brangieji. 

Neškit, bėkit, pasiskubinkit — neturi kuo pasišluostyti. Ek 
jūs, teisybės ieškotojai! Išmaltumėte Toleikiui snukį, po
piergalių nerašinėję, labiau padėtų.

— Strazdien! Mile! — pašoko Šileika.— Eikš, prisiglausk 
prie šono — pabučiuosiu už iniciatyvą! Tai ką, vyrai? Su- 
tvarkom Toleikį ar leisim jam toliau šakotis? Kaip Gudvaliui 
Dargužiuose. Irgi buvo figūra. Atėjo pirmininkaut, abu galus 
užrietęs. Nežabotas, nekaustytas, nejodinėtas. Tvykst pa- 
tvykst į visas puses. Kam per galvą, kam į pilvą, kam kur 
pakliuvo — tvarką veda pagal partijos nurodymus. Prisitai
kė Dargužiu vyrai, išpylė kailį, po šiai dienai tebevaikš
čioja be vieno faro, persikreipęs kaip daržinės durys.

— Ne ne, Viktorai,— užprotestavo Lapinas.— Nepiktžo
džiauk, nevesk kitų į pagundą, nes šventam rašte aiškiai 
pasakyta: kas pakels kalaviją, tas pats žus nuo kalavijo. Rei
kia gražiai, taikiai, krikščioniškai, pagal Dievo ir karaliaus 
įstatymus. Ginklą visad suspėsi išsitraukti. Tad išgerkim, 
mieli kaimynai, prašom. Yra dar pasaulyje teisybė.. . atsi
ras. . . Už mūsų geradarį Jurėną, už taiką, už teisybę!

Lapinas atsistojo svyruodamas — seniai bebuvo taip gir
tas — ir vienu mauku išlenkė stiklelį. Jo pavyzdžiu pasekė 
svečiai, tačiau stovėdami gėrė tik Šileika su Prunce.

Martynas pastūmė į šalį artipilnį stikliuką.
— Gana, Lapinai. Vaišės vaišėmis, reikalai reikalais. 

Nors ir gėriau tavo karklinę, vis tiek turėsi rytoj eiti į bri
gadą mėšlo vežti. Jei ne pats, tai Goda. Toks pirmininko 
įsakymas.

— Žino. Jau variau,— atsiliepė Šileika.
— Nesvarbu.— Martynas neramiai žvilgterėjo į kamba

rėlio duris, vis dar tikėdamasis, kad jos štai atsivers ir 
išeis Goda.

— Geeerk, Martynai, ryk mano procę. Sėskis. Tau ne
svarbu ir man nesvarbu. Niekam nesvarbu, kad senis Mo
tiejus — malūnininkas, specialistas,— rytoj eis su juodadar
biais prie šakės kaip koks paskutinis. . .— Lapino lūpos iš
krypo. Pypkė išsprūdo iš burnos ir, pažėrusi kibirkščių spie
čių, nukrito po stalu.— Vargai. .. rūpesčiai. Paplovė, Rri- 
baigė...— pūkštė, lįsdamas pastalėn. Ieškojo pypkės, o su
rado Mortos kojas ir ėmė grabaliotis apie blauzdas.— Biru
te. .. kam to reikėjo, vaikeli, kam reikėjo...

— Matilda, eik šen. Guldyk savo senį. Matai, su anuo 
pasauliu kalbasi. O tu, Lukai, ko snarpsai, nosį nukabinęs? 
Namo! — sukomandavo Morta, skubiai stodamasi.

Daugiau bus.

Combined Health & Red Cross Appeal direktorius, Advokatas R.Desjardins, 
įteikia trofėją Montrealio lietuvių radio pusvalandžio vedėjui L. Stankevi - 
ctut dvejų metų pusvalandžio sukaktuvių proga.

Trofėją dovanojo J. Albert Charbonneau, C. I. L. kompanijos vice-preziden- 
tas ir Combined Health & Red Cross Appeal prezidentas.

Iš kairės: L. Stankevičius, vidury J. A. Charbonneau, dešinėje R. Des jardins.
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KAMI
TAUPYK IR SKOLINKIS

KOPERATYVIN1AME BANKELYJE
T A I I/1 A m»» i r\ i^> rv

Išduodamos asmeninės paskolos iki 5,000 dol., 
morgičiy paskolos iki 60% t arto vertės..

Už Šerus mokara 41/2% dividendo iš pelno, už 
depozitus 4% ir veikia nemokamas gyvybės ir paskoly 

,draudimas.
Pilnas čekiy patarnavimas.

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

PARAŠYKIME BENT PO 
VIENĄ LAIŠKĄ

Demonstracijoms prie 
JTO Hamiltone surinkta 
888 dol. ir gauta iš Pres 
ton'o 13 dol., - v is o 9ol dol.

Centrui pasiųsta 751.35 
dol. Jaunimo kelionei pa
remti ir plakatams išleis 
ta 149.65 dol.

Ham. Komitetas dėkoja 
mons.dr. Tada raus kui už 
nuoširdų žygio garsinimą 
parapijos bažnyčioje ir uz 
raginimą prie jo prisidėti.

Taip pat dėkoja aukų r in 
kėjams ir visiems tautie 
čiams, prisidėjusiems sa 
voauka prie žygio pasise 
kimo.Ypatinga padėka eks 
kursijos dalyviams, kurie 
vyko į demonstracijas.

Komitetas Lietuvos Ne 
priklausomybei Atstatyti 
"eužbaigė.savo darbo de
monstracijomis prie J. 
Tautų.

Ham. komitetas prašo 
visų Hamiltono lietuvių,re 
miančių laisvės kovą.rašy 
ti laiškus 24-rių Komiteto 
pirmininkui, prašant, kad 
24-rių Komitetas išstudi 
juotų kolonialtnę padėtį 
Lietuvoje, Latvijoje ir E s 
tijoje ir iškeltų Pabaltijo 
okupacijos klausimą 1966- 
1967 metų darbotvarkėj ir 
duotų tuo klaus imu praneš i 
mą J. Tautų generalinėje 
sesijoje.Tuo mes paleng
vinsime Centrinio Komi
teto darbą .Duodame laiško 
pavyzdį:

H is Ė ellency Šori Cou 
libaldi Chairman United 
Nations Special Committee 
of 24 United Nations Secre 
tariat.New York,N.Y.USA

Your E ellency, 
lapealtoyou Sir and Co 

mmittee of 24 to study the 
occupation of Lithuania, 
Latvia and Estonia by the 
Soviet Union and your fin 
dings to report to tne Gene 
ralAssembly that the Bal 
tic Question be put on the 
agenda of the General As 
sembly.

I feel that this problem 
has been long overdue.

Yours very truly

praėjo gražiaT,kultūringai. 
T rTI \ T Nors puoliką nrbuvo gausi, I I 1 |\ Į bet savo duosnumu skautiš ii—/ A 1 V ką veiklą gražiai parėmė

irtikimasi šiek tiek pelno.
-Nors ir pavėluotai, žie 

ma jau palietė ir Hamilto 
ną, sausio 7 d.užklodama 
8 inčių sniego patalu.Krt 
tiškos padėties susisieki 
mui dar nėra.

-Su praėjusiom šventėm 
Aušros Vartų parap.ęhore 
jaučiamas mažas pakriki 
mas.Tikimasi artimiau
siu laiku grįžti į normalų 
darbą.

-Aušros Vartų parapija 
ir šiais metais išleido gra 
žų sieninį kalendorių, ku
ris pO pamaldų dalinamas 
parap.salėje dovanai. Vo
kai parap. rinkliavai taip 
pat galima atsiimti pagal 
savo numerį par. salėje . 
Nuo siuntinėjimo paštu at 
s išakyta.

