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Dvyliktosios Kanados Lietuviu Dienos programos dalyviai. Kairėje Kanados Lietuvaitė- karalaitė, Dalia GirČytė; į dešinę nuo- trys kandidatės į Kanados Lietuvaitės titulą-f inalistės, iš 
kurių tarpo Rinkimu Komisijos buvo išrinkta pirmąja Dalia Girčytė. Toliau į dešinę "Varpo" choras su dirigentu kompozitorium Bronium Budriūnu ir sofistais J. Liustikąite ir V.Verikai- 
čiu, pildant dirigento sukurtąją kantatą ''Tėviškės namai" B.Brazdžionio žodžiams. Visai dešinėje choras su solistais, su dirigentu ir vedėju komp. Stasiu Gailevičium, tiktai nematyti 
pianistės p. Skrinskaitės. Choras puikiai padainavo, tiksliai išmokęs kantatą, o dirigentas, komp. B.Budriūnas puikiai dirigavo todėl publika sukėlė dirigentui ova ijas, Foto P.Dabkus

PRfltJUSI Sflvnut
Praėjusios dvi savaitės mū- kol ištiks kokia katostrofa. 

sų, Kanados ir artimųjų Ame
rikos Jungtinių Valstybių lie
tuvių gyvenime pažymėtinos 
tuo, kad Toronte įvyko 
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DIENA, 
kuri Dr. J. Gutausko žodžiu, 
prisitaikant prie šio meto ter
minologijos, yra
logas su lietuviais“ ,nes lie
tuvių Dienų proga jie susitin
ka, tautiškai dvasiškai paben
drauja ir išsiaiškina metų bė
gyje susikaupusias problemas. 
Tai vienas iš būdų palaikyti

ZINIOS TRUMPAI
• U Thant atsisako statyti 
savo kandidatūrą į JTO gen. 
sekretorius, nes jam nepasi
sekė sudaryti jėgos, kuri sau
gotu taiką.
• JAV paskyrė 3,500,000,001 
dol. pesalpos kitoms valsty
bėms.
• Del Kinu “ raudonosios 
gvardijos“ smurto issisoki- 
mu protestus pareiškė Rusi
jos ir Rytu Vokietijos valsty 
bes.
• Del Anglijos paketinimo

KAS NAUJA KANADOJE

Paskutinė
PRANCŪZIJOS 

PREZIDENTO KELIONĖ, 
kurios metu jis aplankė,svar- 
sia, Kambodžą, įsikišdamas į 
Azijos pietryčių problemų 
sprendimą, vis dėlto neiškry
pę iš vakarietiškų ribų. Pran-

lietuvių dia- cūzijos prez.De Gaulleir Kom 
bodžos Naradom Sianuk ben
drame komunikate pasisakė U2 
Vietnamo apsisprendimą ir tei
sę tautai savo gyvenimą tvar- atšaukti dali kariuomenes is 
kyti pagal savo valią.

Ir Jungtinių Valstybių prezi
dento atsiliepimas į tai yra 
pozytivus, prasmingas ir žmo
niškas;
IŠVESTI KARIUOMENĘ 
LYGIOMIS SĄLYGOMIS SU 
VIETK0NGU.

Neapsprendžiant, kas bus 
Vietnamo valdžioje, bet tautai 
suteikiant sąlygas laisvai pa- • Buvo issiliejusi Indokini- 
sisakyti. Hanojus ir šj pasiūly-jos upe Mekongas, kuri padare 

" mą atmeta.
Tat, savaime aišku, kad 

KARAS VIETNAME 
NEPASIBAIGS

tol, kol Hanojus, remiamas 
Pekino ir Maskvos, jį tęs. 
Maskva ir Pekinas,tęsdami šį 
karą, tikisi nusilpninti Ame
riką. Bet tuo pačiu Maskva 
nepaprastai rizikuoja, nes gi 
Maskvai ne Amerika, o Kini
ja pavojinga.

Labai didelį įspūdį, ypač 
Londone posėdžiavusiai Bri
tanijos bendruomenės konfe
rencijai, padarė Pietą Afrikos

MIN. PIRM. VERW0ERD0 
NUŽUDYMAS.

Dimitri Tsafandas, kaip par 
lamento pasiuntinys, prisiarti
no prie min. pirmininko ir pei-

lietuvybe, kuri, tautos valia, 
turi būti amžina.

Sekanti,
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DIENA
įvyks Montrealyje Pasaulinės 
parodos metu, 1967 metų rug
sėjo 3 dieną, Darbo šventės 
ilgojo savaitgalio metu,ką jau 
išanksto reikia žinoti,'atsimin
ti ir ruoštis, nes tai įvyks pa
saulinės parodos, atseit - pa 
saulinio masto perspektyvoje. 
Atsimintina, kad šioje paro
doje dalyvaus ir dalis Lietu
vos, būdama pavergta, nega - 
lės reikštis savarankiškai. 
Bet mes, esantieji laisvėje, 
turėtume surasti priemonių 
kaip nors išryškinti Lietuvos 
pavergimą ir reikalavimą lais
vės. Ypač, kad
LIETUVOS OKUPANTAS 
RUSAS, 
maskuodamas savo kolonia
lizmą, stengsis visomis prie
monėmis rodyti laisvajam pa
sauliui, kad Lietuva yra “ iš
laisvinta“ , patenkinta ir lai
minga. ..

Pasaulinės politikos aktua
lijose praėjusi savaitė ryŠkė- liu jį subadė. Vos spėjus nu- 
jo vykstančia vadinamąja" kul-vežti į ligoninę, Verwoerd 
turine revoliucija“ Kinijoje, mirė. Velionis buvo laikomas 
Apgailėtini nekultūringumo kraštutiniu rasistiniu politi- 
reiškiniai Kinijoje tebesitę- ku, dėl ko pasitraukė iŠ Bri - 
šia jau kelinta savaitė ir, ma- tų bendruomenės ir iš Jungti- 
noma, tęsis dar ilgesnį laiką, niu Tautu.

Vokietijos JAV pareiškė, kad 
tai neturi būti daroma viena
šališkai.
• Graikijos Pelaponeso pu
siasalyje ivyko žemes drėbė 
jimas, padaręs nuostoliu.
• Amerikos atstovas Varšu
voje vėl nesėkmingai tarėsi 
su komunistines Kinijos at
stovu.

daug nuostolių Kombodzai ir 
paskandino žmonių.
• Atlanto sąjungos stabas is 
Prancūzijos perkeliamas i Bei 
gija-
• V. Vokietijos ūkio ministe 
ris lankėsi Rumunijoje ir pa- 
sirase prekybos sutarti.
• Sirijoje susektas sąmoks
las nuversti vyriausybe. Są
mokslininkai esą suimti.
• 'v Vietname ivyko steigiamo 
jo parlamento rinkimai, ku
riuose dalyvavo daugiau kaip 
83% gyventojų, - tai didelis 
vietnamiečių laimėjimas.
• Belgijos buv. min. pirm, ir 
L’žs. reik. min. Spaakriškėlė 
pasiūlymų, kad de Gaulle ir 
Gomulka imtųsi iniciatyvos 
surasti galimybę baigti karę 
Vietname, nes jis einąs Į JAV 
susidurima su Kinijos komu
nistais.
• Britanijos min. pirm. Wilso 
nas darbo sąjungos suvažia
vime smarkiai buvo puolamas 
už kainų ir algų stabilizavi-

GELEŽINKELIEČIŲ STREIKAS 
! baigtas, bet laikinai,nes dar 

oo sutartis dar nepasirašyta. 
Ji turi būti pasirašyta iki lap 
kričio 15 dienos. Bet jeigu ne 
būtų susitarta, tai valdžia pa
skirs arbitra,kurio sprendimas 
turi būti galutinas.
• Kanados min.pirm. L. Pear
son pakvietė karalienę Elzbie 
tą 11 atidaryti pasauline paro
dą ateinančių metu balandžio 
28 d. Kvebeko i.i.pirm. D. 
Johnson, ramindamas prancu 
žus, pasakė, kad tol, kol vei
kia seni Įstatymai, juos rei
kia vykdyti ir karaliene res
pektuoti.
• Prancūzijos prezidentas de 
Gaulle pakviestas ateinančiais 
metais aplankyti pasaulinę 
parodą Montrealyje.
• Kanados vyriausybė pasky 
re 5 mil.dol. lėktuvu apledėji 
mų tyrimams, skrendant per 
siaurini ašigalį.
• Ontario Hydro Erie ežero 
pakrantėj statys už 200 mil. 
dol. elektros gamybos stotį.
• Rugsėjo 14 d. prasideda 
finansų ministerių konferenci 
ja, dėl kurios vyksta nesusi-

Kanada 1957 metais par 
davė Vakarų Vokietijai 90 
karinių lėktuvų su sąlyga, 
kad jie niekam nebus per
leisti. Bet įvykus Pakista 
no karui su Indija dėl Kaš 
miro,paaiškėjo, kad Paki
stano aviacijoje veikia Ka 
nados gamybos lėktuvai.

Kanada, žinodama, kad 
Pakietanui lėktuvų nepar - 
davė,sus įdomėjo, iš kur Pa 
kistanas gavo Kanados ga 
mybos lėktuvų.Besiaiški
nant išryškėjo,kad Vakarų 
Vokietija,nežiūrint pasiža 
dėjimo, vis dėlto iš Kana
dos nupirktus lėktuvus par 
davė Iranui /Persijai/, ku 
ris, turėdamas bendradar 
biavimo sutartį su Pakista 
nu, šiam perleido iš Kana 
dos atgabentus lėktuvus.

Kanada protestavo Vaka 
rų Vokietijai dėl sutarties 
nesilaikymo, bet V. V. tei
sinas i,kad ji perleidusi Ira 
nui lėktuvus su sąlyga, kad Š I 
niekam jų neperduos...

KĄ LENKAI LAIKO 
pratimas, nes min.pirm. Pear-ISKILIAUSIAIS LENKAIS 
son pareiškė, kad joje bus Varšuvos dienraštis “ Kurie 
svarstomas kainų pastovumo PoLski“-norėdamas nustatyti 
klausimas, o iždo min. Sharp Skiliausius praėjusio tūks-

LUVOS KOP LYČ IA ARGENTINOJ PASIŽYMI 
PAŠVENTINIMAN

ir katalik” kongresas į Va Tai yra Lidija Angelė Ma- 
štngtoną buvo suvažiavę a- siulytė.kuri yra cirko"Cir- 
ple 12,000 žmoni”. Iškil- co Cadette" bendrininkė, 
mės buvusios labai iškilios. Masiulytė su savocirkuy- 
Koplyčios šventinimą atli- 

pareiškė, kad toks 'kl’aušima>an«o metų lenkus,kurie,skai ko arklvysk. O'Boyle Vysk 
---------- j------------: V. Brizgys laikė iškilmin

gas pamaldas. Didingi bu
vo koncertai.
GINTARAS SURUSINTAS
Mažosios Lietuvos gintaro 
centrą] Palvininkus rusai 

damas paremti jį kaip marksis/je oqq/ Adam Mickiewiecz Pavacbn° Jantarnyj ir gin 
ta komunistą, kurio tikslas Heniyk Sienkiewicz ^rą dabar jau vadina rusų
Indonezijoje įvesti komumz- / jų,796/ Jan III Sobieski /8,tauttniu gaminiu,.. Taip 
mą. Tačiau Indonezijos žmo 192/, Ignacy Paderewski /8, re^k'as' rus4 imperializ 
nės priešingi komunizmui ir090/’ Wladyslaw Jegello/6, mas be riblb____________
7ždalvH 3 k°mUniSt- Partija 484/, Jan Matejko /5,258/. ”---------------------------

, , • —i.. • • v ’ J Kaip žinoma, lietuviai neno Jogailos ir Igno Paderevskio
’ 3 'rf 1 mi;5ar T* T kert su dviem sūnumis. ri atsisakyti Tado Kosciuškos - Padaro. Tat, iš dešimties 

oje pa ai otas i e is en u# Varšuvos sukilimo vadas Adomo Mickevičiaus, Vlado lenkams teliktu tiktai šeši... 
solistas tenoras Jan Kiepura.gen. T Bor. Kamarowski ku 
Laidotuvėse dalyvavo minios „s vokiečių buvo paimtas i 
žmonių ir jo žmona Marta Eg-nelaisvę, dabar mirė.

, ’ i • vėtytoju nuomone, daugiausiainebus svarstomas, kaip sako j B
. j L„„jsgarsino Lenkijos varda pa- min. pirm., numatydamas kovą 6 . .J • "

. ... .. šaulyje. Plebisito pasekmės:su infliacija. C /1£ūie/„. . u«»Mikalūj Kopemik /16,845/,
mą, bet kovą laimėjo. Maria Curie-Skladowska /16, 
• Indonezijos prezidentas Su581/i Tadeusz Kosciuszko 
kamo kreipėsi į tautą praŠy- /15,521/, Fryderyk Chopin

BETSIE & VERWOERD SIHANOUK GREETING DE GAULLE IN PNOMPENH MAO TSE-TUNG (STANDING CENTER) & LIN PIAO (RIGHT) AT PEKING RALLY

LIETUVAITĖC IRKIN INKĖ

ra apvaži nėjus i Čilę, Peru, 
Paragvajų ir visąArgenti- 
ną. Jos spektakliai turi ge
rą pasisekimą.
"ARGENTINOS LIETUVIAI' 
leidinys išleidžiamas ant
ra laida. Leidinį ruošia J. 
Brizgys ir J. Papeėkys. 
Jie dabar renka medžiagą. 
AUSTRA LIJOS LIETUVIAI 
ruošiasi kultūros dienoms, 
kuriomis bus užbaigti šie 
Jaunimo metai.

Mielam mūsų sąjungos nariui 
DOMINIKUI NORKE LIŪNUI 

mirus, gilią užuojautą reiškiame Po
niai P. Norkeliūnienei ir visiems arti
miesiems. Ltaudininkų-VarpininkiĮ 

Klubas Montrealyje.

Tragiškai žuvus
KLEMENSUI ČEKAIČIUI IR JONUI MATUSEVIČIUI, 
pp. Monikai Čekaitienei ir Marijai Matusevičienei 
bet jų. šeimų nariams giliausią Ir nuoširdžiausią 
ttžuojautą reiškia Montrealio Lietuvių Žvejotoje 

Medžiotojų Klubo "NIDA" 
Valdyba.

prez.De
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DR. ALGIRDAS BUDRECKIS

Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto narys, Lapkričio 13 die
nos žygio į Jungtines Tautas orga
nizatorius ir vienas veikliųjų jau
nosios kartos visuomenininkų kal
ba

KANADOS LIETUVIAMS
Kūrybingai tautai negre

sia nutautėjimas.Tos tau
tos, kurios ne tik išlaiko 
nuosavią kultūrą,bet ir ple
čia savo akiratį,ugdo savo 
patirtį naujoms kartoms , 
nežiūrint nepalankių apltn 
kybių .bujoja ir žydi. Antra 
vertus, tos tautos, kurios 
nustoja kūrybingumo ir 
tenkinasi tik išsilaikyti,ku
rios tenkinasi tik tuo, kas 
buvo anksčiau sukurta, tos 
tautos yra,kaip ąžuolas be 
syvų.

Tauta yra dvasinė ben
druomenė.Tam tikra pras
me,galima jos dalis prily
ginti prie medžtoitėvynė 
yra kamienas, šaknys yra 
praeitis ir tradicinė kul
tūra,o šakos yra jaunosios 
kartos ir išeivija.Sveikam 
kamienui reikalingos ir 
šaknys ir šakos.A r gali 
gyvuoti medis be šaknų? 
Aišku, kad ne. Lygiai taip 
pat, tauta negali išlikti be 
kultūrinio lobyno. A r gali 
žydėti medis be šakų?Ne, 
kadangi žaliuojančios ša
kos priima saulės energi - 
ją ir ją sintetizuoja me
džio nauda i.Panašia i ir su 
tauta: išeivija ir jaunoji 
karta prisisemta naujų idė
jų ir jas pritaiko taupos 
naudai. Nukirtus pagrindi
nes šakas, medis sužalo
tas.Išnykus tautinei išeivi
jai,tautai sunkiau derintis 
prie naujų idėjų ir prie pa 
žangių tautų ra Idos .O nete
kus tautiškai sąmoningo 
jaunimo,tau*:a visiškai be 
rytojaus.

Mūsų tautos kamienas 
rodo gyvastingumo. Oku
pantui nepavyko pakirsti 
lietuvybės šaknų.Lietuvos 
jaunoji karta nesurusėjo . 
Anaiptol jaunoji karta yra 
patriotiškai nusiteikus ir 
antirusiška.Kas liečia da
bartinį įdėtu vos jaunimą, 
galima drąsiai teigti, kad 
Sovietai pralaimėjo kovą 
dėl dabartinės jaunosios 
lietuvių generacijos dva
sios .Bet kaip su išeivija- 
tautos medžio šakomis? 
Konkrečiau, kokioj padėty 
Kanados lietuvybė?Juk, ir 
jūs esate integrali kultūri
nės bendruomenės dalis . 
Ir jūs esate reikalingi lie
tuvybės klėstėjimul. Lietu
vių tau*:a turėti) skaudų 
nuostolį, jei Kanados lietu
viai išnyktų.

O ne vienas skeptikas 
tars:mūsiškių yra vos 30, 
OOO Kanadoje;esame per- 
mažl ką nors padaryti. Pe
simistas tars: mūsų kultū

ra permenka atsispirti nu- 
tautėjimui.Tiek skeptikas, 
tlekpes imistas klysta. Tie
sa, Kanados lietuvių skai
čius siekia trisdešimtą 
tūkstantį. Bet, ar absoliu
tus skaičius lemia kūrybin
gumą ?Ar vedam kokią vie
nas su vienu kova ?Atominėj 
gadynėje technika ir ginklų 
tobulybė,ne pėstininkų ma
sės, laimi karus. Tautai 
svarbiau žmonių kultūrinis 
lygis ir išsilavinimas, ne 
gu jų jų gausumas. Kanados 
prancūzai turėtų duoti pa
vyzdį: anglams užkariavus 
Kanadą,prancūzų buvo vos 
50,000paprastų ūkininkė
lių ir medžiotojų.Nežiū
rint,kad anglų kultūrinis ir 
technikinis lygis buvo na
šesnis,prancūzai sugebėjo 
išlaikyti savo kultūrą ir 
kalbą,o šiandie jie siekia- 
keturlų milijonų, kurių pu
sė išsiplėtė po visą Kana
dą ir Naująją Angliją.

Kanados lietuvių istori
ja paneigia pesimisto teigi
mus, kad esame persilpni 
atsispirti asimil iacijai.Ka- 
nados lietuvis turi ryžtin
gumo tradiciją. Nuo 1900 
metų,kada broliai Starkos 
atvyko iš G^sgovo, Kana- 
don atplaukė trys emigran
tų bangos. Vieni bėgo nuo 
caro priespaudos, kitiems 
nebuvo sąlygųprisiderinti 
prie Nepriklausomos Lie 
tuvos gyvenimo, o treti bė
go nuobolševizmosiaubo. 
Dažnai tautos drąsiausias 
elementas iškeliauja užjū- 
rin.Juk nelengva apleisti 
įprastas apylinkes ir kur- 
dintis svetimame krašte , 
kuriame likimas neaiš
kus .Apsįkurdinimas Kana
doje nebuvo lengvas.Sun
kus s luvyklų, kasyklų, gele 
žles pramonės ir miškų 
kirtimo darbas laukė kiek
vienos ateivių bangos.Dar
bu ir prakaitu lietuviai iš 
kovojo sau pragyvenimo 
sąlygas. Su pasigėrėjimu 
Kanados lietuvis gali ste
bėti, kad jo tautiečiai yra 
"prasitrynę", kad jauni
mas eina į aukštesnius 
mokslus,kad šeimos kraus
tosi į geresnius butus. Ne
žiūrint sunkių sąlygų,lietu
vi!] organizacinis gyveni
mas reiškiasi nuo pat įsi
kūrimo pradžios .Dygo dau
gelis savišalpinių draugi
jų ir klubų.l94O m.įs įkūrė 
Kanados Lietuvių Taryba. 
Kanados Lietuvių Bendruo
menė atsirado 1952 metais. 
1958 metais Kanada suda
rė pirmąją Pasaulio Lietu-

Didelis laimėjimų vajus savai spaudai
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

Už Lietuvos išlaisvinimą! For liberation of Lithuania! 
Už ištikimybę Kanadai! For loyalty to Canada!

Authorized as second class mail by the Post Office 
Department, Ottawa, and for payment of postage in cash 

LEIDŽIA KANADOS LIETUVIŲ CENTRO TARYBA IR 
SPAUDOS BENDROVĖ „NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“

kADAdOS LIETUVIŲ

BENDRUOMENĖ

Krašto Valdyba, 941 Dundas Street Vest, Toronto 3, Ont

K LB KRAŠTO TARYBOS 
SUVAŽIAVIMAS

Kanados Liet. Bendruo
menės Krašto Tarybos su
važiavimas ir nepaprasto 
ji sesija statutui keisti šau 
kiami š. m. sprilio mėn.8- 
9 dienomis /Padėkos sa
vaitgalyje/ Toronte, Prisi 
kėlimo parap.muzikos stu 
dijoje. Pagal bendruome
nės statutą,Krašto Tary-

bos nariais yra 30 rinktų 
jų atstovų, visų apylinkių 
pirmininkai arba jų {galio 
tiniai .KraštoValdybos,re 
vizijos komisijos ir gar
bės teismo nariai. Smul
kesnė dienotvarkė bus pa 
skelbta artimiausiu laiku.

KLB Krašto V-ba.

A D R E S A Si

Indapandanr Lithuania 
7722 Georgą Street La Salia 
Montreal, P.O. Canada.

LAIMĖJIMAI
3 ŽEMĖS SKLYPAI

Žemės sklypas N:, 220 • 4000 są. pėd<<

” * ’ Nr. 229 - 4000 • • • •
” ” Hr. 230- 4394 •• ••

Visi sklypai randasi Mentroallo prlomlesty|o 
Francdls de Sales, country of Laval. 
Sklypu vertė 1000.00 kiekvieno.

Laimėjimų paskirstymas įvyks 1967 m. NL Spaudos baliaus metu.
5 Tickets -- Donation f 3.00.

MERGAITĖ NUVERTĖ 
"PRE71DENTĄ"

Sovietinės žinios praneša, 
kad Justas Paleckis, Aust 
raltjoj sukompromituotas 
mergaitės Reizgytės, šali
namas iš pareig” Lietuvoj 
ir perkeliamas Maskvon.

Buv.D. L.K. Vytauto Nepriklausomo Klubo 
PREZIDENTUI DOMINIKUI NORKELIŪNUI 
mirus, jo šeimą, gimines ir visus artimuo
sius giliai užjaučia

D. L.K. Vytauto Nepriklausomo Klubo

viv Bendruomenės valdy
bą. Nuo 1953 m. rugsėjo ’ 
dienos kasmet vyksta Ka 
nados Lietuviu Diena, kuri 
sutelkia veikliausią lietu 
višką elementą pasiben- 
drauttir pasidalinti minti 
mis.Kanados lietuviai lei 
džia keletą leikraščm.Su 
minėti faktai vaizdžiai pa 
rodo,kad Kanadoje plačiai 
išsiskleidę lietuviai suda 
ro kultūriškai ir sociališ 
kai veiklią bendruomenę . 
Išskyrus JAV-bin,jokio ki 
to laisvojokrašto lietuviai 
nė ra t iek at s ieke ,ka ip jū s , 
kanadiečiai. O vis dėlto 
yra gausesniu kolonijų s ve
tur. Šitie keli faktai liūdi 
ja, kad jūs nesate persilp 
ni išlaikyti lietuvybei.

Kai kalbama apie lietu
vybe, reikia įsisąmoninti 
mintį,kad jūs patys, nežiū 
rint,kur įsikūrė, esate lie 
tuviu tauta. Vadinasi, jei 
lietuviškas veikimas smun 
ka,ar nesate kalti savo ne
rangumu ?Jei laikrašči” ly 
gis netobulas,ar nesate pa 
tyška lt i? Kitaip tariant, ar 
mūsų kultūros našumas ne 
priklauso nuo kiekvieno 
mūsų įnašo? Ar gali cho
ras darniai dainuoti, jeigu 
kiekvienas dainininkas už 
traukia skirtingą melodiją, 
arba jeigu dainininkas ty 
Ii? Socialinė dinamika re i 
kalauja,kad kiekvienas ben 
druomenės narys prisidė 
tu prie bendro darbo pagal 
išgales ir gabumus. Koks 
jūs” įnašas į bendrą gyve 
nimą, tokia bus jums nau
da.

šiais metais švenčiame 
lietuvi” jaunimo metus.®i 
tie metai turi ir simboli
nės reikšmės, nes esame 
sovietinio okupanto atskir 
ti nuo Lietuvos jau 28 me
tus. Per tą laiką subrendo 
nauja generacija išeivijoje. 
Būt" tra ged i j a, jeigu Jauni 
mo M eta i baigtu s i vien Či 
kagos kongresu. Salia to , 
būt” klaidinga vyresnėms 
kartoms atsistatydinti nuo 
atsakomybės .Jaunimo M e 
tai,pilna termino prasme 
ir dvasia,yra lietuviu išei 
vijos atsljaunimo arba at 
sinaujinimo momentas. 
Jaunatviškas entuziazmas 
turėt” atgaivint pavargu
sius veikėjus.Kad tas jau 
nimo entuziazmas nesi
blaškyt” klystkeliais, rei 
kėt” kiekvienam veikėjui 
ir kiekvienam rėmėjui su 
sikaupti ir permąstyti,kas 
darytina ?

šiuo metu Kanados lietu 
viai galėt" užsimoti veikti 
keturiomis kryptimis, bū
tent:

1/Tautinis solidarumas ,
2/Lietuvt” kultūros kėli 

m as,
3/Krašto vadavimo ko-

Nukelta į 7 psl.

DOMINIKUI NORKE LIŪNUI 
mirus, jo žmonai Petronelial, sūnui Alber
tui Norkeliūnul su šeima, giminėms ir vi - 
siems artimiesiems nuoširdžią užuojautą 
reiškia Montrealio Lietuvių

Seimelio Prezidiumas.

DOMINIKUI NORKE LIUNUI 
mirus, jos šeimai, giminėms ir artimiesiems 
nuoširdžią užuojautą reiškiame

V. ir J.Giriniai-Norvaišos.

DOMINIKUI NORKE LIUNUI 
mirus, jo žmoną Petronėlę, sūnų Albertą su 
šeima ir dukterį Juliją nuoširdžiai užjaučiame 

Prano ir Vaidoto Paukštaičių šeimos.

DOMINIKUI NORKE LIUNUI
mirus, Albertui Norkeliūnul ir artimiesiems
giliausią užuojautą reiškia

L.K. Mindaugo Šaulių Kuopa
ir Valdyba.

DOMINIKUI NORKE LIŪNUI 
mirus, jo žmoną PETRONĖLĘ,sūnų ALBERTĄ 
su šeima, dukterį Juliją, gimines ir arti
muosius nuoširdžiai užjaučiame

K. ir J. Petruliai.

DOMINIKUI NORKE LIUNUI 
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame 
žmonai PETRONĖLEI, sūnui ALBERTUI, 
giminėms ir artimiesiems

Elena ir Vladas Vanagai.

A. A. DOMINIKUI NORKE LIUNUI 
mirus, jo žmoną, sūnų, dukterį ir giminaičius nuo 
širdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

Maria ir Vaclovas Pužauskai

DOMINIKUI NORKE LIUNUI 
mirus, šeimą, gimines ir artimuosius 
nuoširdžiai užjaučiame

Genė ir Juozas Bakanavlčiai.

DOMINIKUI NORKELIUNUI 
mirus, jo žmonai, dukrai ir sūnui Albertui su 
šeima nuoširdžią užuojautą reiškia

L. M. Gudai.

Mylimai motinai ir senelei
A "j" A ONAI KRIAUČELIŪNIENEI mirus, 
sūnus VLADĄ ir JURGĮ su šeimomis KRIAU- 
ČE LIŪNUS, taip pat jų dukras VIRGINIJĄ ir 
DANGUOLĘ bū šeimomis gilaus liūdesio va
landoje nuoširdžiai užjaučiame.

Aldona Juozas Kručai.

Montrealio lietuvių visuomenės veikėjui
DOMINIKUI NORKELIŪNUI 

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame 
žmonai Petronėlei, broliui Petrui, sese
riai Onai, sūnui Albertui su šeimomis ir 
dukteriai Julijai bei artimiesiems

Elzbieta ir Jonas Kardeliai.

Valdyba ir Direktoriai.

Nepailstančiam kovotojui už Lietuvos laisvę 
ir už lietuvybės išlaikymą išeivijoje

A "į“ A
DOMINIKUI NORKE LIŪNUI

mirus, jo šeimą ir artimuosius giliai užjau
čiame ir kartu liūdime

Janina ir Gediminas Rukšėnai.

A j- A DOMINIKUI NORKELIŪNUI MIRUS, 
jo žmonai PETROLELEI, dukrai JULIJAI, sū
nui ALBERTUI ir šeimai liūdesio valandoje 
reiškiame gilią užuojautą

W. K. Genteman 
E. P. Gerhardai 
V. M. Murauskai

Mūsų Kredito Unijos nariui 
A -f- A

DOMINIKUI NORKELIŪNUI 
mirus, jo žmonai Petronėlei, dukrai Julijai, 
sūnui Albertui ir jų giminėms nuoširdžią u- 
žuojautą reiškia "Litas" Montrealio Lietuvių

Kredito Unijos Valdyba .

DOMINIKUI NORKE LIUNUI
mirus, giminėms ir artimiesiems nuoširdžią 
užuojautą reiškiame

Birutė ir Henrikas Nagiai.

leikra%25c5%25a1%25c4%258dm.Su
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Penkiasdešimtojo SLA seimo suvažiavimas Čikagoje. Daugelio jo dalyviu jau nėra gyvųjų tarpe: nėra dr. Viniko, kuri matome už stalo stovintį su S LA prezidentu P. Dargiu, 
nėra dr Dirmeikio, kurį matome sėdint pirmoje eilėje, nėra ir daugelio kitu. Iš gyvųjų matome pp. Trečiokus, pp. Michelsonus /pirmoj ir antroj eilėj/, p. Jokūbaitį, p. In- 
drelienę giliai prie prezidiumo stalo dr. P. Grigaitį, V. Sidzikauską ir kitus, kuriuos sunku atpažinti, o sąrašo negalima buvo gauti. Bat matome,kad suvažiavimas didelis.

SUSIVIENIJIMUS SUVIENYTI?
Lietuvių Katalikų Susi

vienijimas ir Susivieniji
mas Lietuvių Amerikoje 
šiemet mini 80 metų su
kaktis.Prieš 80 metų mū 
sų taip menka čia inteli
gentija,pamačiusi, kad lie 
tuviai vis daugiau ištirps 
ta svetimtaučių, ypač len
kų tarpe,įsteigė grynai lie 
tuvių susivienijimą, parem 
tą tvirtais ekonominiais 
pamatais, Bet vadovybės 
tarpe atsirado, kurie ne
gerbė kitų narių įsitikini
mų ir po 15 bendro veiki
mo metų įvyko skilimas , 
ko pasėkoje mes ir šian
dien, tiems patiems tiks
lams, turime du lietuvių 
susivienijimus.

Liepos mėn. įvyko jubi 
liejinis 8LA seimas Cleve 
landė, i rugpiūčio mėn. L 
KS Pittsburge .Katalikų sei 
mo protokolo jau ištisus 
tris puslapius mes skaitė 
me Garse, o SLA Tėvynė 
ims skelbti kaip paprastai 
po kelių mėnesių.

Eilinių narių tarpe vis 
daugiau atsiranda balsų, 
kad šiuos du susivieniji
mus reikėtų vėl sujungti į 
vieną. Bet centrai nori ir 
toliau veikti atskirai.SLA 

JONAS 
AVYŽIUS ROMANAS

PENKTA DALIS
43 atkarpa.

GYVENIMAS 15 NAUJO

Deja, atsiranda tokių, ir nemaža, neteisingai su
prantančių iniciatyvą. Tie, patys to nejausdami, ja piktnau
džiauja ir kenkia valstybiniam reikalui. Atgimimo dvasia 
pakėlė asmenybę in aukštesnę pakopą, todėl žmogus turi 
būti labiau sąmoningas, nei anksčiau, labiau politiškai su
brendęs, tyresnės moralės, kad išsilaikytų toje pakopoje. 
Dar Leninas kalbėjo. ..— Čia Navikas sklandžiai pacitavo 
porą sakinių iš Lenino raštų ir nelauktai užbaigė: — Kaip 
tie žodžiai tinka nūnai, draugas! Vladimiras Iljičius tarytu
mei būtų mudviem juos parašęs.

„Prieš ketvertą metų panašia proga jis būtų pacitavęs 
Staliną",— tulžingai pagalvojo Martynas. O garsiai pridūrė:

— Aš jums pasakysiu štai ką, draugas įgaliotini: nesisku
binkite skirstyti žmones į kenkėjus ir piktnaudžiautojus pa
gal akių spalvą, o malonėkite pažvelgti giliau, sakysim, į 
širdį.

— Priimsim patarimą domėn, draugas, priimsime.— Na 
vikas nusičiaudėjo. Susiaurėjusios akys nukrypo į Marty
ną.— Bet kas daryti, kad žmogaus širdis giliai, o darbai ant 
delno? Tūlas prisiekinėja galvą guldąs už partiją, Tarybų 
valdžią, o laižosi su jos priešais. Niekas nesistebės, jei vieną 
dieną jis už pačią paims intartino ypatos dukterį. . .

Martynas išblyško.
— Kas per užuominos?
— Jokių užuominų, draugas — plikas faktas.— Naviko 

lūpose susirangė kreiva šypsenėlė.— Nūnai niekas neturi 
teisės to prikišti, neprikišu, bet šitokia giminystė komunisto 
nepuošia.

3 kuopa buvo įnešusi sei
mui pasiūlymą Išrinkti spe 
dalią komisiją ištirti gali 
mybes apie sujungimą į 
vieną organizaciją mūsų 
Susivienijimo su katalikų 
Susivienijimu. SLA centro 
įstatų komisija atsakė: 
"Yra daug ekonominiu ir 
kitų skirtumų.Nepriimti
na".

Katalikų seime suvažia 
vę delegatai išsirinko sau 
darbo prezidiumą:profj\ . 
Vasaitį-pirm.M .Rudienę . 
M. Zujų-vicepirmininkais 
ir A. Poškienę-sekretoriu 
mi.SLA seimočblegatams 
prezidiume nebuvo leista 
išsirinkti ir iš anksto bu 
vo paskelbta: "Jubilieji
niam seimui pirmininkau 
ja SLA prezidentas ir se 
kretoriauja centro sekreto 
rė".

Katalikų seime aukos bu 
vo renkamos ir bendrie
siems lietuvių reikalams: 
Balfui, Altui, Vasario 16 
gimnazijai irk., oSLA sei 
me aukos buvo renkamos 
tik grynai organizacijos ri 
bose veikiantiems fondam.

SLA 301 kuopos visuoti 
nis narių susirinkimas pri 
ėmė vienbalsišką nutari

mą, pasiūlyti seimui, kad 
SLA įstotų narių į Lietu
vių Fondą. Bet šitam kuo
pos nutarimui SLA centras 
nedavė eigos. Naujienos jį 
atisakė dėti, net kaip val
dybos apmokamą praneši 
mą.Reikalas paaiškėja,kai 
randi,kai iš SLA tautiškų 
centų fondo Naujienoms au 
kotą $350.

Vietoje rėmęs Lietuvių 
Fondą, SLA centras prtkė 
lė iš kapo organizacijos ri 
bose kadaise veikusią Tau 
tinę Fondaciją ii' jati dabar 
labai aktyviai renka aukas.

Katalikų susivienijimas 
savo nariams moka divi
dendus, o SLA 40 ir 142 
kuopoms įnešus seimui pa 
siūlymą:"SLA nariai pri
valo gaut i d ividendus, kaip 
apdraudos kompanijos ir 
kitos fraternalės organi
zacijos moka'! Įstatų komi 
sija atsakė:'Nepasakoma, 
kokiu pagrindu dividendai 
turi būti mokami. Nepasa 
koma, kas bus įgaliotas 
juos paruošti. Dividendų 
problemas sprendimui at 
s iras kaltinimu, kad jie 
permaži arba peraukšti. 
Įnešimas atmestinas".

Pagal SLA centro duo
menis 1966.1.1. d.to kapi 
talo $ 3, 719, 305. Už 1965 

Martynas nusišluostė urnai išprakaitavusią kaktą.
— Kas būtų prieš kukurūzų planą, jei turėtume tinka

mos žemės ir trąšų? — Jam atrodė, lyg tuos žodžius ištarė 
kažkas kitas. Navikas jau žiūrėjo kažkur į šalį, bet Martynas 
tebejautė nejaukų, mėsinėjantį įgaliotinio žvilgsnį, kuriame 
atsispindėjo atviras grasinimas.— Duokit trąšų papildomai 
nors penkiasdešimt tonų, per pusantros savaitės bus ku
kurūzų planas. Negalite? Tai kam kalbėti. . .