-Sekantis didelis pasi
linksminimas -Kaukių Ba 
liūs įvyks vasario 19 d. Jau

ŽŲKLAUTCJŲ IR ME
DŽIOTOJŲ KLUBAS 

kviečia Hamiltono ir
apylinkių tautiečius atsi-
lankyti į ruošiamą metinį nimo Centre. Ruošia "Gy 
klubo "Zuikių" balių,kuris yataras". V . P.
įvyks sausio 22d. Jaunimo
Centre,48DundurnStr.N., APIE ATKURSIMĄ LIET..
Baliaus pradžia 7 val.vak. /Atkelta iš 3 pus lap/

Baliaus metu bus įteikti 
laimėjimai šaudytojams, 
medžiotojams ir žuvauto 
jams. Vertingos taurės 
yra gautos iš Walker's ir 
Labatt's bendrovių.

Svečiai turės progos pa 
sivaišinti skania zuikiena 
dešrelėmis ir karšta kavų 
te .Galės linksmai pasišok 
ti, grojant stiprios sudė
ties B.Ferri orkestrui ir 
išmėginti laimę loterijoj.

V-ba.

VAIKŲ KAUKIŲ BALIUS 
šiais metais įvyksta sek 

madienį sausio 23 d.3 vai . 
p.p.JainimoCentro salėj. 
Kviečiami visi mokyklinio 
ir prieš mokyklinio am
žiaus vaikai su savo tėve 
liais dalyvauti šiame kau 
kiųbaliuje. Visi vaikučiai 
kvieč iami dalyvauti su kau 
kėmis. Baliaus metu bus 
įvairių žaidimų, šokių, ra 
telių bei dainų. Vaikai, da 
lyvaują kaukių baliuj, bus 
suskirstyti į dvi grupes: 
mokyklinio ir priesmokyk 
linioamžiaus.Iš tų dviejų 
grupių bus išrinktos ir pre 
mijuojamos po tris gra
žiausios kaukės. Taip pat 
v is i va ikai bus pava iš int i. 
Vaikų kaukių balių ruošia 
vietos ateitininkai.

HAMILTONO ATETININ 
KŲ BIBLIOTEKA 

atidaryta kas sekmadie 
nį po lo vai. pamaldų, bi
bliotekos parapijos salėje. 
Bibliotękoje yra arti 4oo 
knygų. Šia biblioteka gali 
naudotis vis i,kas tik domi 
si lietuviška knyga.Taip 
pat prašome paaukoti at
liekamų knygų bei žurnalų 
šiai bibliotekai.

ŠACHMATAI
VEDA IGNAS ŽALYS.

FIŠERIS IR JAV ŠACHMATU PIRMENYBĖS

Zemiau išvardintos or 
ganizacijos ir pavieniai as 
menys aukojo lapkričio m. 
13 d. demonstracijai.

Po 25. oodol.:B-nės V- 
ba, "Talka", Liet.Namų B 
-vė,Tautos Fondo skyrius, 
Žūki, ir Medž. klubas;

po 22.00 dol.Silinskas
A. ;po 2o. oo dol. :Dirsė A 
Pilipavičius A., Povilaus 
kas A., Valevičius J. ;po 
lo dol.:Butkevičius K. , 
Gudelis A., Kronas B., 
M ikšys K., Liaukus A., S. 
L.A.kuopa,Stankevičius V; 
po 12 dol. : Tėvelis A., po 
5 dol.; Armonas P., Bols 
kis Z. ,Buinys A. ,Bulionis
J. ,Diužbalis,Gudinskai E.
K. .Jonikas M. .Jurgutis G. 
Karaliūnas J..Kybartas V., 
Liaugminas J.,Lelionas P., 
Martišius G. .Mikšys J., 
Miltenis J., Palmer G. , 
Prunskus A. .Rimkus F. , 
Sakalas P.,Steiblys J.,Svt 
las J., Prel.dr. Tadaraus 
kas J. .Tiškevičius C., Za 
barauskas P., ?-y:po 4 
dol. Gutauskas L.,Stanai- 
tis K., po 3 dol. :Aselskis
B. , Babeckas V., Bajorai 
tis J.,Bulkė P. .Grimzaus 
kas J., Giriūnas A., Jaki 
mavičiūtė.Kažemėkas P., 
Muliolis A. .Pike M. ,Plei 
niaiR.J. .Pulianauskas Z. 
SkripkutėJj.,Slavinskas D. 
Stasiulis,Šarūnas Jv,Var 
nas Ig.,Vengrys B. .Žulys 
A. .Bivainis A., Laugalys 
A., Laugalys Z.

Kiti aukojo po mažiau. 
A.A.GĖNĖ SKRIPKUTĖ 

po ilgos ir sunkios ligos 
mirė gruodžio 31 d. Palai 
dota sausio 5d.per Aušros 
Vartų bažnyčią lietuvių ka 
pinėse, Port Credit.Velio 
nė buvo aktyvi visuomenės 
veikėja.buvusiKLB Hamil 
tono apylinkės pirmininkė. 
Laidotuvėse dalyvavo labai 
daug žmonių.

"AUKURAS"
sausio 22d. .kviečiamas 

Klevelando L.B.pirmosios 
apylinkės,stato 5 veiksmų 
K. Binkio dramą "Atžaly- 
nas'lTeatrui vadovauja re 
ž išorė E. Dauguvietytė-Ku 
dabienėJ'Aukurui" linkime 
sėkmingai reprezentuoti 
mūsų koloniją.

o Susižiedavo D. Choro 
pianskytė su inž.Henriku 
Švažu. Vestuvės numato
mos pavasarį.

"LAIMĖS DĖŽUTĖ','
4 veiksmų pasaka, staty 

ta "Aukuro", režisuojant 
režisorei E .Daug8vietytei 
-Kudabienei, sausio 8 d. 
Jaunimo Centre sutraukė 
apie pusantro šimto žiūro 
vų,įskaitant suaugusius ir 
vaikus. Veikalą globojo 
Skautams remti draugija. 
Vaidino vis ijauni artistai, 
iš kurių didžioji dalis see 
noj pasirodė pirma kartą . 
Baletą paruošė Milda Pus 
tešrytė, dekoracijos Aid. 
Volungienės.Kai kurie jau 
nie ji artistai pas irę iškė ga 
na puikiai.Buvo ir didesnių 
trūkumų. "Aukuru i" linkėti 
na daugiau tokių pastatymų 
paruošti. Jaunimas įtrau
kiamas į lietuvišką darbą 
išmoksta vartoti teisingai 
lietuvių kalbą.