— Visi tik: trąšos, trąšos, trąšos! Maža trąšų, reikia 
trąšų, duokit trąšų, jei negausim trąšų. Žemi derliai, sužlug
dyti gamybiniai planai — viskas stengiamasi nūnai pateisin
ti trąšų stoka. Patogus arkliukas, draugas. . . Labai prie šir
dies tiems, kurie eina lengviausio pasipriešinimo keliu. Aš 
nenoriu primesti kitam savo valios, draugas. Prašau mano 
pastabas priimti ne kaip insakymą, o kaip brolišką patarimą. 
Toleikis, suprantama, lengvabūdiškai pasielgė. Pažiūrėkim, 
ar kukurūzams tikrai tinkamos žemės nėra, būtinai reikia 
trąšų? Pradėkim nuo Kepalių brigados. Gražiausias laukas 
juodo pūdymo. Patręštas, aparti mėšlai. Keturiasdešimt hek
tarų. . .

— O žiemkenčių sėjos planas? Gal rudenį nebesėsime 
duoninių?

— Kas nūnai svarbiau? Kukurūzai ar duoniniai? Kieno 
klausimą partija iškėlė in pirmą planą? — atlaidžiai paklau
sė Navikas ir, nesulaukęs atsakymo, tęsė toliau: — Varnėnų 
brigadoje, kiek man žinoma, dar nepasodinote bulvių. Vėl 
dvidešimt hektarų. Toleikis prisėjo mišinio žaliam pūdyme, 
kur reikia ir nereikia. Kam jo tiek, jei praplečiame kukurū
zų plotus? Aš, būdamas tavo vietoje, išarčiau Liepgirių bri
gadoje tą penkiolika hektarų mišinio, kurį Toleikis pasėjo 
bandymams numėšluotoj žemėj. . .

Martynas išsigandęs pažvelgė į Naviką. Ne, įgaliotinis 
nejuokauja. Jo veidas spinduliuoja kaip nušveistas skati
kas. Ameriką atrado!

— O trys tonos sėklos?! — pašoko Martynas.— O dar
bas? Kas atlygins nuostolius?

— Kukurūzai atlygins, draugas. Pašariniais vienetais, 
kaip auksu banknotus, padengsite visus nuostolius. Šiandien 
apžiūrėjau jūsų žiemkenčius. Neblogi, bet ne visi. Palei 
Akmens Varčią yra gabalų, kad gaila žiūrėti. Vargu susigrą

m.gauta % $117,489. Kadan 
gi nėra skelbiama į kokį 
fondą šie pinigai nueina, 
tai SLA nariai mano,kad 
jie naudojami centro žmo 
nių dienpinigiams, kelion 
pinigiams , nakvynpini
giams ir reprezentacijai. 
Nes šių pozicijų,kiek kam 
išmoka,centras neskelbia.

AlgųSLA centro tarnau 
tojams 1965 m. išmokėta 
$41, 320.00. Kadangi šių 
metų seimas nutarė vi
siems algas pakelti 25%, 
taidabarbus metams apie 
$52,650.Dar atskirai mo 
karna rinkt iesiems virši
ninkams ir komisijoms , 
ir pernai tokioms išlai
doms išmokėta $11,256.87.

Ar nebūtų gražu, jei su 
s įjungus susivienijimams 
pusę šių pinigų eitų lietu 
vybės ir jos kultūros iš- 
laikymui.Taibūtų labai di 
dėlė talka Lietuvių ir Kul 
tūros Fondams.

Kanadoje SLA turi ke
lias kuopas, bet jos kaž 
kaip laikomos nelegalioje 
padėtyje, nes kanadietis 
negali būt renkamas į S LA 
pildomąją Tarybą JKanado 
j e negali būti kviečiamas 
SLA seimas.

Mano šio rašinio tiks
las yra ne kritikuoti,bet 

pastebėti lietuvių susivie 
nijimų nariams,kad "vie 
nybėje-galybė", kad vieto 
je dviejų gali būti vienas 
ir galingas Lietuvių Susi 
vienijimas, kad vietoje 
Tėvynės ir Garso,būtų vie 
nas,dvigubu tiražu laikraš 
tis.

P.S. Skaičiai ir citatos 
paimtos iš SLA knygutės 
"54 Seimas".

Stepas Paulauskas 
SLA 301 kuopos pirm .

GA BRIO-PA RŠA ič IO 
PALIKIMO BYLA
Š.m.gegužės 6 d.Cor- 

sier /Šveicarijoje/ teis
mas svarstė Marjos Gab- 
rienės palikimo bylą, Tu
rėdamas galvoje,kad Juo
zo Gabrio-Paršaičio naš
lė nepaliko testamento, 
teismas visą palikimą pri 
teisė Gabrienės seseriai, 
gyvenančiai Vokietijoje.

Ūkį .kuriame Gabriai gy 
venokelis dešimtmečius , 
Marija Gabrienė pardavė 
po vyro mirties.

Juozo Gabrio biblioteką 
/laikraščius, žurnalus, 
knygas ir bylas/ o taip pat 
literatūrinį palikimą /at 
siminimus/ nupirko Ber
ne gyvenąs dr.A .Gerutis .

žinsite sėklą. Aš išarčiau tą lauką nuo Maironių. . .
— Ar jūs pagalvojote, ką kalbate? — Martynas nusi

gręžė. Jis visas drebėjo iš pasipiktinimo.
— Kalbu, kaip aš padaryčiau, jei būčiau pirmininkas. O 

tu daryk, kaip išmanai. Aš pasakiau savo nuomonę. Gali su 
ja sutikti ar nesutikti. Tavo reikalas, draugas. Bet jeigu kas, 
nesakyk, kad rajkomo ingaliotinis tylėjo ir žiūrėjo, kaip 
žlugdomas kukurūzų sėjos planas.

Navikas nusičiaudėjo ir, šnirpšdamas nosį, nuėjo prie 
motociklo.

Martynas sėdėjo sugniužęs po skaityklos langu ir rūkė 
papirosą po papiroso. Išbėgo Vingėla: Iš Viešvilės prašą prie 
telefono. Martynas pasiuntė sąskaitininką po velnių, už
sidegė paskutinį papirosą ir išvažiavo namo. Iki vakaro to
loka, bet šiandien tegu jo nebelaukia raštinėje. Plėšykis ne- 
siplėšęs, vis tiek niekam neįtiksi. Tau atrodo, kad taip ge
riau. Suki galvą, stengiesi, neužmiegi per naktis. Atsiranda 
gudragalvis, per minutę išsprendžia problemą, prieš kurią 
tu buvai bejėgis, ir džiaukis sveikas, apvainikuotas kvailio 
vainiku. Išarti juodą pūdymą, išarti mišinį, išarti rugius. . . 
Ar ne beprotis!? Nuo tokių kalbų apsvaigsti labiau, negu 
išgėręs puslitrį. Nieko žmogus nebenori, tik užsikloti galvą 
ir miegoti, miegoti, miegoti. .. Velniop visi telefono skambu
čiai, suvestinės, visi išmintingi patarėjai! Viskas velniop! 
Velniop! Velniop! „Duokit papildomai trąšų, per pusantros 
savaitės bus kukurūzų planas. . .“ Koks nelabasis ištraukė 
tuos kvailus žodžius iš gerklės? Gal prasitarė juokais, ži
nodamas, kad toks reikalavimas neįvykdomas, taigi atpuola 
ir įsipareigojimas? O gal tą mintį pakišo dar neišblėsęs įspū
dis pasikalbėjimo su Bistrochodovu? Tur būt, ir viena, ir 
kita. Tačiau ar būtų tai atsitikę, jeigu jo tvirtas nusistatymas 
nebūtų susvyravęs, pagraužtas abejojimo kirmino? „Duo
kit trąšų!" Prieš kelias dienas jis būtų pridūręs: „Pridė
kit darbo rankų. . ." Dar anksčiau jis nebūtų sutikęs su jo
kiomis sąlygomis, o šiandien. . . Stebinanti pažanga! Tokiais 
tempais einant, greitai teliks plikas įsipareigojimas, ir jis 
klusniai pakels aukštyn rankas. . . Bet ne! Ne! Kol kas ne
išėjo iš proto. Dėkui Dievui. Dar turi savo nusistatymą. Tad 
gana! Daugiau apie tai nė žodžio! Geriau galvokim apie ką
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NE VOK! - NIE KRADNIJ!
Nors lenkai giriasi savo 

krikščionybės tūkstantine 
čiu.tačiautaproga,kaip Ir 
dažnai, elgtasi nekrikščio 
niškal.Ypač jie nusižengia 
septintajam Kristaus įsa
kymui Nevok-Nie Kradnij'.
Tam stipriausi įrodymai, 
tai lenku po I-jo Pasauli
nio karo užgrobti lietuviu 
Vilnius ir ukrainiečiu Lvi 
vas.

Kartais ir j- žmonės pa 
sako teisybę. Yra žinomas 
ju posakis "nie czyn bllz- 
niemu co tobie nie milo"- 
nedaryk artimui to,kas tau 
būtu nemiela. Protingi sa 
ko, skelbia. Bet, kaip pa
prastai, dauguma lenku k5

kvietimus ir su lenku her 
bu ir "Juodąją Madona"- 
Lenkijos Karūnos Karaite 
nės" spalvotu atvaizdu. A r 
kivyskupas mus kviečia da 
lyvauti minėjime Saldotu 
lauke/Soldier Field/.Nors 
vizos negavęs kardinolas 
Vyšynskis neatvyks. O Či
kagos meras papuoš ė State 
gatvės žibintuvu liktarniu 
stulpus lenkiškomis vėlia
vomis,lenkišku spalvų sky 
dais su lenkiškai įrašytais 
lenkišku ir nelenkišku 
miestu vardais.Ju tarpe, 
žinoma,netoli Madison gat 
vės raudonu ant balto pa
rašyta Wilno, Wornie.Koiy 
no.Greta Varšuvos, Kroku

taip daro. vos irkitu.Viso, rodos, pa-
Krikščlonybės lenkuos; rinkta 15.Reikia manyti tai 

pradž tos proga, mtllenium miestai, kur lenkai turėjo 
pavadinta, lenkai plačiai savo,atseit"lenkiškas"vys 
skelbiasi didžiais krikščio kupijas.
nybės ir vakariečiu kultu Pasirinkimas nevykęs . 
ros platintojais. Ypač vys Pav.,nėrapirmosios tikrai 
kupiju steigėjais. Jie pasi Lenkijos arkivyskupijos, 
rūpino Romoje, Vatikane iš visos bažnytinės provinct 
leisti pašto ženklus su vii jos sostinės Gniezno. Gi 
ntške Lietuvos šventenybe, nuo čia ir prasidėjo tūks- 
JAV-se su savo herbu Bai tantmetis.Nėra nei Vrocla
tuEreliu-Arkivyskupas Co vo,nei Ploeko.Buvo ju daug, 
dy Čikagos bažnyčiose pa Visu nesutalpinsi.Kainoja. 
sirūptno mums paskleisti Tai kam reikėjo du kartu 

klaidingai parašyto "Lu-
Į bin"? / Liublino vietoje/. 

Ypatingai atkreiptas dėme 
sys į Lietuvos žemiu vys 
kupiju sostines. Joms pa
gerbti išlaidu nepasigallė 
ta. Be minėjo Vilniaus ir 
Kauno dar yra ?š D id. Lietu 
vos kunigaikštijos plotu 
Bialystok,Polock, Luck/su 
perbrauktomis 1/, Smalens 
kas, Lietuviu Brasta 
/Brzeso-neaišku a r Kujavu 
ar Lietuvos/.Nėra Ltvoni 
jos. Neužmiršta net "Wor 
nie". Tur būt tik jie patys 
žino tokio vardo miestą. 
Kauno vyskupijos iš viso 
nebuvo. Vytauto laikais į- 
stelgta Žemaičiu vyskupi
ja Medininkuose gen.Mu- 
raviovo buvo iš tenai per 
kelta Kaunan, bet jos var
das liko senas .7 ymu nenuo 
seklumų ir kitur, Pav., jei 
nepaminėtas Kijevas, tai 
nereikėjo Ir Smalensko, 
Abu miestai,vyskupijų sos 
tinės,lenku karaliaus Jono 
Sobieskio galutinai perleis 
ti Maskvos carui už 140 . 
OOO rubliu. Taigi piktas 
nemokšų darbas.

St.Dirmantas.

i . r
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12-tostos Kanados Lietuviu Dienos proga Toronte Šv.
Jono parapijos patalpose buvo suruošta skulptoriaus . ________ _
Dagio ir tapytojo J. Pautleniaus dailės darbu paroda riai-V. A. Jonynas, K. Bar- 
Parodoje matome visuomenininką J. R.Simanavičiu teška ir K Keturka 
ir svečią iš Bostono p. Bliumas. Jury komislja> la’ikyda_

masi premijos skyrimo 
nuostatų,nesvarstė jau pre
mijuotų knygų, visos kūry
bos rinktinių bei pomirti
nių veikalų.

Premija paskirta šį kar^ 
tą už 1963,1964 ir 1965 me
tų laikotarpį.

Premijos įteikimo iškil
mės ir vakaras įvyks 1966 
m.rugsėjo 24 d. Montrealy- 
je /šeštadienį?. 30 vaka- 
ro/daTyvaujant Bostono vy
rų sekstetui ir pačiam lau- 
reatul.Liet.Akad. Sambūris.,

KULTŪRWB#K£QtfIKA
VINCO KRĖVĖS LITERATŪROS PREMIJA PASKIRTA 

KOSTUI OSTRAUSKUI
tis, J.Mekas,M .Katiliškis , 
V.Ramonas ir A. Mackus .

Ši literatūros premija 
pirmą kartą išeivijos isto
rijoje/ neskaitant konkurs i- 
n tų laimėj imy/paskirta už 
dramos veikalą.

Jury komisiją sudarė: 
pirmininkas dr.H.Nagys,

šių metų,rugsėjo 7 dieną 
šeštoji Vinco Krėvės pre
mija /5OO dol./ paskirta 
dramaturgui Kostui Os
trauskui už dramų knygą 
"Žaliojoj lankelėj".

Premija, kuri skiriama 
Akademinio sambūrio Mon- 
trealyje, ikišiol yra gavę
šie mūsų rašytojai: J. A is- sekretorė dr.I.Gražytė, na-

lietuvių liaudies poezijos 
žanrai, literatūrinės sro
vės ir jų atgarsiai lietuviu 
literatūroje.

3. Lietuvių tautos istori
ja: Lietuvos istorijos šalti
niai irperiodizacija.Lietu
vos kaimyninių kraštų is
torijos bruožai, Lietuvos 
kultūros istorija,Lietuvos 
istorijos problemos,lietu
vių istorijos metodologi
ja,pasaulio lietuvių istori
ja.

4. Aukščiau minėtų daly
kų dėstymo metodikos, mo
kyklinė praktika ir kifi pa
pildomieji kursai /psicho- 
pedagogika, žurnalistika, 
Lietuvos menas, Lietuvos 
etnografija/.

Studentaispriimami as- * 
menys, baigę aukštesnią- ■ 
sias arba tolygias lituanis- t 
tines mokyklas.

Tokių mokyklų nebaigu
siems, bet norintiems jas 
baigti,neakivaizdiniu būdu 
dėstomas aukštesniosios 
lituanistinės mokyklos kur
sas.

Be viso būrio kvalifikuo
tų dėstytoji’, neakivaizdi
niame dėstyme dirba šie 
profesoriai:dr. Jonas Ba
lys,dr.Jonas Grinius /Vo
kietija/dr. Albinas Liaug- 
mlnas.dr .Henrikas Nagys 
/Kanada/dr.Pranas Skar
džius ,dr. Vanda Sruogienė. , Taigi, mano paroda Vil-

Neakivaizdines lituanis- niuje man yra tokia pat 
tintų dalykų studijas gali- staigmena, kaip ir Jums, 
ma pradėti bet kada ir bet Skirtumas tik tas, kad 
kame gyvenantiems lietu-

Argentinos lietuvi” centre. Ožinskienės paruošti, padainavo. Vaikų piešinių — Kaip aš įsi-tis. Grupėje B 7 — 10 m. R. BieJVlamS' . .
Rugpiūeio 7, (JO'pieiėj AL Cent-IPapartyno himną ir Mamytė ma vaizduoju Lietuvą — atrinkimolinis ir V. Preikšą. Grupėje C—į Smulkesnes miormacl 

tre buvo suruošta Vaikų Dienoąne barė ... (Jury) komisiją sudarė: A. L.C. Vaitekūnas ir Luis Mieiūdasjjos reikalu prašoma kreip
šventė. Teisių fakult. stud. Glo- Pajacais (juokdariais), kurieiCentro vicepirmininkas Ant. Mi- Baigiant neįprastą šventę Jtisšiuoadresu-P.L.Insti- 
rijai Jasuitytei ir Luis Lemberiuipravedė linksmus žaidimus susiūnas. Garbės Nariai E. Ryselie-Mičiūdas parodė peršviečiamustutaB 5r2O S Claremont 
vadovaujant pravesta Įdomi pro-yaikais, buvo — R. Ruksėnaitė, nė ir Jn.Gradeckas. M. Zaviekie-paveiksius jg ankstyvesnių vaiku-. , 
grama su lėlių teatru, juokda-V. Žiukaitė, ir geroji laumė —nė,fe M. Žiukienė - Grupėje A —švenčių šeimose ir A. L. Cen- ve* Chicago, III., 60 ’db . 
riais, vaišėmis vaikams ir suau-V. Jasuitytė. Lėlių teatrui vado-nUo 4 iki 5 metų amžiaus — lai-tre, 0 taipgi nufotografavo dėl Instituto Vadovybė, 
gusiems. Užkandžiai, jaunamar-vavo,stud. G. Jasuitytė, dalyvau-mėjo I mą vietą Claudio Lopez;kitį parodymų Nuotraukas pa
čių pagaminti, buvo skanūs ir j-jant, A. Melnikaitei, stud. N. Mi-2-rą Claudia Urbonavičiūtė-Mu-darė pr. Ožinskas.
vairūs. Laike vaišių vaikučiai, O.siūnaitei ir M. Ūsonytei. Buenos Aires.