J. Šilelis .

SMULKI KRONIKA
-Negailestingoji mirtis 

retina Hamiltono lietuvių 
eiles .S.m.sausio 5 d.buvo 
palaidota žymi lietuviškos 
veiklos rėmėja visuomeni

trija galime tikėtis pavel 
dėti ir didelį kiekį inaustri 
jos darbininkų.Kai kurie 
iš jų bus ne lietuvių tauty 
bės ir,galimas daiktas, pa 
s įtrauks į savo tėvynę, ta 
čiau dauguma bus lietuviai 
ir mūsų interesas bus la
bai didelis juos išlaikyti 
Lietuvoje. Pereinamuoju 
momentu gali susidaryti 
situacija,kad iš pramonės 
gyveną miestų gyventojai 
gali pasijusti nustoju dar 
bo,kadangi gali tekti žalia 
vas įs įgabenti iš visai ki 
tų šaltinių,negu okupacijos 
metu. Nors pačios pramo 
nės nenaikinant, staigiai 
nedarbo žymės gali pas iro 
dyti. Prisimenant, kad da 
bartinėie Europoje galima 
beveik laisvai važinėti iš 
valstybės į valstybę uždar 
biavimo tikslais,mes tu
rime skaitytis su galimy 
be netekti bent laikinai pra 
monės kvalifikuotų darbi 
ninku ir specialistų. Mes 
jau ir taip daug žmonių esą 
me nustoję ir dau giau jau 
jokiu būdu egalime leisti 
išemigruoti. Kad ir su to 
kiais laikinais emigran 
tais reikia palaikyti glau 
džiausiąkontaktą,kadsusi 
darius krašte palankes
nėms sąlygoms mes juos 
galėtum atgal pasikviesti. 
Apdairus orgaiizavimas 
amatų,įvairiausiųpatarna 
vimų.bei kasdieninio nau 
dojimo industrinių gami
nių pramonė, kad ir su 
nuostoliųgalėtų būti spren 
dimu šiaikomplikuotai, iš 
pramonės paveldėtai, dar 
bininkų kategorijai.
ŽEMES ŪKYJE-KOLCHO 
ZUOSE 
situacija bus kitokia, ten 
irgi bus perteklius įvai
riausių biurokratų,bet trū 
kūmas darbingų rankų . 
Perimtieji kolchozai bus 
perpildyti propagandis 
tais, adm in istrator ia is ,de 
šimtininkais, mechaniza
toriais,zootechnikais, sąs 
ka.itininkais, statistikos 
darbuotojais, ūkio planuo 
tojais ir dar eilę kitų, ku 
rie imakolekio syvus, bet 
nieko konkretaus neprodu 
kuoja.Perimant kolchozus 
į privačias rankas, šis ne 
produktyvus elementas tu 
rėš redukuotis, kadangi 
privačiame ūkyje jų tiek 
tikrai nereikalinga. Mes 
jau šiandieną galime pra 
matyt eilę pavyzdinių ūkių 
kurie bus palikti iš kolcho 
zų, tačiau ir ten tų biuro > 
kratų negalės sunaudoti. 
Apie jų panaudojimą trupu 
ti vėliau užsiminsime. 
Pats liūdniausias faktas, 
kad produktyviosios daibo 
jėgos kolchozuose daug ne 
rasime. Kolchozuose dus 
likę daugumoje seni žmo 
nės .Jaunimas stengias vi
sais galimais būdais ap
leisti kolchozus .Kolchozą 
galima apleisti dviem bū 
aais.l/per mokslą, 2/ per 
pramonę, kuri paprastai 
yra koncentruota miestuo 
se.

Šiandieną kai kurie so 
ciologai jau baiminasi,kad 
atkursimoj Lietuvoje gali 
susidaryti situacija, kad 
nebebus kam žemę beduoti 
nes niekas jos nebenorės. 
Tai yra perdėtas baimini 
mas is.Lietuviui visada bu

Jauniausias pasauliodid- 
metstęris /22 metų am-j 
žiaus/Fišeris /Robert Fi
scher/ septintą kartą lai
mėjo JAV šachmatų pir
menybes.

Šia proga trumpai per
žvelgsiu to garsiojo šach
matininko karjerą.

Kai 1956 metais Montre 
alyje vyko pirmosios Kana 
dos atviros šachmatų pir
menybės, Fišeris tebebuvo 
13-kos metų vaikas, mažai 
žinomas Amerikoje ir Ka
nadoje, o visai nežinomas 
plačiame šachmatų pasait 
ly j e. Lošdamas šiame tur
nyre Fišeris nedarė ypa
tingo įspūdžiaNenuostabu, 
kad tuometinis MontreaBo 
čempionas Heinz Matthai 
visomis jėgomis stengėsi 
laimėti prieš "vaiką".Mat
thai atidėjo savo partiją 
su Fišeriu du kartus ir 
analizavo ją per naktį. T ik 
po lo valandų lošimo jis 
įsitikino,kad reikia baigti 
šią ilgą partiją lygiomis . 
Mūsų šachmatininkas Ji> 
dzentavičius jautėsi nejau
kiai pralošęs, o ilgametis 
Kanados čempionas Mauri
ce Fo džiaugėsi atsitikti
nai laimėjęs praloštinoje 
padėtyje .Z inaoma,pr ity r. 
ręs ir korektiškas sachma^ 
tininkas Fo savo džiaugs
mo viešai neparodė ir net 
ramino jauną Fišerį.per 
kurio skruostus riedėjo 
ašaros; "Nenusimink, esi 
jaunas ir laimės i daug par
tijų ". Kai buvęs Kanados 
čempionas Frank Ander
son sulošė lygiomis su Fi
šeriu,mažai kas kreipė dė
mesį į Fišerio įrodinėji
mus, jog jis galėjo laimėti 
tą partiją. Ką reiškė Fiše
rio nuomonė prieš nuomo
nes F o, Andersono ir ki
tų meisterių, nekalbant 
apie išdidųjį turnyro nuga
lėtoja Larry Evansą arba 
jo artimiausius konkuren
tus Lombardy,Sherwiną ir 
Vaitonį?

Kai 1957 metais Fišeris 
laimėjo JA V-ių atvirą tur
nyrą, daugelis šachmati
ninkų tai sla itėatsttiktinu- 
mu.Daugelis,bet nevisi. 
Buvęs pasaulio čempionas 
dr.Ma Euve specialiai at
važiavo į Niujorką, kad su
loštų dvi rimtas partijas 
su jauna kylančia žvai gi
de. Vieną partiją laimėjo 
dr.Euwe, o kita buvo baig. 
ta lygiomis .Tokiu būdu Eu- 
ve davė gerą pamoka šach
matų "wunderkinduiULeis- 
damas Fišeriui vieną par
tiją pabaigti lygiomis,jis 
parodė, kad Fišeris jau 
yra meisteris, su kuriuo 
reikia sakitytis;išlošda
mas kitą partiją,jis pade
monstravo Fišeriui, jog 
pasaulyje yra geresnių 
šachmatininkų už jį ir jis

turi dar daug ko pasimoky.

Fišeris suprato šią 
svarbią pamoką:jts mokė
si uoliai ir greitai.

1957 metų gale Fišeris 
pirmą kartą dalyvavo JAV 
-ių pirmenybėse.Čia j is 
išlošė aštuonias partijas 
ir sulošė lygiomis penkias, 
nepralošdamas nei vienos. 
Tuo būdu jis laimėjo tur
nyrą, palikdamas garsųjį 
Reshevskį antroje vietoje. 
Be to, jis įgavo teisę lošti i 
taprzoniniame turnyre Ju
goslavijoje.

Jugoslavijoje,Portorozo 
m ie s te, į vyko tas turnyras, 
kuriame dalyvavo 21 rink
tinis pasaulio šachmatinin
kas .Dauguma iš jų buvę ži
nomi didmeisteriai. Šeši 
pirmieji kvalifikavo į pa
saulio kandidatų turnyrą. 
Stebėtina,kad Fišeris pasi
dalino penktą-šeštą vietą 
su Islandų didmeisteriu 
Olafsson, palikdamas pas
kui savęs daug garsių var- 
dų;Bronstein,Pachman, Sza 
bo.Panno, Larsen ir kt.

Po šio turnyro Fišeris 
automatiškai tapo jauniau
siu /15 metų amžiaus/ pa
saulio didmei steriu.To ti
tulo dar niekas prieš Fiše 
rį tokiam "švelniame" am
žiuje neturėjo ir vargiai 
kas ateityje sumuš šį re
kordą.

1958 metų gale Fišeris 
dalyvauja antrose JAV-ių 
pirmenybėse ir vėl jas lai
mi, palikdamas Reševskį 
antroje vietoje ir laimėda
mas Reševskio“ valdovę 
dvyliktame ėjime.

Sekančių metų gale Fiše
ris vėl lieka čempionu. An
trą prizą gauna Robert Byr- 
ne, o tik trečią Reševski.

I96o metų gale įvykusia
me JAV-ių pirmenybių tur
nyre Fišeris nedalyvavo. 
Pirmenybes laimėjo Larry, 
Evans.

Po to Fišeris dalyvavo 
trijuose Amerikos pirme
nybių turnyruose, išeida
mas nugalėtoju kiekvieną 
kartą. Įspūdingiausias jo 
laimėjimas buvo 1963 metų 
gale, kai jis išlošė visas 
IT partijų, nesuremizuoda- 
mas nė vienos.

Praeitų metų gale pasi
baigusiame turnyre Fiše
ris pralošė dvi partijas; 
prieš Reševskį ir prieš R . 
Byrnė. Tačiau Reševski ir 
Byrne atsiliko vienu tašku 
nuo Fišerio ir pasidalino 
antrą ir trečią prizą.

Niekas nenustebtų, jei ' 
F išer is taptų pasaulio čem
pionu .Bet įeitas ir neįvyk
tų, šio šachmatų genijaus 
pamokos bus neužmiršta
mos ne tik šio laiko, bet ir 
ateinančių kartų šachmati
ninkams.

SPCRTAS 
/Atkelta iš 6 p/

Komitetų pageidavimais ir 
atkreipdama dėmesį į lai
ko ir vietos parinkimą ga
limai daugiau visiems pri
imtiną, skeĮĮna šį, 1966 m. 
Sportinių Žaidynių Kalen
dorių:
v Kovo 5-6-d.d. ŠAL Sp. 
Z -ių -Stalo Teniso ir Plau- 
kimo-varžybos, Detroit, — 
Mich.
v Kovo 26-27 d.d.SALSp.
Z-ių - Jaunių Krepšinio— 
varžybos, Cleveland, Olįia 

Balandžio 2-3 d. d. SA

Rugsėjo 3-4d.d.,SAL 
Sp. Z-ių -Lauko Teniso- 
varžybos, Chicago, Ill.

Lapkričio 15į-2od.d., 
ŠAL Sportinių Žaidynių - 
Stalo Teniso "Dešimtuko" 
-varžybos, Chicago, Ill. 
P. S.Centro Valdyba studi
juoja galimybę ,šįo sezono 
metu,pirmąsias SALSpor- 
tinių Z aidynių-Golf o-var
žybas .

Sąchmatų.SAL Sporti
nių Žaidynių varžybų data 
ir vieta dus skelbiama vė-

Pranešame, kad Metinės šv. Mišios už 
a.a Felikso Tikniaus sielą bus lai 
komos 8 vai. ryto šeštadieni, sausio 22 
dieną, 1966 metais, Hamiltono lietuviu 
parapijos bažnyčioje.

E.Tiknienė ir Bagdoną šeima.

VANCOUVER 6, CANADA PHONE 253-8642
• Ar Jūs planuojate siusti siuntiniy savo giminėms į Lie

tuvę ar kitus USSR kraštus, kad iki pavasario jie gauty ?
| Mes esame pasiruošę Jums padėti tai; siuntinius išsiųs

ti dabar, kad pasiekty juos iki Velyky,

• Prieš pradėdami pasirinkimą gero siuntinio, užeikite pas 
mus ir pamatykite mūšy gražiy rinktiniy megstiniy, nai
loninių išdirbinių, britišky kostiuminiy ir daugybę kity 
daikty siuntiniams.

• Mes parodome kataloginius sąrašus sovietinių dovanų, 
kuriy gal norėtumėte užsakyti giminėms gyvenantiems 
Sov. Sąjungoje. Mes turime leidimus “Vneshposyltorg“ 
priimti užsakymus sovietiškiems automobiliams, moto
ciklams, radijoms, televizijos aparatams, vakumo valy- 
tojams, šaldytuvams ir eilei kity daikty skubiam prista
tymui bent kurioje Sov. Sąjungos vietoje.

• Mes taip pat su pasitenkinimu parodysime Jums gražiau
sius natūralaus Baltijos gintaro rinkinius, kurie tik da
bar pasiekę mus iš Sov. Sąjungos. Iš kuriy pasirinkimui 
yra interestingy vienety, įskaitant karolius, auskarus, 
mankiety susegimus bei kitus papuošalus.

• Pas mus atidaryta nuo kiekvienos savaitės pirmadienio
iki šeštadienio galimam įūsų aptarnavimui,___________

Kanados Lie
Pradedant antrąjį Fondo 

vajaus etapą, tęsiame to
liau naujų narių sąrašą:

131. J.B.'Toronto.. .$loo
132. J.Skardis, S.St.

Marie $loo
133. kun. P. Gaida,

Toronto $loo
134. V. Miškinis,

Hamilton $loo
135. V. S inke vič ius

Toronto $loo
Papildė įnašą Otavos 

Apyl. Vald. iki $2oo.Kaip 
praeitą sykį buvo minėtą, 
šiais metais numatyta su 
rinkti Fondui $ 15ooo./To 
rontui $5ooo. Montrealiųi 
3ooo,HamiltofiIil 2ooo‘,rma 
žesnioms kolonijoms nuo 
$ 6oo iki $ 2oo/.Bendras 
Fondo planas /$loo.ooo/ 
yra išsiuntinėtas visiems 
Fondo įgaliotiniams,o kur 
jų nėra, Apyl.pirminin
kams .Išpildymui vis • pla 
no kol onijoms teks sudėti 
ti: A.Stalionis, J.Šmitas , 
E. Gumbelis, Z.Kiaulienė 
ir H.Hermanienė.Kandida 
tu liko F.Valys .Į revizijos 
komis i ją pateko K .Skr ins - 
kas, K. Vanagas ir J.Saka 
lauskas .Reviz i jos komis i

tuvių Fondas 
Fondui:Torontui$35 tūkst. 
Montrealiui 2ot.,Hamilto 
nui lot.Delhi,Tillsonburg 
-Rodney 7 t./ši kolonija 
jau pusę sudėjo/, London, 
Winipeg po 3 t., likusios 
kolonijospo2 irpol tūkst. 
Šios sumos nustatytos, 
svarbiausia,atsižvelgiant 
į lietuvių skaičių kolonijoj 
jų koncentraciją,nuotolius 
ir kitokius faktorius.Su 
mažesnėmis kolonijomis 
bėdos nebus,kiek sunkiau 
bus įvykdyti planą 3-jose 
didžiose kolonijose:Toron 
te», Montrealyje ir Hamil
tone. Dėlto tuose didmies 
čiuose numatyta sustiprin 
ti vajų, sudarant įnašų tel 
kimo komitetus/kaip jau 
vra Montrealyje/ Kanados 
lietuvių patriotizmas dar 
neišblėso ir jie jungsis į 
bendrą darbą stiprinti lie

“tuvybę. P.Lėlis- 
Reik. vedėjas .

jos protokolas buvo priim 
tas. Dr. J.Sakalauskui pa 
siūlius, susirinkimas pri 
tarė įstoti pirmu šimtinini 
ku į Kanados Liet. Fondą. ’

Kor.