KAIMAS KRYŽKEJĖJE Atkelta iš 3 psl.

kita. Sakysim, apie daržą. Šiandien prieš pusryčius Gaigalas 
atarė bulves. Reikia pereiti vagas ir nuvalyti daigus nuo 
grumstų.

Ieva prie šulinio mazgojosi kojas.
— Buvau darže,— tarė Martynas.— Radau .iš grumstų 

sukrautą bokštelį ir dviejų žmonių pėdas. Vienos pėdos vai
ko, o kitos... Kam to reikėjo, Ieva?

— Yra ir trečio žmogaus pėdos,— atsakė Ieva, nepa
keldama galvos.— Abidvi su Gaigaliene atitaisėme tavo 
bulves. Gaigalai jaučiasi esą skolingi už kambarį.

— Gaigalai? Gal būt. Bet kuo čia dėta Toleikienė?
Ieva atsitiesė ir nusiminusi pažvelgė į jį. Nuo išskėstų 

rankų pirštų lašėjo vanduo.
— Nepagalvojau, kad užsigausi.— Jos balse nuskambė

jo nuoširdus apgailestavimas. Nelaimė paliko gilų antspau
dą jos veide: buvo labiau išblyškusi, negu anksčiau; didelė
se juodose akyse — dabar jos atrodė dar didesnės — atsi
spindėjo naujas bruožas, kuris romiai, nuolankiai, bet kartu 
nepatenkintai veido išraiškai teikė kažko maištaujančio, ra
ginančio kažkam ryžtis.

— Ko man,užsigauti ant tavęs. Ieva? Už ką? — sumišo 
Martynas, susigėdęs savo šiurkštumo.— Aš tik dėl to, kad 
tau ir be manęs iki kaklo rūpesčių.

Jos lūpose šmėstelėjo kažkas panašaus į šypseną, bet 
Martynas buvo tikras, kad taip tik pasirodė: po Arvydo su 
mušimo nė karto nebuvo matęs Ievos juokiantis.

— Tu negali manęs apsunkinti, Martynai, pats žinai. Ką 
dėl tavęs bepadaryčiau, niekada nebūtų per daug.— Lengvas 
rausvumas išmušė skruostus, tariant tuos žodžius; ji sku
biai pasilenkė, slėpdama susijaudinimą, ir toliau mazgojosi

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

Toronto lietuviu šokiu grupė "Gintaras" dalyvavo 12-je Kanados lietuviu dienoje, 
Šokiams vadovauja dabar p. Karasiejus. "Gintaras" gražiai šoko.Foto P.Dabkaus

NEAKIVAIZDINIS LITUANISTIKOS DĖSTYMAS 
Pedagoginis Lituanisti

kos Institutas,kuris veikta 
Čikagoje,jau nuo 1962 metų 
tame Institute einamus da
lykus dėsto ir neakivaizdi
niu bei korespondenciniu 
būdu. Dėstomieji dalykai 
yra šie:

1. Lietuvių kalba.-bendri- 
nė lietuvių kalba ir spe - 
cialiniai jos kursai /lietu- 
viųkalbos Fonologija ir fo
netika, morfologija, akcen
tologija, dialektologija ir 
lietuvių kalbos istorija.

2. Lietuvių literatūra:

kojas.
— Mano vietoje kiekvienas būtų taip padaręs. Aš nie

kuo nerizikavau,— kukliai, bet nenuoširdžiai atsakė Mar
tynas.

Ieva suvertė ant kojų vandens likutį. Tuščias kibiras 
nuriedėjo nuotakia vejele į žąsiukų būrį, kurie turškėsi van
dens pribėgusiose duobutėse. Pūkuoti gelsvi kamuoliukai 
cypdami pabiro į šalis. Ievos blauzdos, švelniai apdegintos 
pavasario saulės, irgi buvo gelsvos, su auksiniu atspalviu, 
kaip tie neapsiplunksnavę žąsiukai; ant jų blizgėjo riebūs 
vandens lašai.

.Kodėl ji ne Goda? .— pagalvojo Martynas. Atrodo, 
ji pastebėjo, kad jis per ilgai žiūri į kojas. Nusigręžė ir ap
simetė susidomėjęs apleistu gandralizdžiu, kuris, kaip di
džiulė kepurė, kūpsojo nudžiūvusiame topolyje prie kūdros. 
Ant kaulėtų medžio šakų geso paskutiniai besileidžiančios 
saulės spinduliai.

—- Ieva,— pratarė Martynas neatsisukdamas.— Tokiu 

metu gal netinka apie tai kalbėti. Arvydas ligoninėje ir visa 
kita.. . Gali pagalvoti, kad noriu išnaudoti tavo draugišku
mą. Jeigu tau nepatogu, drąsiai atsakyk — aš nesupyksiu.

Ji sutrikusi pažvelgė į jį.
— Be abejo, galėčiau susitarti su Gaigaliene, bet kas 

žino, kiek Gaigalai čia begyvens? Tiesa, apie išvažiavimą į 
durpyną Klemas nieko nebešneka, na nežinia, kas vieną die
ną gali jam šauti į galvą. O, be to, mažas vaikas, gyvuliai, 
daržas. Norėčiau pas tave valgyti, Ieva. Šileikų pragare sta
čiai nebepakenčiama.

— Reikėjo iš karto taip padaryti,— nuoširdžiai apsi
džiaugė Ieva.— Norėjau pati pasisiūlyti, bet pabijojau neįtik
sianti. . . Juk nesu lankiusi jokių šeimininkystės kursų.

Ji tai pasakė taip rimtai, kad Martynas negalėjo susival 
dyti nenusijuokęs.

— Aš pripratęs pietums suvalgyti pašildytus pusryčius, o 
jei randu šaltus, moku pats pasišildyti.

— Kol Arvydas... buvo, visada virdavau pietus, nors
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SKONIŲ SKIRTUMAS
- Man patinka gult ir kelt 
su vištomis. O tau?-klau 
šia viena.
- O man smagiau savo lo
voje, -atsako kita, nesupra
tusi klausimo.
RIMTA PRIEŽASTIS
- Sakai, baigi apkursti?
Tai kodėl neini pas gydy
toją?
- Reiktų. Bet dar palauk
siu, kol sūnus paliaus gro 
ti akordeonu...
• Teisngal patarlė sako:

GUMBAS

ESTI DAUG BLOGIAU 
Kalbasi dvi bičiulės:

- Jau dvi valandos, kai 
ieškau savo vyro ir nega
liu surasti,-skundžiasi 
viena ponia.
- Tai niekis,-godžia ją 
draugė. - Aš štai vyro 
ieškau jau dvidešimt dve
jus metus ir vis nerandu. 
LAIMINGIAUSI
- Dvidešimt penkerius me
tus mano žmona ir aš bu - 
vome laimingiausi žmo - 
nės.
- O kaip vėliau atsitiko?
- Apsivedėme...

"Nepamesk kelio dėl take
lio"...

Dail .V.Vizgirda apie parodą Vilniuj
Tik paaiškėjus, kad Dailės muziejuje Vilniu

je dabar vyksta dail. Viktoro Vizgirdos, gyvenan
čio Bostone, dailės darbų paroda, Naujosios Ang
lijos lietuvių visuomeninės ir kultūrinės radijo 
programos ’’Laisvės Varpo’’ vedėjas Petras Viš
činis kreipėsi j dail. V. Vizgirdą su eile klausimų, 
j kuriuos jjs atsakė 'Pasikalbėjimas lygiai įdo
mus visiems, kurie sielojasi Lietuvos kultūriniais 
ir politiniais reikalais., Todėl žemiau pateikiame 
įdomesni” jo ištraukų, pasinaudodami Dirvos 
rinkiniu.

Dail. Viktoras Vizgirda

— Jokių darbų iš čia 
nesu siuntęs, ir niekas 
to manęs neprašė. Iš tik
ro neturiu supratimo, ku
rie iš likusių darbų yra 
išstatyti, o kurie ne. Nu
manau, kad parodos pa
grindą sudaro iki šiol 
muziejų archyvuose ir 
mano giminių sandėliuo
se sukrauti darbai, o taip 
pat buvusių draugų daili
ninkų nuosavybėje esan 
tieji darbai.

— Kaip suderinti Jūsų 
parodos surengimą su Jūsų 
kūrybos neigiamu įvertini
mu Tarybinėje lietuvių en
ciklopedijoje?

— Tas klausimas man 
atrodo yra daug plates
nis, liečiantis ne vien en
ciklopediją. Dabartinėje 
Lietuvoje, Nepriklauso
mybės laikotarpio ir sve
tur pasitraukusių meni
ninkų menas buvo verti
namas kaip formalisti
nis, buržuazinis ir hedo
nistinis menas, nors tė
vynėje pasilikusių daili
ninkų to laikotarpio kūry
ba dažnu atveju visokiau
siais būdais tokio verti
nimo buvo aplenkiama. 
Tik pastaruoju laiku pa
stebime labiau objekty
vių pažiūrų į Nepriklau
somybės laikotarpio lie
tuvių menininkų kūrybą. 
Praeitų metų lapkričio 
mėnesį "Literatūra ir 
menas" paskelbė S. Bud
rio straipsnį, vardu "Dai
lės palikimas reikalauja 
gilesnio vertinimo", ku
riame kritikuojami Lie
tuvos TSR istorijos tre
čio tomo J. Jurginio per-

I — Ar dailės muziejuje 
J Vilniuje, dabar vykstanti 
Jūsų kūrinių paroda, su- 
rengTa su Jūsų žinia ir su
tikimu ar be?

/Grįžęs iš atosto 
gų, sužinojau, kad mano 
paroda Vilniaus dailės 
muziejuje jau atidaryta.

apiė jos numatomą rengi
mą aš sužinojau pora sa 
vaičių anksčiau. Dabar 
rengiuosi aplankyti Lie
tuvą, nors ir nežinau, ka
da tas bus, nes neturiu

— Surengtoje parodoje 
išstatyti tik tie Jūsų dar
bai, kurie liko Lietuvoje, ar 
joje taip pat yra darbų, ku
riuos sukūrėte jau būda
mas Amerikoje?

dažnai suvalgydavome juos tik vakare.
— Sieninio kalendoriaus lapelyje atsitiktinai perskaičiau 

rytiečių patarlę: „Pusryčius suvalgyk pats, pietus pasida
link su draugu, vakarienę atiduok priešui.“ Mes, lietuviai 
kaimiečiai, darome priešingai: pusryčius pasidalijame su 
draugu, nes nėra laiko vienam suvalgyti, pietus dažnai ati
duodame priešui, nes moterys neturi laiko išvirti, o vakarie
nės prisikemšame, kiek lenda, nesgi kartą reikia sveikam 
žmogui pavalgyti. Aš sutinku prisiderinti prie to būdo, ku
ris tau patogesnis, Ieva,— pajuokavo Martynas.

— Pradėsiu vėl virti pietus. Laiko dabar turiu per 
akis.— Paskutiniuose jos žodžiuose nuskambėjo karti ironi
ja-— O šiandien vakarienės išgersim saldaus pieno. Vėlu ko 
kita beišgalvoti.

Jiedu nuėjo į vidų. Afartynas žingsniavo, truputį atsili
kęs, iš paskos. Jis žiūrėjo į jos kadaise grakščią figūrą, ap
temptą juoda suknele; matė šviesų kaklo ruoželį, kukliai 
apkirptus kaštoninius plaukus, natūralią eiseną pavargusios 
moters, kuri tartum nejautė iš paskos sekančio vyro žvilgs
nio, ir kažkodėl prisiminė savo motiną, kai jam buvo ko
kie šešeri metai amžiaus. Motina buvo mirusi; metai po metų 
vis rečiau ją prisimindavo, bet visada prisimindavo jauną, 
apsirengusią juodais gedulo drabužiais, prisisunkusiais vaš
kinio šermenų kvapo. Tik po kiek metų jis galėjo tinkamai ją 
įvertinti, įsigyventi į sunkią jos, jaunos našlės, dalią. Jam 
atrodė, kad jis per mažai ją mylėjo, nepakankamai buvo ati
dus, jautrus, dažnai užgaudavo ir, pagalvojus apie tai, širdį 
suspausdavo gailesys ir skaudus negrąžinamo nuostolio pa
jutimas.

Martynas susigretino su Ieva ir ištraukė jai iš rankos tuš
čią kibirą.

— Aš prisiminiau savo motiną,— sumurmėjo jis, dar la
biau nustebindamas ją.

Daugiau bus.

daug neigiami atsiliepi
mai apie "Ars" kolekty
vą, Nepriklausomuosius 
dailininkus ir iš vis pa
viršutiniškas žvilgsnis į 
Nepriklausomybės lai
kotarpio dailę, nedaver- 
tinant jos kaikurių apraiš 
kų. Tarybinės lietuvių en
ciklopedijos pirmojo to
mo "Grafika" žodyje P. 
Augiaus, A. Dargio, V. 
K. Jonyno, V. Petravi
čiaus, T. Valiaus ir R. 
Viesulo pavardės visai 
nepaminėtos, bet nese
niai išėjusioje A. Savic
ko knygoje "Peizažas 
lietuvių tapyboje" jau ly
giomis teisėmis nagrinė
jami A. Galdiko, C.Janu- 
šo, P. Puzino, A. Varno 
ir mano darbai. Yra jau 
Galdiko ir mano peizažų 
spalvotos reprodukcijos 
ir visa eilė vienspalvių 
nuotraukų kitų darbų pa- 
iliustravimui. Jeigu mus 
ima apmaudas, kada poli
tiniais sumetimais igno
ruojami lietuvių kultūri
niai laimėjimai, tai gal 
reiktų džiaugtis, kada, 
jau virš dvidešimts me
tų kabančiame debesyje, 
atsiranda bent šiokios 
tokios prošvaistės.
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Lietuviu dienos proga pas pp. Adomavičius įvyko pasitarimas spaudos klausimais.Kai
rėję matome pasitarimo dalyvius: L. ir I. Adomavičius, J.Kardelį, S. Banelį, P. Paukš- 
taitį, S. Pranckuna ir A. Banelį. Paveiklse į dešine matome Sv. Jono parapijos kleboni
joje Klebono lyra. P. Ažubalio priėmime dalį svačl”; P.Alšėną, pp. Aug.Kuolus pp.Bv 
driūnus pp. ^muidzinųs Kleboną P.Ažubalį ir pp., Smilgevičius. Visai kairėje-Toron- 
to išrinktoji L. letuvaite į Jaunimo Kongresą poetė Svegždaitė ir St. Vaštokas, subuvime

vo mašina.
šiemet pasileidžiau va 

E. KARDELIENĖ

ATOSTOGAUJANT
Visi mes šen ar ten a- 

tostogaujame, bet atosto
goms vietą pasirinkti ne- saroti į Kennebunkport, 
lengva. Šiam tikslui, ma - Maine, prie pačio Atlanto 
nau, gali pasitarnauti spa Tėvų Pranciškonų cen- 
uda, - todėl ir bandau su 
NL skaitytojais pasidaltn 
t i kai kuriomis atostogų 
patirtimis.

Ir vėl atėjo karšta vasa
ra,ir vėl atostogos. Leido 
si vis i keliauti poilsio į vi
sus pasaulio kraštus. Vie 
ni čia pat. Kanadoje, kiti į 
Ameriką, daugelis nuke
liauja į Europą Ir net ap 
lanko Lietuvą. Vis i ieško 
poilsio nuo sunkių žiemos 
šalčių ir dar sunkesnių 
darbų .Skrenda lėktuvais , 
plaukia laivais, važiuoja 
nuosavomis mašinomis ar 
autobusais.Kokia priemo
ne bekeliautum, visur pil
na žmonių,visur iš anksto 
reikta padaryti rezervaci 
j”,nes nebus tau vietos at
sisėsti, jei nevažiuoji sa-

t r an.
Patogiausia ten važiuoti 

savo mašina arba autobu
su Greyhound.

Kaip ir anuomet į Cape 
Codą, neša mane tas Pil
kas šuniukas iš Montrea- 
lio ir šiemet. Mūsų kana
dietis šoferis su kelei
viais mandagiai pasisvei
kina ir važiuojant per gar
siakalbį mums prancūzų 
ir anglų kalbomis aiškina 
pravažiuojamas vietas. 
Parodo i kaire Pasaulinei 
1967 m. parodai statomus 
paviljonas.tiltus.metro ir 
1.1.

Važiuojant pro Champ
lain ežerą, pasako, kad tai 
yra labai didelis ežeras , 
12 mylių šioje vietoje plo 
člo.

ll'hiie Mountains, \ H. Baltieji

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

GEORGE LAVINSKAS
ALLSTATE INSURANCE 

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

Itnivei^al Cleaned & TjailoiJ
• Valau ir taisau vyriškus ir moteriškus drabužius.
e Siuvu naujus pagal užsakymus vyriškus paltus, 

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

(oi Wellington SI.) Tel. 769-2941

Baltica Investment Corp.
Autorizuotas kapitalas $ 120.000

J. Skučas, Prez. RA 2-6152 6966—44 Avė. Rsmt.
Superkame sklypus ir žemę M‘>i'ti ralyje bei apylinkėje.

Už indėlius mokame dividend'

LaSALLE AUTO SPECIALIST Iteg’d
SAV. C. DESROCHERS 

Taisau ir dažau lengvas mažinai 
7717 GEORGE LASALLE, QUE.

(Priešais „Nepriklausomos Lietuvos'* redakciją)
Tel : garažo 366-0500

namą 366-4203

Besidairydami į visas 
puses ir nepajuto m, kaip 
privažiavom USA sieną.Į 
mus pasitikusį amerikie
čių muitininką mūsų šofe
ris links mat prabiloi'Cood 
morning Sir, štai aš jums 
atvežiau33 beautiu! peop
le from Montreal"...

į tokį linksmą ir manda 
gų pasisveikinimą ameri
konas tik pramurmėjo sa
vo tradicinį "okay" ir pra
dėjo tikrinti dokumentus. 
Paskui klausia kur ir ko- 
kiutiksluvažiuoji,kiek lai- 
kobūsi Amerikoje ir, svar 
blausia,kaip grįši namo? 
Atsakiau,kad tuo pačiu au
tobusu. Nepatikėjo. Paro
dyk dar ir bilietą.Kai pa
matė, kad yra bilietas ir 
atgal, tada leido važiuoti 
toliau.

Atrodo, muitininkų di
džiausias rūpesnis, kad 
Dieve gink, niekas nepasi
liktų Amerikoje. Kai aną
met neturėjau bilieto at
gal, nes susitariau grįžti 
pp. Viliu šių, kurie vasaro 
jo tame pat Cape Code, ma
šina, tai turėjau parodyti 
daug"chrabrasties" /anot 
vieno humoristinio lat- 
kraštėlio/beslaiškindama 
ir visaip įtikinėdama mui
tininką ,kad tikrai grįšiu į 
Montrealį.