- KNYGOS
A DOVANA

Vacį. Biržiška, ALEKSANDRYNAS, I t. -....'.............................
Vacį. Biržiška, ALEKSANDRYNAS, II t..................................
ALEKSANDRYNAS visi 3 t............................................
St Kairys. TAU, LIETUVA ................ ................
St. Kairys. LIETUVA BUDO.................................................. ' ........
K Bielinis. DIENOJANT.....................................................
K Bielinis. PENKTIEJI METAI................
1‘ Kcnč-us. MEDŽIO DROŽINIAI......................... .........................
V. Mingėla. KUN. ANT. MILUKAS.......................................................
P. Andriušis. ROJAUS VARTAI...................................................

u.vu 
4.00 
4.00
4.00 
5.00
7.00 
1.

ninkė G.Skripkutė.Sausio vo mielas žemės sklypas 
lo d.’.palydint į amžinybę , ir vargiai jis jo atsisakys . 
ątsisveikinta su p. Vladu 'T—• 
Sešelgiu.Velionis visą lai 
ką dirbo Stelco fabrike, 
kaip gabus specialistas ir 
buvo mėgiamas viršininkų 
bei bendradarbių.Vladas 
praeityje aktyviai reiškėsi 
lietuviškoje veikloje.

-Skautų šokių vakaras 
sausio 8 d.JaunimoCentre

Neabejotinai teks pakelti 
žemės ūkio darbuotojų pra 
gyvenimo lygįpriartinantjį 
prie miesto patogumų. Jei 
tai bus padaryta , neteks 
baimintis, kad lietuvis 
bėgs iš kaimo į miestąar 
už Jūrius.Lietuvis yra sės 
lūs ir prisirišęs prie sa 
vosios žemės.Daugiau bus.

Pabaltiečių Sp.žaidynių- 
Stąlo Teniso ir Plaukimo 
-varžybos, Toronto, Ont. 
Canada.

Balandžio 16-17 d.d.ŠAL 
Sp. Z-ių -Vyrų Krepšinio 
-varžybos .Chicago,III. Vy- 
riausias Vykdyto jas-Vidu
rio Vakarų Apygarda,

CĮęgužės 14-15d.d. ,SAL 
Sp.Z-ių -Tinklinio-varžy. 
bos, Chicago, III.

Liepos 2-3 d.d., SAL 
Sp.Z-ių -Lengvosios Atle- 
tikos-varžybos. Toronto, 
Ont. Canada. /Siūlomos 
Pabaltiečių Lengvosios At
letikos varžybos karty /.

Ųjepos 9-lo d.d., ŠAL 
Sp.Z-ių -Šaudymo-varžy- 
bos,Hamilton, Ont.Caąada.

Ęjigsėjo 3-4 d.d.,SAL 
Sp.Z-ių -Futbolo/soccer/ 
-varžybom,Chicago,Ill.Vy- 
riauąjas Žaidynių Vykdyto 
jas, Čikagos LFK"Lithua- 
nica".

Hąjį.
v Sis,16-jųŠAL Sportinių 
Žaidynių Kalendorius api
ma tils SALFASS-gos me- 
tineą. Žaidynes. Pabaltie
čių Žaidynių reikalu Cen
tro Valdybai nieko dar nė. 
ra žinoma, taigi, Pabaltie
čių Federaciją kviečiame 
derintis prie mūsų Žaidy
nių programos. Siūlome 
datas,ta i kurioms sporto 
šakoms,dėl kurių Centro 
Valdyba yra betarpiai išsi
aiškinus. Gav% informaci
ją iš Pabaltiečių Fedęra- 
cijos.dėl Pabaltiečių Žai
dynių datų, skelbsime Są
jungos jįtniai.Šis,mūsų Są
jungos Žaidynių Kalendo
rius, ateityje gali būti pa
pildytas ir eventualiai, 
svarbiam ręjkalui esant, 
viena,antra Žaidynių data 
ar vieta, pakeista.

Centro Valdyba.

VANCOUVER, B.C .
/Atkelta iš 2 psl./

susirinkimą naujos apylin no, pasakymo, susirenka 
kės valdybos rinktLAtsilan d v įgubai, triguba i daugiau 
kė 27 asmenys.Tas skai- Bet ir iš to skaičiaus nau 
čius yra mažas.Į šokius , ja valdyba buvo, kad ir 1a 
piknikus, anot pirmininką baisunkiai, pagaliau suda 
vusio susirinkimui p.Baro ryta .Į naują valdybą išrink

TOPOGRAFINIS ŽEMĖLAPIS ............................................................ 23,00
S. Zobarskas. GANYKLŲ VAIKAI.............. .............. 0 75
A. Vytenis. RAUDONOJI ŽVAIGŽDE ......................................//. 0 75
VARPAS 1963 METŲ ............................................................................ 2 Q0
A. Gustaitis. LIETUVA — EUROPOS NUGALĖTOJA 2^50
B. Brazdžionis. VIDUDIENIO SODAI.......................  4.00
4. Gustaitis. ALGIS TRAKYS IR TAKSIUKAS SLEIVYS. .. 2 00
LIETUVOS ŽEMĖLAPIS ........................................................................ 3.50
F. Moriac. GIMDYTOJA. Romanas............ ...................... .................... 1 75
Alė Rūta. LIKIMO KELIU.  ...................................................  /50
B. Rutkūnas. SPARNUS MAN META PAUKŠTĖS..............  ' 1 50
A Raižius. PAUKŠČIŲ TAKAS........................................................./ 1.50
Dr. J. Kaškelis. KOMUNIZMAS BE KAUKES.................................. 1 50
P. Jatulis. PO TŪKSTANČIAIS KAUKIŲ......................................... 1 50
B. Rukša. UGNIES PARDAVĖJAS....................................................... 1 50
K. Požeraitė. DIDVYRIŲ ŽEMĖ........................................................... ’ 2 00
Z. Bačelis. KOLCHOZAI LIETUVOJE................................................
B. Babrauskas. LIETUVOS KELIU....................................................... 1.00
V. čižiūnas. TAUTINIS AUKLĖJIMAS............................................... 1.50
Dr. K. Grinius. ATSIMINIMAI ID....................................................... 1.50
Dr. K. Grinius. ATSIMINIMAI IR MINTYS II D.............................. 5.00
A. Giedrius. MURKLYS.......................................................................... 1.80
M. Sleževičius. GYVENIMAS IR VEIKLA........................................ 5.00
Baltijos Žuvėdra. GRANDINES............................................................. 1.50
St. Zobarskas. PER ŠALTĮ IR VĖJĄ................................................... 0.75
V. Tamulaitis. SUGRĮŽIMAS................................................................ 1.10
A. Tulys. TŪZŲ KLUBAS....................................................................... 3.00
B. Pūkelevičiūtė. METŪGĖS................................................................... 1.00
P. Orintaitė. MARTI IS MIESTO........................................................... 0.75
P. Babickas. DRAMBLIO KOJOS......................................................... 2.00
K. Pažėraitė. NUSIDĖJĖLĖ. .............................................  2.00
3. Rukša. ŽEMĖS RANKOSE. ............................................................ 1.50
’. Orintaitė. TAFILĖ NUO KRAŽANTĖS. ........................................ 2.00
Ir. K. Gudaitis. ŽALGIRIO PERGALĖ. ............................................ 1.00

sv. Istorija. NAUJASIS ĮSTATYM. . .... 1.00
I. Jankus. PIRMASIS RŪPESTIS........................................................ 2.00
5. Pranckūnas. RIEDMENYS PERGALEI.......................................... 2.50
St. Būdavas. RŪSTI SIENA....................................................................... 1.40
J. Savickas. ŽEME DEGA. I ir II tomai po ..................................... 2.50
P. Abelkls. ATLAIDŲ PAVĖSY............................................................. 4.50
B Sruoga. DIEVŲ MISKAS................................................................. 5.00
W. Rymont. KAIMIEČIAI 3 tomai................. .......................... ............ 10 00
Varpas. SVARBUS METINIS LEIDINYS. ...'................................. 2.00

Pinigus siųskite adresu: 7722 George St., LaSalle, P. Q.

faktorius.Su
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MONTREALIO LIETUVIŲ KATALIKIŲ MOTERŲ DRAUGIJA KVIEČIA VISUS ATSILANKYTI Į RENGIAMĄ ŠIŲ METŲ SAUSIO MĖNESIO 22 d. Š\\KAZIMIERC PARAPIJOS SALĖJŲ

BALIU — VAKARIENĘ
KURIOJE PROGRAMĄ IŠPILDYS MŪSŲ JAUNIMAS, BUS SKANŪS VALGIAI, GERAS ORKESTRAS, GAUSI LOTERIJA. PRADŽIA 7 VAL.V. ĮĖJIMAS $2.50, MOKSLEIVIAMS PUSĖ KAINOS

MOKT REAL
VASARIO 16 MINĖJIMAS

Montrealyje įvyks vasa 
rio 13 d. sekmadienį, vasa 
rio 13 d., 6 vai. vakaro D 
LK Vvtauto klubo salėje , 
2161 St. Catherine §t. East. 
PasKattą skaitys Žygio į 
Jungtines Tautas Komite 
to pirmininkas A.Mažeika. 
Daugiau žinių bus vėliau .

Seimelio Prezidiumas 
Aušrą Lukoševičiūtę K 

LB Montrealio Lietuvių 
Seimelio Prezidiumas pa 
skyrė Jaunimo Seserijos 
vecepirmininke. Sekcijos 
pirmininkas yra Prezidiu 
mo narys Romas Navike 
nas.

Seimelio Prezidiumas

AUKŠTESNIŲJŲ LITUA
NISTIKOS KURSŲ

mokinių tėvų dėmesiui 
pranešama, kad sausio 23 
d., sekmadienį, po 11 vai. 
mišių šaukiamas tėvų me 
finis susirinkimas A. V . 
parapijos posėdžiųkamba 
ryie. Visi tėvai prašomi 
dalyvauti:dalyvaus ir visi 
mokytojai.Norime pasida 
lyti bendrais rūpesčiais ir 
reikia išrinkti naujas Tė 
vų komitetas .Sus trinkimą 
šaukia Kursų vadovybė ir 
Tėvų komitetas.
• Ponų Jaseckų duktė, tėvų 
ir senelių džiaugsmui,susi 
laukė pirmagimio.
o P.Matulevičius, ruošiąs 
doktoratą Bostone,šventes 
praleido Tėvijoj-Verdune.
• Dominikas Norkeliūnas 
su žmona, patikslinant rei 
kia pasakyti,kad Kaliforni 
ion išskrido lėktuvu ir Ka 
lifornijoje turės tiktai žie 
mos atostogas.
• Serga p.Valašinas ir p. 
Bumbulis, NL skaitytojas 
ir rėmėjas .Linkim sergan 
tiems greito pasveikipio.
• Dr.Vienožinskis iš Cika 
gos viešėjo pas pp. Joną 
Adomonius.

DR. J. S E M 0 G A S
5441 BANNANTYNE,Verdun.
Pirmadieuįir _ „. . .. . 2--4 , 7-9 p.m.ketvirtadienį
antradienį ir. .. k. 2-4 p.m.penktadienį

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

PO 7-3175; namą 6-9582.

"T.ITC" REIKATAI
"Lito" vedėjas priimi

nės interesantus sekma
dieniais nuolo.3o iki 12.3o 
paskolų gavimo, naujų na 
rių įstojimo, draudimo ir 
kitais daugiau laiko reika 
laujančiais klausimais. 
Tuo būdu norima pagrei
tinti inkasentų darbą ir su 
daryti sąlygas didesniam 
tos rūšies patarnavimų 
konfidencialumui. Tačiau 
kas gali,prašomi irtoliau 
pirmoje eilėje naudotis 
darbo dienų valandomis , 
kadangi sekmadienio va 
landos taikomos negalin 
tintiems tų reikalų susi 
tvarkyti kitu laiku.

Indėlių/šėrų/ ir eina
mųjų sąskaitų sukilojimus 
geriausia užbaigti iki va 
sario mėn. galo, kadangi 
vasario 28d.apskaičiuoja 
mos palūkanos už ein.sąs 
kaitas. "Litas" 1966 m. 
už indėlius mokės po 5% 
dividendų, todėl $loo.oo 
dividendų per metus susi 
darys visiems tiems, ku
rie indėliu sąskaitose lai 
kys daugiau $ 2poo. oo . 
Dividendai naujiems arba 
iš ein. sąskaitų perveda
miems indėliams skaičiuo 
jami nuo sekančio mėn. pir 
mos dienos.

Palūkanų 4% už ein.sąs 
kaitas skaic iuojami nuo ma 
žiausio trimėnesinio sąs 
kaitos balanso ir prirašo 
mikovo,birželio, rugsėjo, 
ir gruodžio mėn. pradžioje.

Santaupų draudimas lie 
ka nepakeistas,ta i yra drau 
džiama iki $2ooo nuo ben
dros abiejų sąskaitų santau 
pų sumos.

Į "Lito" valdomuosius or 
ganus šiemet bus renkama: 
į Valdybą, du nariai, į Kre 
dito komisiją-vienas ir į 
Revizijos komisiją-du na
riai. Kandidatai išstatomi 
raštu įteikiant pasiūlymus 
sekretoriui ne vėliau kaip 
vieną savaitę prieš susirin 
k imą. Pasiūlymai turi būt 
pasirašyti bent dviejų pilna 
teisių narių."Lito" metinis 
susirinkimas šaukiamas 
vakario 26 d.5 vai. po pie 
tų Sv. Kazimiero parap.sa 
Įėję. Pr.R.

SV.KAZIMIERO PARAPI- 
JQS 1965 METU FINANSI
NE APYSKAITA

Paprastos pajamos: 
Rinkliavos............
Spec, rinkliavos__
Par.mokestis.... 
krikštai.................
Sutuoktuvės...........
Mišios......................
Laidotuvės...............
Votininės lemputės 1626.14

Viso;............. J8 315.02
Nepaprastos pajamos:
Palūkanos....................72.38
Aukos........................... 8729. 26
Parengimai........... Io457. 67
Salės nuoma.............. 471 96

Viso:...............J9 73I .27
Likutis iš 1964 metų:
liko........................... 2684.67

Viso:............. 4o 73o. 96

8143.86 
311il.o2 
2353. oo

73. oo 
56o.oo 

149o. oo 
.955.oo

Dr. J. MALIŠKA 
1396 St. Catherine St.

Suite 419. tel. UN 6-8235
Narną tel.: Ml 1-2051.

DR. A. O. JAUGELIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA 

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

DR. V. GIRIUNIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA 
3938 Rosemount Blvd.

RA 7-S552; namų RA 1-0656

DR. IRWIN C O P N I C K
Dantų Gydytoja* 

4966 Decane Blvd.
Suite 7

Montreal, Que. Tel. 489-3191

"BALTUGČ"STOVYKLĄ 
PARĖMĖ :

Ę.D. Jurkai $60.00, M. 
J. Semogai $3o.oo,C.A. 
Norkeliūnai $2o. 00, A. V. 
Pėteraičiai ir G.V.Dreše 
riaipo$lo.oo ir M. V. Juo 
džiai $5.00. Visiems dide 
lis ačiū.