Iš daugybės keleivių la
gaminų buvo patikrinti tik 

į 1, ir procedūra prie sie
nos buvo baigta.

Važiavom toliau su savo 
links muoju šoferiu iki St. 
Albans. Čia jis atsisveiki
no,palinkėjo laimingos ke
lionės,gerų atostogų, padė 

------------------------------------------------------------------------- r

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

IR KITI ĮVAIRŪS MEDŽIO DIRBINIAI.

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

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

ME 7-6727
DE LUXE CLEANERS

Sav. P. RUTKAUSKAS
117—6th Avenue, Lachint.

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

kavojouž draugiškumą ir 
pasakė,kad jam buvę labai 
malonu su mumis keliauti, 
o dabar jis perduosiąs vai
ravimą amerikonui. Malo
nu buvo,kad mūsų kanadie
tis šoferis toks džentelme
nas.

čia,išgėrę kavos, po pa
sės valandos keliavome su 
nauju šoferiu.Amerikonas 
šoferis pirmiausia mus su
skaičiavo, atsisėdo prie 
vairo ir pasileido tolyn . 
Važiavo jis labai gerai, la
bai tiksliai pildydamas vi
sus kelyje pažymėtus nu- 
rodymus. Važiavom į ka1- 
nus,labai vingiuota keliu, 
gal todėl jis neperžengė 
55 mylių greičio.

Bet į mus nepratar ė nė 
vieno žodžio, tarsi autobu
se nieko nebūti;,tik jis vie
nas. Jis vairavo nuo 12 v . 
iki 5 v. vakaro.

Važiuojame iki Johnsbu- 
ry miesto Ir toliau prade 
dame kilti į Baltuosius kal
nus .Kelias labai vingiuo
tas. Nepaprastai gražios 
apylinkės.Puikios vilos su 
iškeltom vėliavom. Daug 
pakelėse motelių ir dide
liu kotelių. Čia juk kalnų 
oras ir vasarą čia sveika 
ir gražu vasaroti, o žie
mą pačiuoži t pašliūžo
mis. Daug gražių ežerų , 
miškų .Kai privažiuojame 
Cranford Notch,mums lei
džia išlipi i iš autobuso ir 
pabūti pusę valandos.

Išvystame žavingą gam
tos grožį. Aplink labai 
aukšti uolėti kalnai,apau
gę miškais .Čia pat zoolo
gijos sodnas, kur galima 

pamatyti š tuose kalnuose 
gyvenančius žvėriukus . 
Čia taip aukšta, kad ausy
se zvimbia, lyg esi pakilęs 
lėktuvu virš debesų .Gaila, 
kad tik pusę valandos lei
džia čia grožėtis viskuo ir 
kvėpuoti tyru kalnų oru.

Šoferis,negalėdamas su
laukti visų keleivių, pradė- 
jo pik'ai signallzuoi ir 
murmėti. Atskubėję kelei
viai aiškinasi,kad dar yra 
1 minutė laiko, Ir be reika
lo jis pyksta...

Važiuodami toliau, po 
truputį leidžiamės iš aukš 
to vis žemyn ir žemyn.

Nors dar ir nematyti 
Atlanto, bet jau jauti,kad 
jis kur nors visai ne'oli, 
nes bur toje jau jau* i sūr u
mą.

Pakelėse begalės mažų 
namukų, kur žmonės užva
žiuoja pernakvoti ir di
džiausi ištaigingi hotellal, 
privačios puikios vilos . Ir 
č i a atvaž tuoj a daug vasaro 
tojų,tik jaukėtais tikslais , 
ne kaip į kalnus.

Kai privažiuojame Old 
Orchard miestą, matom 
vaikščiojančius pusnuo
gius vasarotojas, juodus 
nuo saulės spindulių. Jie 
čia maudosi didingame At
lante'.

Čia milžiniški puikūs 
pliažai, kuriuose gali su
tilpti šimtai tūkstančių be 
s: maudančių.

Čia autobuso šoferis 
mus paliko, nepasakęs net 
sudiev, ir jau kitas vežė 
mus toliau. Ir taip, iškelia 
vę iš Montrealio 9.15 ryto 
be persėdimo keliavome 
9 vai.puikiais meksfaltuo- 
'■aiskeliais, grožėdamiesi 
žavingais gamtos regi
niais.

Pakelėse matėm daug ir 
kapų. Guli tūkstančialtūks- 
tančįų mirusių, daugelis 
gal toli nuo savo gimtinės , 
atvykusių į Ameriką lai
mės ieškoti, prislėgti ak
meninių paminklų, papuoš
ti USA va'stybinėm vėlia
vėlėm,ir gul ės amžius čia.

O mes visi 33, ačiū Die
vui, laimingai dar atkelia
vome lygiai 6 vai, vaje,į 
Kennebunk, Maine, mieste 
U.

Tik man išlipus iš auto
buso, prisistatė taksinin- 
kas ir klausia; "Tamsta tur 
būt važiuoji į Pranciškonų 
vienuolyno vasarvietę?" 
C aš manau,kaip jis ir at
spėjo, kad aš kaip tik ten 
ir važiuoju?

Greit sukrovęs mano la
gaminus į savo mašiną.

perlo minučių atvežė ma
nėj Kennebunk portą į Tė 
v Pranciškonų centrą, ku
ris vasarą naudojamas 
kaip vasarvietė. /B. d. /

Telefonas 768-6679

WIN DSOR
DRY CLEANERS & DYERS CO. LTD. 

Valome visokius drabužius ir kitą Jūsų namu apyvoką.
Savininkai :

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

5 PSL.

be

^office mail ? 
pagreitinsite kelionę laiš
kų įmesdamas juos pašto 

dėžutėn dažnai ir tai darbo metu

® ® ® C9CD ©== 
Del pašto informacijų žiūrėkite į telefonų knygos geltonus puslapius. 

.......... ....... ""

’’valstybiškai susitvarkiu 
sius" agresorius ?Čia yra 
neigiamai įmaišyti ir šių 
dienų "lenkų katalikybės 
1OOO metų jubiliejus"pie- 
tuose,o šiaurėje maždaug 
nuo 1200metų Vokiečiu 1i- 
vonieč iu -ka rd i ninku o rd li
nas. O tai būta mažiausia 
prieš 1OOO metų,šiam rei
kalui Lietuvos istoriją ryš- 

datomis pažymint - 853 , - 
862,997,1009 ir 1200 me
tų įvykiais,visiškai aptem- 
d nančiais ir dabartinį 
"Lenkijos polskos wiaros 
milenlumą".
3/0 sen, Lietuvos valsty- 

Du svarbus klausimai
RAŠO PETRAS BUTĖNAS

Antrasis klausimas.
"Lietuvos valstybės pra

džios beieškant" yra jau į 
temą, taigi į šalį nenukry- 
pęs klausimas.Ką tuo rei
kalu periodikoje pasakę 
yra, anot "Pasaulio Lietu
vio", Ed.Karnėnas ir Al
girdas M.Budreck ls,tarpu
savyje šiek tiek pasipole- 
mizavę, tai visiems priei
nama ir žinoma, jei skaity- klausiomis svarblųįvykių 
ta.
Bet PLB Valdyboje Lietu
vos valstybės pradž los 
"vienas pasisakymas yra 
istoriko, ir jo išvada yra 
tokia"/Paties pasisakymo 
deja ir nuostabu, nėra iš
spausdinto, ota išspausdin- bės 2lkuniga’.kščio/Prleš 
toji iš vadelė yra trumputė, 
apypainė ir, svarbiausia, 
išspausdinta vietomis klai
dinanti/,-taigi yra anoni
mo, Ir todėl dėl tos anos 
išvados "anonimiškumo" 
neišsimoka apie 1219 metų 
metraštinį sutarties apra
šą iš esmės č/la kalbėti. Sį 
tą lepaliesiu tik iš istori
ko anonimo išvados. Turiu 
pasakyti, kad lygiai prieš 
metus iš kelių teko girdėti 
panašią išvadą,esą,kilusią 
iš istorikų sferos.

Geriau šit ką žinoti: 
1/1219 metų data yra ne su
tarties pas įrašymo,bet ry
tinių slavų Galičo-Volui- 
nės / Cholmo metraštinin- 
ko/metraščio aprašo data.

Gi pati sutartis, aišku , 
pasirašyta anksčiau:arba 
1213 metais, arba ir dar 
anksčiau,Tai kaip tada bū
tų su priešmindauginės 
Lietuvos valstybės įsikūri
mo data, jei valstybės pra
džios datai siūlomi 1219 ar
ba net 1250-1251-1253 me
tai?
2/1219 metų Ir ankstesnės 
datos yra dar priešmindau
ginės Lietuvos valstybės 
laikotarpio,kurio tokio vis 
dar nelinkęs pripažinti 
bent kaikurie specialistai 
profesionalai istorikai,- 
žinoma,mūsiškiai, o sveti
mieji iš totik džiaugėsi ir 
džiaugiasi.Iš ko ir kaip ta 
valstybė,jei ji dar nesanti 
buvusi valstybąsava is ia is 
resursais galėjo kovoti iš 
visų keturių pusių prieš 
"visų keturiu pusių" vad ,

kelerius metus esu rašęs, 
kad jų tarpe yra viena mo 
teris-kunlgaikštė Plikienė, 
bet ne koks vyriškis ru
sas "Plikosovas", metraš
tyje sen. slav.Plikosova 
vs.vd."Plikienė" nes sen. 
slav.vyr.g."PlikosovL' vs . 
vd.būtų,kaip net ir L.E- 
oj3 istorikų yra šitaip juo
kingiausiai vyru moteriš 
kė paversta.Moteries čia 
buvimas net didžiai svar
bus faktas sociologams is
torikams ir pačiam Lietu
vos valstybės savarankiš 
kam socialiniam pobū
džiui.Taiu aujas lapas Lie
tuvos ir apskr itai Europos 
istorijoje/. Sutartis buvo 
ne su "Galičo-Volynės ku 
nlgaikščiais", bet su Va- 
lu'nės kniažestvos /-V. ku 
nigaikštijos kunigaikš
čiais/, ir žr. "4",

PRANESAMA APIE 
NAUJĄ GYDOMĄJĄ 

MEDŽIAGĄ — 
Tai yra ypatinga gydomoji 

medžiaga, įrodžiusi galią 
sutraukti hemorojus ir 

pataisyti sugadintus 
audinius.

Pagarsėjęs tyrimy institutas 
atrado nepaprastą gydomąją 
medžiagą,sugebančią sutrauk
ti hemorojus be skausmo. Ji 
per keletą minučip sumažina 
niežėjimą ir nep tingumus bei 
pagreitina uždegimo pažeistą 
audinių gijimą.

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

Tačiau visą svarbiausia -- 
rezultatai būdavo tokie nuos
tabūs, kad šis pagerėjimas 
tęsdavosi daugelį mėnesių. 

To buvo pasiekta naudojant 
gydomąją medžiagą/Bio Dyne.; 
kuri greitai padeda užgyti pa’ 
žeistoms celėms ir sužadini 
naują audinių augimą.

Dabar B i o - D y n e galima 
gauti kremo bei lazdelės for
mose “Preparation H“ vardu, 
Prašykite visose vaistinėse.

Pasitenkinimas -- arba 
grąžinami pinigai.

FILATELISTŲ ŽINIAI I 
PERKU NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS 
paSto Ženklus - vokus - atvirutes • 
ABARIUS - PAVIENIUS, SERIJOMIS - DlDE 
UAI5 BEI MAŽAIS KIEKIAIS. KREIPTIS 

SU PASIŪLYMAIS Į W.E. N 0 R K Ų , 264 7 
EDDINGTON STREET, PHILADELPHIA, PA. 

19137 USA.
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V, Kalendrienė

J

ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOSI

DOVANOS:
AutomobiliaLšaldytuvaLskal- 
bimo mašinos,motociklai,dvi • 
račiai,siuvamos mašinos,tele
vizijos aparatai,pianai ,automo 
biliams padangos,foto aparatai 
ir 1.1.

TAUPYK IR SKOLINKIS

PIRMUTINIAME IR DIDŽIAUSIAME
TORONTO LIETUVIU KREDITO KOOPERATYVE PARAMA 

KAPITALAS SIEKIA DU SU PUSE MILIJONO DOLERIU 
MOKAME: DUODAME:

41/4% ui depositus Morgičius iš
5!^% numatyta už Šerus Asm. paskolos iš 7%

Asmenines paskolas duodame iki $5,000.- ir morgičius 
valdžios nustatyt? norm?, 66 % įkainuoto turto.
Vis? nariy gyvybė apdrausta santaup? dydyje, bet nedau
giau $2,000.- Asmeninės paskolos, mirties atveju,apdraus 
tos iki $5,000.-
Paramos nariais gali būti kiekvienas lietuvis gyvenas 
Kanadoje.
Kasos valandos:
išskyrus sekmadienius. Pirmadienį ir penktadienį vakarais 
4 vai.30 nūn. iki 8 vai.30 min. Šeštadieniais nuo 9 vai. iki 
p. p. C liepos ir rugpiįieio men. šeštadieniais uždaryta ).

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

Kasdieną nuo 10 vai. iki 3 vai. p.p., 
nuo 
1 vai

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

BE MUITO
(VAIRIOS SUDĖTIES MAISTO 
SIUNTINIAI BE MUITO IKI 33 
SVARlį.PRAŠOM REIKALAUTI

M(fSU NAUJU MAISTO 
KATALOGU.

• Be tt, siunčiame Jūsų sudarytai. Ir apdraustus įvairius siunti
nius iki 19% svarų gryno svorio.

o Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
• Gyvenų ue Toronte, prašomi savo sudarytus siuntinius bei užsa

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

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

mielai paaiškinsime ir duosime patarimą.
• Mūsų įstaiga labai daug kam patarnavo ir pasiruošusi patai- 

nauti ateityje.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

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

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

Savininkui A. Ir S. KALŪZA

Reportažas iš Toronto 
pašnekesys metro traukinyje

APIE JAUNIMO KONGRESĄ IR DAINŲ ŠVENTĘ 
Reportažas iš Toronto.
Požeminio traukinio va 

gone du tautiečiai kalbasi 
apie Jaunimo Kongresą. Jau 
nesnysis, Čikagoje buvęs 
vyras, pakilta nuotaika pa 
sakoj 1 savuosius įspūdžius. 
Jis pirmą kartą buvęs pa
saulio lietuvių sostinėje ir 
iš ten parsivežęs gražių- 
pris įminimų.

Vyresnysis keleivis pasi 
klausia šventėje buvusį tau 
tietį, kas jam geriausiai 
patikę? Jam įdomu žinoti, 
kaip praėjęs iš visur šuva 
žlavusio, jungtinio choro 
pasirodymas?

Išgirdęs šį klausimą, Či 
kagoje buvęs vyras kiek su 
s imąsi o. Jis ,t ars i,ką p me 
tęs aiškina,kad dainų šven 
tėję tikrai dalyvavęs. Jis 
ten išbuvęs visą progra
mos laiką Tuo pa s įsakymu 
jaunojo keleivio entuzias
tingas nusiteikimas palaip 
sniui blėsta. Jis paprastai 
aiškina kaip pradžioje klau 
sęsis j anglinio choro, o vė 
liau sutikti pažįstami nūs! 
vedę jį prie bufeto.. .Anot 
jo ir prie geriausių norų 
nebuvo galima gerai klau 
syti dainų .Pagal salės ūžė 
sį, pagal žmonių keliamą 
triukšmą ir bufete stiklų 
skambėjimą,atrodąkad lie 
tuviai susirinko ne dainų 
klausyti,bet parodyti savo 
kultūringą jį nusiteikimą . 
Jis galįs atviraiprlsipažin 
ti, kad dainų šventė, savo 
visuma,jam nepadariusidi 
dėsnio įspūdžio.Jis negalė 
tujos nei iš tolo lyginti in 
dividualiems deimančiu
kams .kuriuos j am tekę gir 
dėti čia pat Toronte.

Vieną iš geriausių prisi 
minimų jim padariusi po 
niaSriubiškienė. Ji dainos 
meną studijavusi pas ope
ros solistę Kardelienę, o 
vėliau žinias gilinusi To
ronte ,Vieno parengimo me

tų, tarp kitų, solistės išptl 
dyta "O Tėviškė, koks mie 
laskraštas”ištisokaip vie 
nas gražiausių puošmenų. 
Solistės malonus,už stelos 
tveriąs sentimentalus bal 
sas, tarsi nešęs tą, dainos 
grož lutrykštantį džiaugs
mą.

Kitą kartą, vakarinių pa 
maldų metu, jam tekę gir 
dėti sodrų Kasperavičiaus 
giedojimą. Išgirdęs pirmą 
kartą, jis vėliau pakartoti 
nai įsitikinęs,kad iš Ang
lijos į Torontą yra atvyku 
sipuiki vokalinėpajėga.Vė 
liau jis stebėjęs kaip Kas 
peravteius įsijungęs į pa 
rapljos chorą, kur' laiką 
pavadavęs chorvedį ir po 
to nutilęs .Nors jis dažnai 
matąs gerąjį dainininką sa 
vųjų tarpe, bet jo balso ne 
betenka girdėti.

Dar kas solistais besigė 
rinčiam, Čikagoje buvu
siam vyriškiai patikę,tai 
Laimos Mačionienės p .si 
r odymas .V ieno parengi mo 
metu,savo dainomis, solis 
tė atnešusi kažką maloniai 
lengvos lietuviškos dainos 
apimtyj.Jos Išpildomi "Ru 
dens lapai"savaimingu pa
lyginimu priminė populia 
riąją,topaties vardo Pana 
vaitės įdainuotą plokštelę . 
Nežiūrint ne visai palankių 
aplinkybių, Mačionienė pa 
sirodė žaismingai nuskam 
bėjusia staigmena. Netikė 

iškilusi, gabioji daini-tai

Vera Kalendrienė rugpjūčio 
13 d. savo šeimos, artimųjų bi
čiulių ir draugų ratelyje pralei 
do vakarą, kuris buvo skirtas 
jos 60 metų sukaktuviniam gim
tadieniui paminėti.

Sutinkant sukaktuvininkę, su
sirinkusių vardu, M. Kuolienė 
įteikė gražią rožių puokštę, o 
B. Abromaitienė -- dovaną. Svei 
kinimo žodį tarė Aug. Kuolas, 
linkėdamas geriausio pasiseki
mo ir ilgiausių metų. Ir čia pat 
sutartinai visų lūposenuskambė ■ 
jo ilgiausių metų žodžiai. Ta pa
čia proga atvykę M.L. Noreikai 
iš New Yorko jai atvežė ir įtei
kė asmenišką dovaną.