Sausio 21 d.Ųeen Elizabeth 
Hotel, Montrealy, įvyks mo
teriškų drabužių ir papuo
šalų paroda pavasariniam 
sezonui. Paroda apims vi
są Kanadą. Jos globėjais 
yra International T adies 
Garment Worker's Unija, 
kurios atstovu yra p.Jemi 
fer Lindsay. Atvaizde vii 
nonis kostiumas su jūrinin 
kų spalvos kepuraite.
APIE AUSTRALIJĄ

ir kelionę per visa Kana 
dą ir visą Pacif iką įdomiai 
ir įspūdingaipapasakojotik 
ką sugrįžusi iš Australijos,

Paprastos išlaidos: 
Vynas, ostijos, žva
kes.......................... 795.o3
Zakrastija ir plovi 
mas.......................... 475. 81
Kunigų algos.... 4;51o. 00 
Tarnautojų algos. 3892.00 
Svečių ir mišių 
honoraras............  19o8.5o
Šviesa, telefonas, 
šildymas............. 2286.68
Bažnyčios dažy - 
mas ir remontas 4143 .33 
Mokesčiai............. 1549.13
5% arkivyskupijai 15o.oo 
Atmokėtos rinklia 
vos.......................... 755.lo
Ofisas ir įvairios 136.11

Viso:.............. 2o6oI69
Nepaprastos išlaidos:
Palūkanos............. 4436.88
Atmokėtos skoloslo.poaoo

Viso:........... 14.436.88
Liko banke.............. 5692. 39

Viso:............4o.73o.96

ATIDARYTA VYTAUTO 
„ KLUBO SALE 
Šeštadienį, sausio 15 d. 
dideliu publikos apgulimu 
įvyko Lietuvių Klubo nau 
josios salės atidarymas. 
Salė, kaip ir visas nauja
sis Klubo pastatas, dar ne 
užbaigtas, bet susidėiusio- 
mis aplinkybėmis salę Kl
ubas atidarė.

Tautiečiai bilietų nepa
sidalino, nes jų buvo 5CO, 
o norinčių dalyvauti atida
ryme buvo bent dvigumai 
daugiau.
Didžiulė keturkampe salė 
nuo publikos ūžė, kaip bi
tės avilyje.
Vakarienė buvo labai ge 

ra, gerai paruošta ir labai 
gražiai-aptarnaujama. Ge 
rai muzikai grojant, vyko 
šokiai.

Kadangi Klubo atidary
mas bus vėliau, kai bus 
užbaigta statyba ir bus 
galutinai įrengtas, tai da
bar pasitenkinkime šiom i 
pastabom.
• Šv.Kazimiero parapijos Šv. 
Elzbietos draugijos metinė va 
karienė ir šokiai sausio 29 d. 
Draugijos narės kviečiamos 
dalyvauti. Bus loterija ir kiti 
įvairumai parapijos salėje 7.30 
vai.vakaro.Kviečiame visus 
dalyvauti. Valdyba.
fi Sausio 22 d. 7.30 val.vak. 
Montrealio katalikės moterys 
tu, šia puikią vakarienę. Gros 
geras orkestras, bus loterija. 
Visus kviečia atsilankyti.
• Sausio 16 d. su klebonu jau gys skaitė įdomią paskaitą,
nimo išvyka į Olympijos kai- ” 
nūs, esant geram orui visus 
pilnai patenkino.__________

PADĖKA
Labai gražios ir malonios 
mano viešnagės Australi- 
joje-Sydnejuje, Canberro- 
je ir kt-metu turėjau ypač 
didelį malonumą sutinkant 
Naujuosius Metus Sydne- 
jaus-Bankstovno lietuvių 
namuose "Dainava", kurių 
pirmininkas p.M.Zakaras 
ir valdybos nariai p.B.Ge 
nys ir p. P. Zaremba man 
parodė didelį palankumąir 
vaišingumą, todėl jaučiu 
malonią pareigą nuoširdž 
iausiai jiems padėkoti.Ir 
visa eilė lietuvių šeimų: 
Ponai Zarembos, Grybai, 
Basčiai, Griškaičiai, Apy
niai, Antanaičiai, Jurkūnai, 
Penkaičiai mane daug nuo 
širdaus dėmesio

Solistė A. Paškevičienė
šį šeštadienį gausio 22 d. koncertuos Toronto 

T.Z. spaudos baliuje.

TORONTO LIETUVIU 
STUDENTAI

Kalėdų atostogas pralei 
do daugiausia ne namie . 
Dalis jų buvo išvykę slidi 
nėti sky į USA Cadilac 
skautų stovyklą, kita į Cle 
veland ateitininkų stovyk 
lą,trečią grupėj Montęęa 
Įį-Laurynijos kalnus. Čia 
jų buvo apie 4o, kur dr. Na

Dr.P.MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais 

pagal susitarimą.

(1082 Bloor W., Toronto) 
(į rytus nuo Dufferin Str.) 

Raštinė: LE 4-4451.Buvo net meninė programa 
Visur trūko sniego.

ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO 
parapijos bažnyčioj per 

1965 m. pakrikštyta 26, su 
tuokta 17 porų,pa laidota 17 
pirmąją komuniją priėmė 
29,sutvirtinti 32, kapinėse 
palaidota 39,įskaitant ir 4 
perkėlimus iš kitų kapinių. 
Iš viso lietuvių kapinėse 
nuo jų įsteigimo palaidota 
181
TORONTO VYSKUPIJA 

daro rinkliavas ir trem 
tinių bažnyčiose Afrikos 
misijoms remti. Ar ne ge 
riau būtų,kad surinkti pini 
gaibūtų pasiųsti persekio 
jamoms Lietuvos bažny
čioms išlaikyti ir Sibiro 
tremtiniams remti?Afriko 
je ir Azijoje titkintieji dau 
giau laisvės turi.

ką sugrįžusi iš Australijos, Pereitais metais buvo Ii 
kur lankė savo seserį ir ki- kę skolų lo4.655.59 dol., 
tus giminaičius bei pažįsta- atmokėjus bankui lo.ooo, 
mus .Ponia Paunksnienė,ku- Jiko dar skolų 94655.59 dol

. riai Ponas Paunksnis suruo A § parapttcs 
šė šaunias sugrjztuves, da- .... _ _ KAPUOS 
lyvaujant apie pusšimčiui 
svečių.Susirinkusieji didė 
susidomėjimu išklausė 
gražaus Ponios Paunksnie 
nės pasakojimo apie kengū
rų žemę, kurioje ji labai 
pasigedo kanadiškos aug
menijos ,kae jai ypač krito 
ten į dėmesį.Skrendant per 
Pacif iką,lėktuvas buvo nu 
- įleidęs keliolikoje vie‘■n 
Trui/o* viešėjimo metu 
Syd.iejuje, Canberoje ir 
Kt. vieiaia iš Kanados pa 
matė ir patyrė daug įspū
džių ir susitiko daug lietu 
vių, kurie ją gražiai priė-nomis perima p. J. Švei- 
mė, vaišina? aprodė įdom kauskas.
mybes ir Kanadoje gyve i- . papildant šeštadieninių 
r&usių linkėjimų. Ponia pVnŽį N^vikėn^e ralijos sostinėje Canberro
Paunksniene kelione pate i nės informacija yra ši: Scele Genių šeima mane 
kinta, nes pamatė skirtin- nos vaizdelį režisavo mok supažindino su gražiu mie- jų~ suvažiavimą Toronto 
gą, negu Kanados, gyveni kytoja p. Gečienė, šokių m stu ir sudarė:man malonaus amuoge

. mokinoir vadovavo mokyt patogumo sąlygas ,-uz.tai
• J. Burba darbovietėje su tojos j. Blauzdžiunienė ir YJs!eP?s esu labai nuosir e Agr.Bačėnas laikė Pri 
sižeidė koją, kuria teko už p .Malcienė, op. Navike- ziai ueKinga. sik. par. kat. moterims pa
gipsuoti.Linkime greito pa nĮenė mokino dainų. _______ E. ir J. Paunksniai^ skaitakaippuoštigėlėmis
sveikimo.