Veros Kalendrienės nueitas 60 
m. kelias yra gražaus ir jud
raus organizacinio darbo ke
lias. Ypatingai jidaugpasišven- 
tė ir skyrė laiko skautiškai 
veiklai. įsijungusi į ją dar mo
kyklos suole sėdėdama, tiems 
idealams pasiliko ištikima iki 
šiol. Skautų organizacijoje ji 
yra ėjusi įvairias pareigas ir 
jokios pareigos jai nebuvo sun
kios. 1938 m. mes ją matome 
Mariampolėje skaučių tunto tun 
tininkės pareigose. Tas ženkli
na jos nuoširdų įsipareigojimą 
ir atsidėjimą skautiškai veik
lai. Už nuopelnus jai buvo su
teiktas tam tikras skautų atsi- 
žymėjimo ženklas.

NOTARAS
ANTANAS L I U D t I U S,B,L. 
Bendradarbis V.S. M a st i s,L.L. C

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

i08 RONCESV ALLES AVE. 
TORONTO.

Margio vaistinės II aukštas.

Tali Įstaigos L E 7- 1708: 
N omų CR 9■ 616 6.

ninkė, gavusi finansinę pa 
ramą,savo puikiu sugebėji 
mugalėtų sumažinti leng
vos muzikos,plokšteliu trū 
kurną.

Į dainų pasaulį pasinešu 
šio,vėl gerą nuotaiką atga 
vusio keleivio pasakojimą 
nutraukė stabdomo trauki, 
nio cypiantys stabdžiai.Ma 
čius jo ankstyvesnią nuotai Sungaila paaiškino,kad jos 
ką atrodė, kad ir pastaruo-bus vertinamos 1OO taškų 
sius įspūdžius jis buvo par sistema: 40 taškų už lietu 
atvežęs iš Čikagos.Tartum viškumą, 3O-už išsilavinl- 
jis ten nuvažiavęs vėl iš
girdo savo mėgiamuosius 
dainininkus.

Pro langus pasirodžius 
stoties pavadinimo užra
šams,dainos mėgėjas paki 
lo,atsiprašė savo vyresnį 
bendrakeleivį ir patraukė 
prie besiveriančių vagono 
Jurų. S.Pranckūnas .

NAUJAS BIBLIOGRAFAS
Aleksandrui Ružancovui 

įžymiąjam lietuvių biblio 
grafui, Lietuvių Bibliogfa 
fijos Tarnybos vedėjui ir 
"Knygų Lentynos” redakto 
riui mirus, JAV Lietuvių 
Bendruomenės Kultūros 
Fondo valdyba naujuoju L 
BT vedėju pakvietė dr. Ze 
noną Ašoklį.Dabartinis įs 
taigos adresas yra toks: 
Lietuvių Bibliografijos 
Tarnyba,1347 Sa48th Court 
Cicero, III. 60650, USA.

XII LIETUVIŲ DIENA
’ontp nrAftin Inhni __nToronte praėjo labai 

gražiai ir sėkmingai.
Dienos iškilmės pra

sidėjo šeštadienį susi
pažinimo vakaru didžiu
lėje sa^je.kur susirin
ko apie 2000 tautiečiu, 
daugiausia-jaunimo.

Pobūvio dėmes io centre 
buvo Lietuvių Dienos 
KARALAITĖS RINKIMAI.

Vertintoj” komisija, ku
rią sudarė dr. J. Sungaila , 
E.Docienė, A.Ramanaus
kienė, J.Bakis ir J.Tumo- 
sa,scenoje išrikiavo aštuo- 
nias lietuvaites.-Violetą A- 
kelaityte.Vidą Anskyte, Jū
rate Baranauskaitę,Z ibutę 
Baranauskaitę, Birute Bil- 
daitę, Dalią Girčytę,Regi 
ną Kryžanauskattę, Eleono
rą Stanevičiūtę.

Komisijos vardu dr, J.

sistema: 40 taškų už lietu 

mą ir orientaciją,3O-už iš
vaizdą. Jis pabrėžė, kad ko
misija s u kandidatėmis die 
nos metu praleido tris va- 
landas,siekdama pažinti ir 
įvertinti jų lietuviškumą 
bei išsilavinimą.

Į baigminę grupę buvo at
rinktos trys:V.Anskytė,B . 
Bildaitė ir D. Girčytė. Jos 
turėjo tarti žodį lietuviš
kai ir atsakytiį komisijos 
pate iktą klaus imą. Lietuviij 
Dienos karalaitės karūną 
komisija atidavė D.Girčy- 
tei, antroji vieta teko V . 
A nskyte i,tree ioji-B .Bilda i- 
tei. Visoms konkurso daly
vėms buvo įtekta dovana-

AR ŽINOTE KĄ RAŠO 

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

K E I E IV I žmonės mėgsta del to, kad jis niekam 
nepataikauja ir nesibijo teisybes skelbti. Teisingo
mis žiniomis iš visur , jame daug žinių ir iš Kana
dos/, aiškiu ir atviru pasiisakymu laikraštis per 65 
metus pelnė ger? vard? ir pasitikėjimu.
KELEIVY rasite patarimų teisiniais ir kitais 

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

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

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

12-tosios Kanados Lietuviu Dienos faktai: 1. Kanados Lietuvaitės-M is s Lithuania-rinki
mai vadovaujant pirm. dr. J. Sungailai; 2. Pirm. Aug. Kuolas įteikia sporto laimėtojams 
taures; 3. Šeštadienio baliuje Ponu Aug. Kuolu šeima su svečiais; 4^ Priėmime pas pp 
dr. J. Sungailus; 5. Masiniai šokiai šeštadienį didžiulėje salėje; 6. Šeštadienio baliaus 
dalyviu grupė-gen. kons. J. Zmuidzinas, pirm. Aug. Kuolas, pianistas K. Smilgevičius 
kompozitorius Br. Budriūnas ir Ponia Smilgevičienė. Baliuje dalyvavo apie 2000 asrr

Dr.A.BUDRECKIO KALBA 
verting" minė in dedama 
atskirai.
MUZIKINĘ PROGRAMOS 
DALĮ 
pradėjo "Gintaras”, ku
riam vadovauja J. Karas įė
jus.

Vakaro solistai padaina
vo tik dvi dalnasjV. Veri- 
kaitis ir J. Liūs1 įkaitė.

"Tėviškes namai" /žo
džiai Berti. Brazdžionio/ 
atliko autoriaus diriguo
jamas "Varpo” choras . 
Kantatos autoriui B.Bud- 
riūnui publika kėlė ovaci
jas.

Iškilmės buvo baigtos 
Tautos himnu ir KLB To
ron i o apyl, p i r m. A ug, K uo 
lo padėkos žodžiu.

Pertraukos metu buvo 
įteiktos taurės sportinių 
varžybų laimėtojams;Ben 
draomenės : aurė-golfo lai
mėtoj ai V. As! rauskui, dr . 
Yčo-prizinio šaudymo nu
galėtojui Toronto Pūtvio 
šaulių kuopai, o taure už 
lėkštelių šaudymą gavo 
Hamiltono medžiotoja ir 
meškeriotoj” klubas "Gie 
draltis”.

Jaunimo sekcijos atsfo 
vė D.Augaitytė perskaitė 
premjerai L. Pearsonui 
aki r tą re zol iuc iją, dėkoj an- 
čią už Baltijos krašt” tei 
sinį nepriklausomybės tęs 
tlnumą ir prašančią jų by 
lą Iškelti Jungtinėse Tauto 
s e,

po lietuvišką knygą.
DALIA GIRČYTĖ

21 m.prieš 7 metus išvyku
si iš Lietuvos.Pokario me
tais j i su mama gyveno Bir
žuose, kur baigė pradinę 
mokyklą. Jos tėvelis Bro
nius G ireys pokarinės emi
gracijos buvo atblokštas į 
Kanadą.. Šeima susijungė 
Toronte 1960 m. ,kai po po 
ros metų gyvenimo Lenki 
joje, išvyko į Kanadą.

Jos '.arto žodžiotema bu 
vo "Tėvynės ilgesys”, ku
rią ji pradėjo A.Mickevi
čiaus garsiuoju tėvynės 
meilės posmu ir baigė vai
dilučių saugomais laužais 
Birutės kalne, Palangoje .

D. .Girčytė yra baigusi 
gimnaziją ir ruošiasi siu- 
dijuot humanitarinių moks
lų fakultete. Ji yra ateiti
ninkė ir "Varpo” choro na
rė, Pas ikalbė
jime su Hetuviškosios 
spaudos atstovais ji pabrė
žė skirtumą larp Kanados 
ir Lietuvos,kuris ypač pa
stebimas turto ir laisvės 
klausimuose- čia aiškiai 
pirmauja Kanada, Buvo pa
liesta ir lietuvybės tema 
išeivijos jaunimo tarpe,D. 
Girčytė nusiskundė, kad 
daug į vasaros stovyklas 
atvykusio lietuvių jaunimo 
nemoka lietuvių kalbos ir 
kad dėl to dažniausiai ka1- 
ti patys tėvai. Jie su vai
kais kalba angliškai. Tos 
nuomone, jaunimui reikėt” 
duoti daugiau pareigų KL 
B eilėse, surengti dažnes
nius jaunimo susibūrimus.

' ’i r
r,V' - i

f p
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Pobūvio metu J. R. Sima
navičius vardinių proga 
prisiminė eilę Bronių, jų 
tarpe žymiaus ią š io vardo 
atstovą kompozitorių Bu- 
driūną.

Ūkanotas dangus ir lie
taus grėsmė gražaus su
manymo neleido įgyvendin 
t i.Teko pasitenkinti įpras 
tinėmis pamaldomis able 
jose katalikų bažnyčiose 
ir evangelikų Alhambra 
bažnyčioje. Prisikėlimo 
bažnyčioje Mišias atlaikė 
T.Paulius Baltakis, o Šv . 
Jono K r .baž nyč io.klebonas 
kun. P. Ažubalis.

IŠKILMINGOJI DALIS
Sekmadienio popietę lie 

tuviai H arbor d Collegiate 
auditoriją užpildė ir balko 
nūs.

Atidarymo žodį tarė KL 
B Toronto apyl. valdybos 
pirm. Aug.Kuolas, pabrėž
damas,kad 12 Lietuvių Die 
nu vyksta JaunimoMetais, 
kai yra jaučiamas platus 
jaunimo įsijungimas į lie
tuviško darbo dirvonus,

Šventės dalyvius žodžiu 
sveikino Lietuvos konsu
las Toronte dr. J. Žmuidzi- 
nas ir KLB krašto valdy
bos pirm. A.Rinkūms.o 
Montrealio Seimelio prezi
diumo ir Kanados šimtme 
čio Lietuvių Dienos paro
doj komiteto vardu-J. Kar
delis ragino visus įva
žiuoti į Lietuvių Dieną 
Montrealiopasaulinėje pa
rodoje.

Raštu buvo s /eikinim” .

SĖJA
Tautinės, demokratinės minties mėnesinis lietuvių laikraštis.

Leidžia Varpininku leidinių fondas
Redaktorius Antanas Rūkas.

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

Prenumerata: JAV ir kitur 3 dol. metams.

LIETUVIU

DIENOS
ILIUSTRUOTAS LIETUVIŲ KULTŪROS IR 

VISUOMENĖS GYVENIMO ŽURNALAS

.Vrgi/t enkite ncnialydami. kas darosi lie
tu v iška mc pąsa ulyįe!

Užsisakykite
žurnalą I.IETIVŲ DIENOS.

LIETUVIŲ DIENOS
yro vknirtrlis lietuviu ir arn'u kalbinis iii'struotas 
lictuviy kuilūros ir vi: ’įmonės gyv'.nir'o žurnalas. 
Visi par-sai po iliustracijomis dviem kaitomis.

LIETUVIŲ DIENOS
4364 Sunset Boulevard

Hollywood, California 90029

Telefonas: 664-2910

PRENUMERATOS KAINA: metams —

------------------------------------------------------------------ --------------

t



1966. IX. 14. - 35(1009)

HAMILTON
TAUPYK IR SKOLINKIS

KOOP E R AT YV I N I A ME BANKELYJE

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

Išduodamos asmeninės paskolos is 8% iki 5.000, 
mortgicių paskolos iš 7*/2% iki 66% turto vertės.

UŽ Šerus mokama 5% dividendo iš pelno, už depozitus 4%.
Veikia nemokamas gyvybės ir paskolų draudimas.

Pilnas čekiu patarnavimas.
Darbo dienos: 

pirmadieniais, trečiadieniais ir ketvirtadieniais 9 vai. ry to -- 
3 vai, po pietų, antradieniais ir penktadieniais 9 vai. ryto -- 
l vai. po pietų ir 5 vai. -- 8 vai. vak., šeštadieniais 9 val.ryto- 
.12 vai.

KANADOS DEŠIMTMETIS IR MES

Artinantis Kanados 5 imt 
mečio paminėjimui, valsty 
bintu mastu rengiamasi ši 
sukaktis kuo Iškilmingiau 
paminėtl.^iuo paminėjimu 
Kanados istorijoj liks įam 
ž Inta kas buvo pasiekta į- 
vairiose srityse, praeito 
šimtmečio bėgyje .Tam pa 
minėjimui,tarp įvairiu pro 
jektu yra ir meninė dalis , 
kuriai išryškinti yra pa
skirta nemaža suma pini 
g”.Ne paslaptis, kad Kana 
dos menas yra kaupiamas 
iš įvairiausiu pasaulio 
kraštu,kuri” tarpe esame 
ir mes - lietuviai. Mūsų, 
kaip mažai taut, grupei 
malonu konstatuoti, kad 
šioje srityje stovime pir
maujančiose vietose,šalia 
didžiųjų etnini” grupt” . 
Mes vieni iš pirmųjų pate 
kome į šio paminėjimo pro 
gramą, paskiriant iš šimt 
mečiui paminėti iždo 4 . 
500 dol., "Gyvataro" ke
lionei į Reginos /Saskače 
vanė/ sostine, pademons
truoti mūs” taut, šokius . 
Tas duoda suprasti, kad 
mūs” taut, meno pasiekti 
laimėjimai yra daugiau 
vertinami kanadtšk” insti 
tuciju,negu mūsų pači”.Ta 
patvirtino Kanados šimt
mečio paminėjimo vyr. 
komisionierius ir direkto 
rius Mr.T eon Kossai, tar 
darni lemiamą žodį "Gyva 
taro" gastro’ės reikalu.

Džiugu,kad Kanada i pra 
dedant 2-rąjį šimtmetį ir 
Lietuvos vardas už ima pr i 
deramą garbingą vietą. 
Ypatingai hamlltonlečiai 
lietuviai, didžiuojamės sa 
vo jaunimu ir jo v-ve G . 
Breichmaniene, sugebė
jus Lietuvos vardu pasiek 
ti pirmąsias vietas.

Rugp. 19 didžiulis "Air 
Canada"1ėktuvas, iš laipino 
mūs" šokėjus Reginos ae
rodrome, kur jau laukė 
aukštiejiKanadosbei Regi 
nos miesto pareigūnai ir 
neskaitlinga Reginos lietu 
viukolonija.Miesto meni
nės srities prezidentas ati 
davė visą savo siela mūs” 
grupės garbei ir paslaugai 
Tas dar daugiau nuteikė 
mūsų šokėjus gera kryp
tim, pajutus kreipiamą dė 
mesį mums-lietuviams.Pa 
daryta plati reklama su 
"Gyvataro" nuotraukomis 
spaudoj,per radio bei TV., 
koncertan sutraukė apie 
1300 žiūrov”, kurie nepa
prastą dėmesį atkreipė į 
mus. Prieš išpildant lietu 
višką programą, buvo leis 
ta supažindinti publiką su 
Lietuva. Tai atliko šokėja 
Silv. Martinkutė.

Pagal programą,buvo iš 
pildyta 4 šoklai;"Malūnas" 
"Laudutė','"Sadutė" ir "Su 
batėlė".

Pasinaudojant valdžios 
apmokama kelione, Iš anks 
to susitarus, aplankyta Ir 
to’lmojl Vlnlpego lietuviu 
kolonija, kurtos dėl atstu
mo, jokios mūs” meninės 
grupės nepajėgia aplankyti 
Esant permažal lietuviu ko 

lontjat,sus įtarta su Vinipe 
gą dominuojančiais ukrai
niečiais .kurie mielai atėjo 
į pagalbą. Net 3 ukrainie
čiu laikraščiai, 5 radio ir 
1 TV stotis, padarė plačią 
reklamą su "Gyvataro" nuo 
traukomis, kas sutraukė 
apie TOOO žiūrovu. Jiems 
buvo išpildyta 9 šokiai, ku 
rie buvo palydėti neaprašo 
mom ovacijom.

Per svečl” pagerbimo 
vakariene, šokėjams dai
nuojant lietuviškas dainas, 
vinipegiečlu lietuvi” akyse 
matėsi džiaugsmo ašaros . 
Ne be pagrindo ne vienas 
iš j” vis kalbėjo:"Jūs atve 
žėt mums Lietuvą".

Skirstantis nakvynei, pa 
sireiškė dar didesnis vtni 
pegiečl” lietuvi” nuoširdų 
mas;ktekvienas norėjo gau 
tibent vieną svečią į savo 
namus, kad dar bent vieną 
valandėle pabuvojus su sa 
vo broliu ar sese lietuviu.

Už sutelktą galimybe 
"Gyvatarui" pasiekti toli
muosius Kanados vakarus, 
esame dėkingi Kanados 
šimtmečio paminėjimo ko 
mitetul, o vinipegieči” pa 
rodytas nuoširdumas mūsų 
šokėju širdys e pasiliks am 
žinai.

STE LCO
po įtemptos derybų savai
tės, pagaliau atsikvėpė 
rugp.3Od.balsavimo keliu, 
darbininkams su 60% prie 
mus paskutinį kompanijos 
pasiūlymą.Dar gauta 3cen 
tai priedo nuo š. m. rugp. 1 
d.Tuobūdu, pagal naują su 
s įtarimą pakeliamas darbi 
ninkams atlyginimas sekan 
čiaimuo 1966 m. rugp. 1 d .
- 13 et., nuo 1967 m. rugp . 
1 d. -dar 8 et.ir nuo 1968 m . 
rugp.l d. -dar 1O et., -viso 
-31 ct.Priskaitant visus ki 
tus priedus .kompanijai kai 
nuos apie 71 et. į valandą 
ir per 3 ateinančius metus 
-apie 23 milijonus doleriu .

V. P.
TRUMPAI

- Rugsėjo 4 d. Hamiltono 
gimnazistai atsisveikino 
su artimaisiais,išvykdami 
į šv. Antano gimnaziją Ke 
nnebunkporte, M a tne, JA V. 
Šiais metais išvyksta 6 
Hamilton iečiai.
- Ryšium su geležinkelio 
streiku, ir paštas buvo su 
vėlavęs. "Nepriklausoma 
Lietuva" Hamiltoną pasie 
kė 2 d. vėliau, kaip norma 
liai.
- "Gyvataras", prieš pasi 
rodydamas Kanados raut. 
parodos Grand Stand,rugs. 
4 d. turėjo repeticiją To
ronte. Pasirodymas įvyko 
rugsėjo 5 d.vakare.
- Pasibaigus vasaros atos 
togoms,Auš ros Vartų par. 
choras rengias i vėl prade 
tl darbą. Be giedojimo pa 
maldose, šį sezoną numa 
to ir didesnio masto pusi 
rodyma-koncertą. Jauni
mo Metu apimtyje, choras 
kviečia galimai daugiau 
jaunimo įsijungti į dainuo 
jančlu eiles.Tas,sustiprin 
tu meniniu vienetu lletu-
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Hamiltono lietuvių šokių ansamblis "Gyvataras" triumfalinėje kelionėje į Saskatchevano sos'inę Regina, kur turėjo labai sėkmingą 
pasirodymą. Kairėje "Gyvataro" vadovė p. Breichmaniene su Rginos Liaudies meno tarybos pirmininku Dr. Ashwin Vaidya; vidu
riniame atvaizde "Gyvataras" prie didžiulio lėktuvo, kuris nuvežė į Reginą; dešinėje "Gyvataro" dalyviai savo uniformose.

MWV SUPORTAS
BARONASVEDA KAZYS

PAVERGTOJI LMTUVA
Lietuvos lengvosios atle 

tikos pirmenybės įvyko Pa 
nevėžyje. Atžymėtinos ge 
resnės pasekmės:3km.kl. 
A.Aleksiejūnas 8 min.41, 
8sek.Šuolis į aukštį-J.Da 
alūnas 1,95 m. Ietis-B. Ka 
lėdienė 52,74. lOOm.-P. 
Liukpetris 1O, 8 sek., 1O 
km.bėgimas-K.Orentas 29 
mln. 54, 2 sek.
- 3ov. Sąjungos antrosios 
klasės futbolo pirmenybė 
se Vilniaus Žalgiris Tbtli 
syje- pralaimėjo vietos Lo 
komotyvui 1:2.
- Tuo tarpu Lietuvos futbo 
lo pirmenybėse atsiektos 
šios pasekmės:Šiaulių EI 
nias-N.Akmenė 2:0,Kauno 
Lima - Šiaulių Statybinin
kas 1:0, Vilniaus Saliutas- 
Mažeikiai 6:0,Kauno Inka 
ras-Klaipėdos Baltija 1:3, 
Kauno Vlmpelas-Kretinga 
3:0.
- Sov. Sąjungos kurčiųjų 
lengvosios atletikos pirme 
nybėse klaipėdietis A.Tu 
pė užėmė antrą vietą,nume 
tęs ietį 50,18 m., o Ramo 
n is, numėtė s diską 35,48 m 
ir kūjį 40,14 m. buvo tra
čias.

IŠ VISUR
Gerai pažįstama Vil

niaus krašto lietuviams 
buv. Lenkijos lauko teniso 
meisterė Jadvyga Jendže 
jovska dar ir dabar akty
viai dalyvauja įvairiose 
pirmenybėse. Paskutinis 
jos laimėjimas-Lenkijos 
melsterės vardas moterų 
dvejete kartu su D.Večo- 
rek.
- Lenki jos futbolo taure iš 
kovojo Varšuvos Leglja, 
baigmėje įveikdama Gurni 
ką 2;l.Kaip žinome, Leglja 
Vilniuje laimėjo prieš Žal 
girį 1:0, nors savo eilėse 
turi net šešis rinktinės žai 
dėjus.
- Prancūzijos krepšinio 
rinktinė po pirmo laimėj i 

viškiems tikslams.Cho
ras laukia visu, norinčiu 
ir galinei” dainuoti. V. P.
- Hamiltonieči” ekskur
sija autobusu į Vashingto 
ną lietuviu koplyčios pa
šventinimą laikoma pasi
sekusia.
- Iš "Stelco” fabriko pas
kutiniais laikais pradėjo 
trauktis darbininkai ir y- 
pač specialistai, kas ro
do, kad fabrikas netenka 
populiarumo ir aukštumo, 
kuo jis anksčiau garsėjo.
- Hamiltono plieno pra - 
monėj susidaro opozici
ja, kurios tikslas atsis
kirti nuo JAV unijų pri
klausomybės. V. P. 

moprieš raudonosios Kini 
joąjenketuką 66:6l,vėliau- 
patyrė net tris pralaimėji 
mus tat pačiai rinktinei 
53:56, Šanchajaus rinkti - 
nei 50:53, ir Kinijos arml 
jai 69:87.
- Pasaulio baigminiu rung 
tyni” Anglijos-V.Vokieti 
jos rutbolas turėjobūtl par 
duotas iš varžytini" /kaip 
venyras/šalpos reikalams. 
Deja,futbolas iš aikštės din 
go.. .patekęs į augsburgiš 
kio H.Hallero rankas.Nors 
Fifa reikalauja futbolą grą 
žinti,tačiau vokietis griež 
tai atsisako.
KANADOS LIETUVIAMS 

/Atkelta iš 2 psl./.
vos suaktyvinimas, 

4/Sutelktinis dalyvavi
mas plačioje visuomenėje.

Tautinis solidarumas 
įmanomas ir būtinas. Apie 
jo reikalingumą pakakt" 
priminti pasakėčią apie 
penkis žvejus viename lai 
velyje. Rodos, kad kilo ne 
santaika tarp ju. Vienas 
įniršęs žvejas užpyko ant 
draugu ir išdraskė laive
lio dugną .tardamas, kad ji 
saiatsiimasavo dalį.Išar 
dę laivelį, visi penki nu - 
skendo.Panašiai su lietu
viu bendruomene:kilus ne 
santaikai lietuviu tarpe, 
bendras pajėgumas nu
silpsta ar dar blogiau-iš 
nyksta.Jei kiekvienas ims 
draskyti bendrą lietuvišką 
laivelį, visi nuskęs sveti
moje jūroje. Visiems rei
kia susigyventijteikiadau 
giau supratimo ir kantry 
bės.Turėtu vyrauti solida 
rūmo principas:vieningu- 
mas esminiuose dalykuo
se,įvairumas atsltiktiniuo 
se dalykuose.

Atminkim.kad vieningu 
mas ne tas pats, kaip vie 
nodumas .Toleruokim skir 
tingas nuomones.Kas tvir 
tas savo įsitikinimuose, 
tas nepuola žmogaus su ki 
ta nuomone, nes j is supran 
ta, kad pagaliau tvirtesnė 
ir prasmingesnė mintis 
įsigalės. Nepriklausoma 
Lietuva ir Tėviškės 7 ibu- 
rlai rodo savo skiltyse lie 
tuvišką nuosaikumą.Vertė 
tu visiems veikėjams sek 
ti ju pavyzdį .Iš nyko skirtu 
mai tarp penktųjų met" 
ateiviu ir antros emigra
cijos .Užtat,ar neatėjo lai 
kas atidėti tariamą skirtu 
mą tarp senu ateiviu ir 
nauju ateiviu ? Iš tikrųjų, 
kokie tie nauji ateiviai, jei 
gu jie Kanadoje jau arti 
dvidešimt metu? Senu ir 
nauju ateiviu vaikai sėdi 
tam pačiam mokslo suole 
ir abidvi grupės lygiai su 
tokiu pat anglišku akcentu 
kalba lietuviškai. Abieju 
imigracijų vaikai sugyve 
na. Ar čia ne sektinas pa 
vyzdys tėvams ? Remkim 
tuos,kurie dirba lietuvy
bės labui ir nusikratykim 
t” .kurie skaldo lietuvius .

Neužtenka išlaikyti lietu 
vi” kultūrą. Vien išlaiky
mas veda prie sustingimo,

SUDBURY
MIRĖ PAVYZDINGA 

LIE TUVĖ
Palaidojome Oną Kriau 

čeliūniene,vieną iš seniau 
s iu kolonijos gyventoju, pa 
vyzdingą motiną, sulauku
sią gražios senatvės-lOO 
metu amžiaus. Lietuvoje, 
gražioje Suvalkijoje su vy 
ru Juozu K riaučeliūnu, ku 
ris prieš keletą met" mi 
rė Sudburyje, taip pat su
laukės panašaus amžiaus , 

. buvopavyzdingiūkininkai, 
susipratę lietuviai. Išaugi 
no labai didelę lietuviška 
šeimą.Sūnūs;V1adas ir Jur 
gis gyvena Sudburyje, Al
fonsas ir Jonas-Čikagoje , 
A ntanas -8 ib ir e .dukros E1 e 
na Lietuvoje ir Stasė Sibi 
re. Gimtosios žemės mei 
lė, sunkus darbas ir reli
gingumas, kaip Onos, taip 
ir jos vyro Juozo buvo ilgo 
j” amžiaus paslaptis .Tebū 
nie jai lengva Kanados že 
mele.O sūnui Vladui Kriau 
čeliūnui,"NL"nuolatiniam 
skaitytojui ir rėmėjui mū 
S” kolonijos "NL" skaityto 
ju vardu širdinga užuojau 
ta.

"GELEŽINIO VILKO" 
GEGUŽINĖ
"Geležinis vilkas" me

džiotojų ir meškeriotojų 
klubas rugsėjo 17-18 dieno 
mis A.M. Juozapavičių ir 
kt. vasarviečių rajone, 
French River, ruošia na
riams ir svečiams geguži 
nę Programoj e: I-mas Pri 
zinis šaudymas-varžybos 
dėl B. Dūdos pereinamo
sios taurės .kurią ligi šiol 
laiko J. Žiūkas. 2- šaudy
mas moterims ir jaunimui 
ligi 16 metų amžiaus. Pir 
mieji 3 daugiausia surinkę 
taškų gaus pinigines pre
mijas .Veiks bufetas, Kvie 
čiami nariai, svečiai ir vi 
siSudburiokolonijos lietu 
viai. "GV" klubo valdybą 
sustojimo vietoje.Tokios 
de enzyvios laikysenos 
vaisiai tegali nuvesti tik 
prie vegetavimo Ir eventu 
alaus merdėjimo. Gyvos 
tautos nuo’atkuria.dvasiš 
kai plečiasi ir sugeba su 
pinti naują sintezę iš ilga 
amžio patyrimo ir nauju 
išraiškos form”.Ugdymą 
sis- ku'tūrinė dinamika 
yra tautos gyvastingumo 
užtlkrintojas, Mūsų kultu 
ra klestės, jei atsiras aau 
ju inspiruot” kultūrneš i" , 
jei nepamėgdžiosime ver 
giškaikit” naujovišku sro 
viu.Kitaip sakant,kultūri 
ninkas turės vairuoti kury 
bos valtį tarp šablonu Cha 
ribdos ir naujovių imitaci 
ju Scilos .Tikras kultūriniu 
kas apdovanotas Inspiraci 
ja ir apvaldo savo meno 
techniką, Bet kas Iš to, jei 
jisai nesugeba originaliai 
išsireikšti. Originalumas 
yra kūrėjo savotiška iš
raiška,kylanti iš patirties 
ir kūrėjo aplinkos .Kūrėjau 
atminkit, kad pasauliniai 
šedevrai,pasaulinės verty 
bės pirmoje eilėje turėjo 
prigyti savoje tautoja, pa
gal savosios tautos būdą ir 
dvasią, o tik paskui šitie 
šedevrai gavo pripažinimą 
iš kitu taut”. /Darbus/.

Dailininkas Liudas Vilimas
Rugpiūčio 22 d. Clevelande 
netikėtai nuo širdies smū
gio mirė vienas iškiliausių 
lietuvių dailininkų Liudas 
Vilimas, kuris savo meninė
je karjeroje jau buvo įko
pęs į vadovaujančią display 
direktoriaus vietą May Co. 
Clevelande.

Liudas Vilimas buvo gi
męs 1912 m. rugsėjo 15 d. 
Kušlėnuose, Mažeikių apsk. 
1935 m. baigė Kauno meno 
mokyklą ir nuo 1938 m. 
studijas gilino Vienos deko
ratyvinės dailės akademi
joje.

Dar studijuodamas dirbo 
Kauno Valstybiniame Teat
re prie dramos veikalų de
koracijų, buvo aktyvus jau
nųjų menininkų ’’Formos” 
būrelio narys ir savo dar
bais yra laimėjęs ne vieną 
konkursą. Vėliau su rež. 
Miltiniu buvo įsteigęs Pane
vėžio dramos teatrą.

Atvykęs į JAV ir apsigy
venęs Rochestery, N. Y., 
tuojau įsijungė į lietuvių 
visuomeninę ir kultūrinę 
display direktoriumi. čia> 
žymiai didesnio biudžeto ri- 
bose, jis pasireiškia kaip 
pirmaujantis dekoratorius 
ne vien Amerikoje, bet ir 
tarptautinėje plotmėje. Už 
išskirtinus krautuvių deko
ravimus šalia įvairių laimė
jimų yra gavęs 12 auksinių
ir 14 sidabriniu medalių. Vilimas buvo palaidotas.

Edvardas Karnėnas netikėtai mirė nuo širdies smū
gio sekmadienį, rugpiūčio 28 d., 4 vai. p. p.

Gimęs 19u6 m. sausio 15 d. Vyšniavo mstl., Švenčio
nių apskr., ilgėlesnį savo veiklos laikotarpį praleido Klai
pėdos krašte, tarnaujant pašto žinyboje, kartu aktyviai 
reiškiantis šaulių, Santaros ir tautininkų organizacijose.

Kaip vilnietis džiaugėsi atgauta sostine ir 1941-44 
m. laikotarpyje buvo Vilniaus centrinio pašto inspekto
rium.

Dalyvavo choruose, veikė jų valdybose, taip pat įvai
riais klausimais reiškėsi spaudoje tiek nepriklausomy
bės laikais, tiek ir išeivijoje.

Pastaruoju metu buvo PLB valdybos reikalų vedėju 
.ir Vilties Draugijos valdyboje iždininku.

Clevelando lietuvių visuomenė liūdi nustojusi veik
laus ir sąmoningo savo nario.

Taip pat yra pakviečiamas 
j Cincinnati Chamber of 
Commerce garbės nariu. L. 
Vilimas yra įtrauktas į 
’’Leading Men in the United 
States of America” 1965 m. 
laidą.

Persikeldamas į Clevelan- 
dą display direktoriumi 
May Co., kuri turi vieną iš 
didžiausių krautuvių tink
lą Amerikoje, jis gavo dar 
didesnę laisvę savo meninei 
veiklai. L. Vilimas buvo pa
kviestas aktyviu nariu į 
Cleveland Chamber of Com
merce ir jam pavedama va
dovauti ateinančių metų 
Clevelando miesto kalėdi
niams puošimams. Deja, 
staigi mirtis nutraukė jo 
pasiruošimus.

Užimama padėtis įgalino 
L. Vilimą plačiai keliauti 
po Ameriką, Europą (dar šį 
rudenį turėjo vykti į Japo
niją) ir bendrauti su įvai
rių tautų atstovais. Visiems 
jis buvo žinomas kaip entu
ziastingas, širdingai besi
šypsąs lietuvis nuo Baltijos 
krantų. Ir visada jis rasda-
vo progą supažindinti juos 
su Lietuvos klausimu bei 
padėtimi ir palikti pėdsa
kus, kad ir kuklia, turima 
literatūra apie Lietuvą ang
lų kalba.

Rugpiūčio 25 d. Liudas
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MOWTJREAL
MONTREALIO LIETUVIŲ 

PASIDIDŽIAVIMAS
ŠV.KAZIMIERO PARAP.

ŽINIOS
yra jau šeštas laikotarpis 
iš eilės te ik iamaVinco Krė
vės literatūrinė premija. 
Šiemet jos įteikimas įvyks 
rugsėjo 24 d., dalyvaujant 
autoriui, jaunosios kartos 
rašytojui,Kostui Ostraus
kui ir dainininkų kvartetui. 
Iškilmė bus Aušros Vartų 
salėje. Dalyvaukim visi. 
GRAŽIOS KRIKŠTYNOS 

šeštadienį AV bažnyčioje 
pakrikštyta Rūtos ir Juo
zo Lukoševičių pirmagimė 
Vilija Biryte Barbora var 
dais.Krikšto apeigas atli
ko Klebonas T.K.Pečkys, 
SJ. .krikštotėvais buvo V. 
Girinienė ir dr.PJLukoše- 
vičlus. Po krikšto latmin-

-M irtys:Palaidotas Domi
nikas Norkeliūnas, 65 m. 
Nelaimėje žuvo Klemen
sas Čekaitis, 66 m., laido - 
tuvės trečiadienį 9 vai. ry
to ir Jonas Matusevičius, 
54 m., laidojamas šį ket
virtadienį 1O vai. ryto. 
-Kapinių lankymas ir mt- 
rusijųjų prisiminimas šio 
mėnesio 25 d. 3val.po p. 
-Grybų vakarienė spalio 
1 d., šeštad., 7:30 v. v. 
-Parapijos jaunimo susi
rinkimas ir valdybos rin
kimai spalio 25 d. po 11 
valandos mišių.
-PakrikštytaAlfredo ir Y- 
vette Čičinsku duktė Sand
ros Genovaitės ir Marijos

gi tėvai savo namuose su- vardais.
ruošė šaunias vaišes,ku - -Bažnyčiai aukojo L.Čeč- 
riose dalyvavo daug gimi- kauskas 23 dol., p.Kurcem-
nių ir bičiuli’’.Naujagime berg 14 dol. 
ir tėvams linkėta ilgiausi” 
metų.

MUZIKOS STUDIJA,
vedama op.sol.E.Karde
lienės, pradėjo mokslo me
tus ir priima naujus moki
ntus,norinčius mokytis mu
zikos. Susižinoti galima 
telefonu: PO 7-0473.
"BALTIJOS" STOVYKLĄ 

parėmė: Liet. Tėvai Jė - 
zuttat 65. 85, Aug.Kalvai
tis 20 dol. įr Ella Jurgu
tis 5 do’.
• Dail. V. Vizgirda, skris
damas į Lietuvą, buvo sus- 
stojęs Montrealyje ir pas- 
skambino NL red. .kuri jam 
palinkėjo laimingai pasiek
ti tėvynę.