Juozas Narušis ir Nancy 
jKriščiūnienė susižiedavo ir

7 INICS
- Bazaras įvyks kovo 26> 

ir 27 dienomis. Netrukus 
bus išsiuntinėtos bazaro 
knygutės. Prašome visus 
prisidėti, kaip ir kiekvie 
nais metais,tuo labiau, ka 
dangi parapijos parengi
mai yra reti.

- Saulių susirinkimas 
Sausiomėn.23 d.po sumos 
par.salės posėdžiųkamba 
ryje.

- Zakristijonas A.Ketur 
ka, išdirbęs parapijoje 7 
metus, pasitraukia iš dar 
bo.Jopareigas šiomis die

Penkaičiai mane gražiai 
priėmė ir parodė man daug 
nuoširdaus dėmesio, Aust-

STUDENTŲ RĖMĖJŲ 
BURE LIG

valdyboj narės B.Batu 
rienė irK.Slekienėpasirū 
pino pavaišinti kava ir py 
ragaičiais studentus per

A D V O K A T A S
STASYS DAUKŠA,. LI..D.

4 Notre Dame št. E.
Suite 205

Suite 902 ir 903 ,
Tek: 861-8478 ir 861-847SBvestlivės numatomos vasarą.

l£LL skaita kaip puošti gėlėmis 
— stalus, kambarius ir kt.

VISUOMENĖS VEIKĖJAI
K. ir E.Siekiai per nau 

jus metus atšventė s idabri 
nes vestuves savo namuo 
se su giminėmis ir arti
mesniais. Tai yra nuošir 
dūs veikėjai ir rėmėjai 
skautų "Aušros" sporto klu 
bo,studentų ir kt. organiza 
cijų-
PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 

choras turėjo puikų pa
rengimą. Jo tikslas buvo 
sukelti lėšų naujam piani 
nui pirkti. Dabar darant 
koncertus tenka nuomoti 
ir turėti daug nepatogumų.

INŽ.A. VISKONTAS
per J. Simanavičiaus ra 

dio darė pranešimą apie 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongresą Chicagoje 1966 
m.vasarą.ApibūdinoP. L. 
K-so reikšmę irtvarką.Jis 
kvietė prie lietuviškos veik 
los ir kongreso dėtis visą 
jaunimą,©ypač studentiją.

Inž.A. Viskontas yra di 
dėlių gabumų jaunuolis , 
prieš 6 ar 7 metus yra at 
vykęs iš Venecuelos, greit 
išmoko anglų kalbą ir per 
naibaigėHamiltonouniver 
s itetą.Inžinierius aktyviai 
dalyvauja lietuvių jaunimo 
organizacinėje veikloje.

ADVOKATAS

JOSEPH P. M 1 L L E R 
B.A., B.C.L.

Suite 205
168 Notre Dame St.E.

UN 6-2063 ir UN 6-2064.

Notaras
L B E R N 0 T A S 

B.A., B.C.L.

Sun Life Building 
Suite 2001

Tel.: LN 6-4364

LIETUVIŠKAS PUSVALANDIS GIRDIMAS KAS 
ŠEŠTADIENĮ PER CFMB STOTĮ, 

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

Telef.: 669-8834

LITĄ}" 1465 De Seve St., Montreal 20, P.Q. 
TEL 766 - 5827

PADĖKA

Mirus ir.ano vyrui a.a. Kazi
mierui Ka Žukausku i, vi
siems mane supratusiems toje 
nelaimingoje valandoje, apsi
lankymu pašarvosimo vietoje, 
palydėjimu į bažnyčią ir į ka
pus, nuoširdžiausiai visiems 
dėkoju.

K. KaŽukauskienė,

APSI DRAUSK!

ADAMONIS INSURANCE 
AGENCY INC.

3907 Rosemont Blvd.

Tel: 722-2472
Res: 722-4735

GAISRAS — AUTOMOBILIAI 

ATSAKOMYBĖ — GYVYBĖ 

Tikslus ir greitas patarnavimas

D-L.K. VYTAUTO KLUBAS
2159-61 ST .CATHERINE E.» MONTREAL.

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

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

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

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

f------------------------------------------------

LAIKRODININKAS
ANTANAS ŽUKAS 

1855 WELLINGTON ST. 
Tri. WE 2-0644.

TAISAU IR PARDUODU 
ŽEMOMIS KAINOMIS 

LAIKRODŽIUS IR JUVELYRUS.

Ar žinoma^kad
“NEPRIKLAUSOMOS“

JETUVOS“ SPAUSTUVĖ

Slidinėkiin Mėlynajam Slėny
Vallee Bleue, Va! David, prie 11 kelio

2. KELTUVAI. 8 PUIKŪS TAKAI

ČIUOŽIMO AIKŠTĖ. KALNAI ROGĖMS
SKI MOKYKLA, MODERNIŠKAS

RESTORANAS SU ŽIDINIU IR MUZIKA.

A. NORKELIŪNAS
Commisioner of the Superior Court of Montreal

MONTREAL ENTERPRISES REG’D
VISŲ RŪSIŲ DRAUDIMAS.

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

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

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

KASOS VALANDOS:

1465 DE SEVE:
Sekmadieniais 10.30- 12.30 

Darbo dienomis: 10 00 — 3 00 vai 
✓asdrer., išskiriant pirmad. ir šeštad

Vakare: trečiadieniais ir 
penktadieniais 7 00 - 9 00 vai.

ROSEMOUNTO SKYRIUS:

3907 Rosemount Blvd , tel. 722-2472 
D<enq penktod. 1.00 - 6.00 vol

Vokore: pirmadieniais, trečiadieniais 
ir penktadieniais 7 00 - 9.00 vai

J. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS.

SIUVU. PARDUODU.
Taisau ir Remodeliuoju.
Vaiaros laike įaugojima*.

(storidžiai).
6396 Bannantyne, Verdun.

PO 7-6183.

J.GELECTRICR’d
Elektro* kontraktoriua

IGNAS GURČINAS
889 — 56 Avenue

Lachine. Tel. 631-0882.

PINE LAND CORP.
agentas ROMAS VERBYLA 

Investavimui žemė St. Hubert, 
netoli St. Helen salos

(1967 m. pas. parodos vieta).
Telef. 254-4287 ir VI 4-9254.
Adresas: 5974 Turenne, 
Montreal 5, Que.

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

Spausdinius galime priimti 
paštu ir paštu pasiusti.

Adresas: George Street> 
LaSalle, P.O.. Canada.

KEATING FORD
Sales Limited

4415 Bannantyne Avė.
FALCON FAIRLANE

GALAXIE THUNDERBIRD

MUSTANG TRUCKS

Used cars
year guarantee 
Kreipkitės i

LEO GURECKAS 
Sales Managers AsistCrt 

Keating Ford Sales Ltd.
Jūsų lietuvis atstovas

769-8831

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

parap.sa
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