DR. J. S E M 0 G A S

5441 B ANNANTYNE, Verdun. 
Pirmadienįir . _ n 
ketvirtadienį 2~4! 7-9 

antradienį ir - . 
penktadienį 2“* °-”' 

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

PO7-3175: namų- 9582.

AUŠROS VARTŲ PARAP.
ŽINIOS

-Parapijos choras po atos
togų pradėjo naują sezoną. 
-Parapijos parengimas bus 
spalio 29 d.Programoj Cle
veland© studenčių kvtnte - 
tas su nauja programa.
-Tuokiasi J.Mačionytė ir 
A. J. Balčiūnas.
-Bažnyčiai aukojo V.Sedei 
ka 20 dol., K. Giedraitis 
5 dol.
-Rinkliavos:rugsėjo 28 d. 
307.50 ir rugsėjo 4 d. 
202.00.
-Už kelių savaičių prasi
dės lietuvių šeštadieninių 
mokyklų ir aukštesniųjų 
kursų darbas. Tėvai kvie
čiami ir raginami siųsti 
savo vaikus į tas mokyklas. 
-Palaidotas Antanas Janu- 
škevlčė, sulaukęs 83 met’ 
amž taus.
• Auto nelaimėje buvo su
žeistas p.Snapkauskas, nu
kentėjo p. Kiaušo mašina.
• Į Lietuvių Dieną Toron- 
tan buvo išvykusių kelioli
ka šeimų ir daug jaunimo.

NORKELIŪNAS 
retgas ir D.K. Vytauto 
klubo prezidento, kurtas 
vedė su atsidėjimu. Jis 
buvo pastoviai veiklus Klu1 
bo narys, daug dirbęs jo 
kultūrintuose baruose, ku
riuos jis ir organizavo. 
Žymus jo indėlis klubą to
bulinant. Tat jo mirtis y- 
ra didelis nuostolis Mont- 
realto ’tetuvlu kolonijai.

rai apgailestauja šią per-Iver^nan^ nuopelnus, į kapus 
ankstyvą mirtį.

Velionis visą gyvenimą 
buvo veiklus lietuvis, sto
vėjęs pirmaujančiose po
zicijose ir visda vedęs ko 
vą už laisvę, humanišku- 
mąjr kultūringumą. Tole
rantiška asmenybė.Vel fo
nts turėjo nelengvas pa -

DOMINIKAS 
tesulaukęs vos 65-riu me 
t”, rugsėjo 9 d.mirė ligo
ninėje ištiktas širdies smū 
gto. Velionis paliko nuliū
dime žmoną Petronėlę, 
dukterį Juliją, sūnų, Alber 
tą su šeima, brolį Petrą, 
Rochesteryje, seserį Oną 
Avlžtenienę su šeimomis 
ir daugelį artimųjų, bičių 
lių ir pažįstamų, kurte tik

D A N T į) GYDYTOJAS
Dr. J. MAGIŠKA

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

Namy tel.: MU 1-2051.

advokatas
STASYS DAUKŠA,. LL.D.

4 Notre Dame St. E.
Suite 902 ir 903

Tel: 861-8478 ir 861-8479

DR. A. O. JAUGEL1ENĖ
DANTŲ GYDYTOJA

1410 Guy Street, 1 aukštas 
11-12 kambarys.

Tel. 932-6662: namy 737-9681

ADVOKATAS

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

Suite 205
168 Notre Dame St.'E.

UN 6-2063 ir UN 6-2064.

• Birutė Vattkūnaitė-Nagt- 
enė pakviesta į Toronto u- 
nlversltetą dėstyti fizinę 
kultūrą. Kas savaitę 3 die 
nas ji turės praleisti To
ronte.
• Pp. ViJiušiai atostogau
dami plačiai apvažinėjo J 
A V ir grožėjosi gamtos 
grožybėmis.
• Iš Montrealio į Šiluvos 
koplyčios iškilmes buvo 
nuvykę kunigai T. Venckus 
ir T.Kijauskas; iš pasau
liečiu p. Strėlienė, kuri 
N L red. papasakojo apie 
šventinimo iškilmes ir 
Kataliku kongresą.
• Viešėdami Montrealyje, 
NT redakcijoje lankėsi iš 
Čikagos operos daiyviai- 
K.Skaisgiris ir B.Klovas.
• Pp. Bulotų šeima, atos 
togavusi Floridoje, sugrį 
žo į Montrealį.
• T. J.Vaišnys, SJ, atsiun
tė montrealiečiams sveiki 
nimų iš Kanados vakaru.c i

palydėjo daugelis tautiečiu, 
gražu labai kapą apkro - 

vusių, gausybe gėlių vai - 
nikų ir po to dalyvavusi” 
atsisveikinimo pusryčiuo 
se.kur apgailestavimo kai 
bas pasakė Adv.dr.St.Dau 
kša tr op.sol.E.Kardelie
nė, aukštai vertindami ve- 
lionio veiklą kolonijai.
• Pp. J.Skardžiai susilau
kė dukrą, jau paaugusiam 
broliukui seserį. Sveikina
me laimingus tėvus.
RENGIAMA " NIDOS“ KLUBO 
NARIŲ ŽVEJYBOS IŠVYKA

Rugsėjo 17 d.,šeštadieni, 
rengiama antroji šio sezono 
žvejų išvyka į St. Louis eže 
ra,Lac Cidres vietovėj, kuri 
yra 8 mylios už Darion, vyks 
tant Toronto, 2-ju keliu,palei 
senąjį laivų kanalą. Pasiekus 
Lac Cidres miesteli, sukti Į 
dešinę į už pusės mylios e- 
sančia Mr.Liucien Farmer lai 
vėlių išnuomavimo vietos, ku 
ri yra prie pat kelio ir upės. 
Ji bus paženklinta užrašu 
“ NIDA“ .

Visi klubo nariai ir norin
tieji jais būti, platesnių in
formacijų prašome skambinti 
A. Mylei; PO7-4530 ir J. 
Siaučiuliui; PO 7-2781 vaka
re ir dienos metu DO 6-3884.

Valdyba.

DR. V. GIRIUNIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA

S3įo L’Assomption Blvd.
Tel. 255 - 3535.

Notaras
J. BERNOTAS 

.B.A., B.C.L.

Sun Life Building 
Suite .2001

Tel.: UN 6-4364.

J. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS

SIUVU IR PARDUODU

Taisau ir Remodeliuoju 
Vasaros laike saugojimas 

/ Storage /.

6396 Bannantyne, Verdun.
PO 7-6183.

LAIKRODININKAS
ANTANAS ŽUKAS 
1855 WELLINTON ST. 

Tel. WE 2- 0644.
TAISAU IR PARDUODU 

ŽEMOMIS KAINOMIS 
LAIKRODŽIUS IR JUVELYRUS.

PARDUODAMA 

kepykla su visais Įrengimais 
pastatu ir gyvenamu namu. Pa 
statai ir Įrengimai geram sto
vyje. Vietovė apie 40 mylių 
Trans-Canada keliu link 
Ottawos - Hudson, P.Q.

Miestelis plečiasi ir Šio^biz 
nio galimybės kylančios. Šiuo 
metu savaitės apyvarta apie 
$800/, bet naujoms jėgoms 
būtų galimybė padvigubinti , 
nes savininkas Įsijungęs i 
kita biznį.

Suinteresuoti skambinkite 
482-9257 arba redakcijom

LK.MINDAUGO ŠAULIŲ 
KUOPOS DEŠIMTMEČIO /

MINĖJIMAS
įvyks spalio mėn. 8 d. Auš 
ros Vartų parapijos salėje. 
Minėjimui ruošiama plati iš
kilminga programa, kuri dėta, 
liau bus paskelbta sekančia
me NL numeryje.
į šį minėjimą maloniai kvie

čiama viso Montrealio lietu- 
vių visuomenė ir organozaci- 
jos.

Visi kuopos šauliai prašomi 
atkreipti ypatingą demesį ir 
jau dabar kviesti savo pažįs
tamus ir artimuosius minėji - 
me dalyvauti.

Jau dabar yra platinami įėji
mo kvietimai, kuriuos galima 
gauti pas šiuos platintojus; 
St. Reutą, tel.366-1835; Br 
Bagdžiūnų, tel.P06-0360; St 
Barausku, telBA 2-4163; A. 
Kalvaitį, tel. 767-7455; P. 
Gabrį, tel. 254-0378; JStnfee 
lieng, tel. 521-6807 ir J.Ju- 
konienę, tel. 722- 7835.

Tuo pačiu visus kuopos na
rius - prašome kaip galinta 
greičiau padaryti nuotraukas 
dėl daromos dešimtmečio vi.'.-' 
jetės. Kuopos V-ba.
SKAUDI NELAIMĖ

St. Louis ežere prie Beau- 
harnois užtvankos tragiškai 
žuvo-nuskendo Klemensas 
Čekaitis ir Jonas Matusevi
čius. Nelaimė įvyko apie 1U 
valandą ryto jiems bežvejo- 
jant, per neatsargumą priartė- pajėgianti objektyviai per- 
tėjus prie užtvankos krintan- duoti gyvenimo įvykiu rai
čios srovės, kuri pagavo j u 
laiveli,sudaužė ir paskandinę 
nespėjus nei pagalbos jiems 
suteikti.

K. Čekaičio kūnas rastas 
smarkiai sudaužytas į akme
nis, J. Matusevičiaus suras 
tas vėliau.

Abu tautiečiai buvo žinomi 
Montrealio lietuvių šeimoje, 
aktyviai lankydavosi į paren
gimus ir rėmė lietuviškus rei
kalus. Abu priklausė neseniai 
ĮsisteigusiamjMontrealio Lie
tuvių Zvejotojų-Medžiotojų 
klubui “ Nidai“ , J. Matusevi
čius buvo aktyvus valdybos 
narys. Jie abu mylėjo gamtą, 
vandenį ir žvejybą.

Didžiam nuliūdime liko žmo 
nos, sūnūs, dukterys ir arti
mieji. J- Siaučiulis.

“LITO“ BALANSAS
praeito mėnesio gale pasiekė 
$1,778.788, taigi nuo metų 
pradžios padidėjo $214,000. 
Svarbesnės aktyvo pozicijos: 
Kasa banke $98,405, Centri
nėje kasoje $30,500, Pasko
los $1,636,197, Inventoriaus 
2,916.39. Svarbesnės pasy
vo pozicijos; Serai $1,145, 
201, Depozitai $559,855, At
sargos kapitalai $25,512, Šių 
metų pelnas $44,806. Narių 
1219.

“ Lito“ mėnesinė apyvarta 
siekia netoli pusės milijono 
dolerių ir yra 25% didesnė, 
kaip pernai. Labai didelis ne 
kilnojamo turto paskolų parei
kalavimas, todėl visų pareiš
kimų “ Litas“ nepajėgus pa
tenkinti. Būtų gražu, kad tu
rintieji santaupų kituose ban
kuose, j as perkeltų i “ Litą“ .

V. NEŠUKAITYTĖ-STA LO 
TENISO MEISTERĖ 

Violeta Nešukaltytė, 15 me 
t”, rugsėjo 2 d. Kanados 
stalo teniso pirmenybėse 
Toronte jau antrą kartą 
laimėjo Kanados moterų 
meisterės vardą. Pavasa 
rį ji laimėjo visos Ameri
kos meistryste. Tikimasi, 
kad šį Vyčio Iškilioji teni
sininkė ateinančiais me - 
tais dalyvaus pasaulio sta-

dtjoje.
SVEČIAI IŠ ČIKAGOS 

P.M.Merkelienė su šeima 
iš Čikagos, grįždama iš a- 
tostogu iš Kvebeko, buvo 
sustojus Toronte paviešė
ti pas savo mokslo drauge. 
P.Merkeltenė pedagogu Va
laičiu duktė .Ji ruošias gtm 
nazljos mokytojos parei
goms .Jos vienas brolis in
žinierius New Yorke, ki
tas Čikagoje medikas gar- 
sėjąs tyrinėjimais. 
ATVTYKO IŠ LIETUVOS 

Rugsėjo pradžioj pas sūnų 
p.Stantonį atvyko iš Lietu
vos motina, gyvenusi Kau - • Dailininkas Telesforas 
ne, profesija mokytoja,bu- Valius buvo išvykęs įjdatl. 
vusl veikli Lietuvos Raudo- Vilimo laidotuves CleVelan 
nojo Kryžiaus darbuotoja. 
Inteligentiška asmenybė,

BIRUTĖ IR JUOZAS 
MAŽEIKAI 

savo namuose artimųjų ir 
bičiuliu tarpe atšventė 15 
metu vedybų sukaktuves. 
Poną i Mažeikai yra jaune
sniosios lietuviu tnteltgen- 
t” grupės nartai. 2-o pa - 
saulinio karo įvyktu tšplė 
štt iš mokyklos, perėjo 
sunkią gyvenimo kovos mo 
kyklą. Tačiau sukūrė ir 
augina lietuvišką šeimą. 
Ju trys dukros išauklėtos 
lietuviškoje dvasioje,galt 
būti kiekvienai lietuviškai 
šeimai pavyzdžiu. Patys 
pp. Mažeikai yra aktyvūs 
ir energingi lietuviškos 
dvasios puoselėtojai To
ronto bendruomenėje. Ju 
veikla atsispindi ir mok
yklinio amžiaus jaunimo 
auklėjime, tr skautu rate, 
ir lietuvi” spaudoj, ir be
ndruomenėje. Draugai ir 
bičiuliai linki tr toliaupp. 
Mažeikams tęsti tą kultū- 
tūrlškat visuomeninę veik 
lą ir linkt sėkmės ir il
giausi” met”. L.A.

dą. L.A.
LIETUVIO LAIMĖJIMAS

Mechanikas inžinierius 
š ildymo spec talistas, B . 
Baranauskas, dirbęs iki 
šiol konsaltingo kompani 
joje,yra pakviestas į York 
universitetą, mokomąjį 
personalą, kur dirbs tyri 
mų srityje savo speclaly 
bėję. Inž.B. Baranauskas 
yra Inž. Arch.draugijos 
Toronto valdybos pirmi
ninkas ir bendrai yra ak
tyvus lietuviškoj veikloje. 
Sėkmės inž.naujame dar 
be. K.

dan.
• Toronte nesusidarė au
tobusas vykti į Šiluvos ko 
plyčios šventinimą, bet 
buvo nuvykę kelt kunigai 
ir pasauliečiu.

ŠAUNIOS VESTUVĖS 
Prisikėlimo parapijoj įvy
ko šaunios vefetuvės-sust- 
tuokė montrealtetis Dai
nius Lukoševičius su to - 
rontiete Albina Grigaite. 
Po šliūbo didelės vaišės 
įvyko Prisikėlimo salėse, 
kur dalyvavo apie 3OC as 
me n” .Subuvimas buvogra 
žus ir linksmas. Jaunave
džiai išvyko povestuvinėn 
kelfonėn.Aps įgyvens Mont 
realyje.

Tuo budu būtų patarnauta sa
vo tautiečiams,“ Litui“ ir kam 
tų gautų didesnes palūkanas 
už santaupas. Pr.R.

RENKA LIETUVIŲ 
TAUTOSAKĄ
Muzikė p.Rautinš renka 

lietuviškas dainas, patar 
les,pasakas trkt.tautosa 
ką .kuri bus užrekorduota

Kanados valdžios, kalp„ 
liet.kultūros lobiai.

Jau yra sudariusi nema 
žą kiekį lietuvių, kurie pa 
žadėjiką prisimins,užra 
šyti, įdainuoti.

Čia visos Kanados kolo 
nijos galėtų dalyvauti tai 
koje, nes daug yra visur 
lietuvių,kurie moka padai 
nuoti, papasakoti.

APSIDRAUSK!
ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI - ATSAKOMYBĖ - GYVYBĖ

P. ADAMONIS
Chartered Insurance Broker

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

S - tos “ Lite“ No. 752 D

1.1 F. T V V IS K AS P U S V A L A N DIS GIRD IM A S KAS

SESTADIENIS PER STOTI

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.

NELAUKITE PASKUTINĖS DIENOS!

EXPO 67
Visi, kurie iš Kanados arba JAV ruošiatė s j EXPO 67,įsigykite 

.įėjimui pasportus ir bonų knygutes jau dabar. Nuolaida 25-55%. Visų 
rūšių pasportus * Litas’ mielai persiųs apdraustais laiškais arba C.O. 
D. Informacija siunčiama nemokamai. Rašykite :’Litas’,1465 De- 
Seve Street, Montreal 20, Que.
Pasportų Suaugusiems Jaunimui Vaikams

rūšis Dabar Pilna Dabar Pilna Dabar Pilna
kaina kaina kaina

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

AR ŽINOMA, KAD

BANGA 1410, 5.30 VALANDĄ VAKARO
Programos vedėjas L. Stankevičius 

Tel- 669* 8834.

KASOS VALANDOS:

fl t! V A A.* f 1465 De Seve St., Montreal 20, P.Q.
TEL. 766 - 5827

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

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

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

Dorbo dienomis: 10.00 — 3.00 vai. 3907 Rosemount Blvd., tel. 722-2472 
kasdien, išskiriant pirmad. ir šeštod Diena penktad. 1.00-6 00 vai

Vakare trečiadieniais ir Vakare: pirmadieniais, trečiadieniais 
penktadieniais 7.00 - 9.00 vai. •' nenktadieniais 7.00 - 9.00 vai.

’’NEPRIKLAUSOMOS 
LIETUVOS” SPAUSTUVĖ

spausdina bilietus, pakvietimus, vizi
tines ir padėkos korteles, įvairius ' 
b laiku s, receptans lapelius, vedybi
nius pakvietimis, mirties atveju už- 
uc iaulos laikus, visokius ” statemen 
tus”, vokus su adresais, laikraščius, 
žurnalus ir knypps.
Darbą atlieka pi giaupiegu kitos spaus 
tuvės. Kiie&ane įsitikinti.

Spausdinius gdime priimi paštu ir paštu 
pasiųsti.

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

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

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

Petrulį, tel: 522-2353
Sales Managers Assistant 
Keating Ford lietuvis atstovas 

769- 8831.

jį^FORD
Sales Limited

4415 Bannantyne Avė., 
Verdun.

F ALCON-FAIR LANE 
GALAXIE—THUNDERBIRD 

MUSTANG —TRUCKS

USED CARS
1 year guarantee.

Kreipkitės į
LEO GURECKAS

Tel. namų DO6-2548 
Įstaigos 769- 8529.
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