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kantatą "Tėviškės namai

PRfifJUSI
Jungtini" Taut” Organi

zacijos /trmpat-JTO/ oil- 
naties nosėdži- pradžia, 
oras Įdėjus i karo Indokini
joje įtampos 'enk1 e, oraėju 
8lą savaite išryškino patį 
opiausį ši” laik" klausimą- 
KARO IR TAIKOS KLAUSI
MĄ VIETNAME

*tuooniu klausimu,kurį 
ypaž kursto, remia ir ska 
tina Maskva ir Peklnas, jau 
pasisakė JAV atstovas JTO 
Goldbergas ir SSSR užs . 
reik. mtn. Gromyko.

Gromyko nė kiek nesi
varžydamas akiplėšiškai 
kalbėjo grynai nrovragan - 
dtškai visiškai nežiūrėda
mas realybės:esą Amerika 
kalba apie taika, o karą 
Vietname p’ečla. Tai yra 
žiauriai vienašališkas pa
sisakymas.

Goldbergas JAV vardu į 
tai pareiškė, kad 
JUNGTINĖS VALSTYBĖS 
StlTTNKA 
nutraukti bombardavimus 
ir sutinka išvesti iš Viet
namo savo kariuomene, jei 
gu lygtomis sąlygomis ir 

taurinis Vietnamas sutin 
ka savo kariuomene IrViet 
narna palikti savo valiai.

San Ban Dong š iaur ,Vlet 
namo min. pirm., atmetė 
JAV pasiūlymą ir tuo su
griovė Gromykos tuščtažo 
džius kreivos sąžinės tet 
gimus.
HANOJUS, MASKVA IR PE 
KINAS 
nasuttnka Vietnamo karo 
klausimą spręsti derybo
mis alklubūdu.o relkalau 
ja vienašališkai JAV past 
traukti Iš Vietnamo ir Viet 
namą pripažinti Hanojui. 
Tat yra agresorl - kės’al, 
dėl kuri" jie ir kariauja. 
Ir todėl aišku, kad karas

Žurnalas Time rodo, kaip Amerikos astronautas Gordon joja ant Gemini 
U per plačiąsias erdves, skriedamas aplink Žeme. Tai gražus pasivažinė 
j i mas. Taip jis ruošiasi nukeliauti ir į Mėnulį dar šiame dešimtmety.

If

SAVAITE
negali pasibaigti. Ir tikrai 
vertas dėmesio JAV respu 
blikoiT’ susirūplnimasiko 
kb’prlemoni” reikia imtis 
kad karas greičiau baigt" 
si Ir mažiau reikt” auk". 
KINIJOS KOMUNISTU 
AGRESIJA
kuri palaiko Ir skatina Ha 
noj" kariauti sudaro ne- 
ma’onum" ir j" "drau - 
gams", pripažlnusiems j" 
valdžią,nes kinai komunis 
tai tebekolloja ir anglus Ir 
prancūzus''Imperialistais 
ir kolonia’tstals” ir kalti 
na samokslavimu su ė as 
kva, kuri veikiami drauge 
su, ,, Jungtinėmis Ameri
kos Valstybėmis,

Dabar tarptautinė padė 
tts faktinatyra tokia: jeigu 
de Gaulle politika, nieko 
gei'a Prancūzijai nelaimė 
dama, sujaukė Europos su 
Amerika jau gerokai susti 
pr ėj usį bendradarbiavimą 
pastovumą Ir jėgą,tai Kini 
joskomunist" vis dar bes! 
vystanti agrešljos, -'r tai 
prieš visa pasaulį, -pollti 
ką dabar sudaro, kaip 3ta 
lino’atkals kad sudarė Ru 
sija, visoms valstybėms ir 
visai žmonija! didelį susi 
rūplnimą, apie kurį vis alš 
kfau pradedama kalbėti 
kaip
APIE "GELTONĄJĮ PA
VOJŲ"

Faktlnal "Geltonasis pa 
vojus" jau prie vart”. Jis 
jau bando savo jėgas Indi 
jos kryptimi, jis bando Ir 
visos Indokinijos krypti- 
mis/Burmos, Kambodžos, 
Tailando, Laoso Ir daug 
ktt"/kat Tibetas jau past 
grobtas.

Fata’lšku nesusiprati
mu Rusija vis dar bando- 
įsltelktl Pekinui, kai šis 

jau yra pareiškęs preten
zijas į visa Sibirą Ir, alš 
ku,to niekad neatsisakys . 
Ir čia jau
PRASIDEDA KOVA U* 
ERDVĘ
kova už egzistencija, kuri 
nustelbia visas doktrinas 
ir socialekonomlnes struk 
tūrasKitlems klausimams 
spręsti reikia visos žmo 
n įjos veiksmingo tarpiau 
tinto apsijungimo, kuriuo 
turėt" bū'l Jung inės Tau 
tos, bet, kaip gyvenimas 
; r > l », -■ ■ j tp >’j ingi nas 
ko’^as+e' ėra 'eorinio no 
’mdžio n e versmingasdė’ 
ko U Thant atsistatydino. 
Teoriškai galvojant, kaip 
tą daro ir U Thant, visos 
valstybės Jungtinėse Tau 
tose turėt" dalyvauti Ir j" 
klausyti,bet kadangi prak 
tiškal JTO labai dar men 
kos reikšmės organtzaci 
ja,tai ir matvomast aplink 
ją be rimtesniu pasėkmiu.

INTOS TRUMPAI
• U Thant sutiko pasilikti 
sekretoriaus pareigose 
iki JTO sesijos pabaigos .
• JA V sekr.Rusk pareiškė: 
JAV per 24 valandas nu
trauks karą Vietname, jei 
gu tą padarys ir Hanojus , 
bet Hanojus atmetė šį pa 
siūlymą.
• Vakam Vokietijos kanc 
lerls Erhardas,pasisakęs 
apie santyki" plėtimą į Eu 
ropos rytus,atvyko į Ame 
riką ir čia nori išspręsti 
daug klausimu-atominiu 
ginki", JAV kariuomenės 
laikymo Europoje,Vokieti 
jos apjungimo problem" 
Ir kt.
• Indonezijos vyriausy
bė parel škė grį žt ant t į

KAS NAUJA
KANADOS PREKYBOS 

MINISTERS
Winte's, lydimas specialis
tų delegacijos, lankėsi cen
trinėje Europoje: Lenkijoje, 
Bulgarijoje, Čekoslovakijoje, 
Vengrijoje ir. Jugoslavijoje 
ir zondavo prekybos santykių 
išplėtimo klausimus. Minnšte 
rio nuomone, MBiitjkių išplė
timas būtų naudingas. Ir yra 
reikalų, kunie būtų pagerinti 
mainų prekybos srityje. Svar 
blausias tačiau klausimas, 
kuris sunkiausiai sprendžia 
mas mainų prekyboje su ko
munistiniais kraštais, yra kre 
(litavimo klausimas. Ministe- 
ris nepasakė , kaip gi kredita
vimo klausimų galima būtų iš’ 
spręsti.
KARALIENĖ ELZBIETA

SU VYRU
j pasaulinės parodos atidary
mų atvyks birželio 30 d. ir Ka
nadoje viešės 5 dienas. Po to 
atvyks karalienės motina, ku - 
ri viešės rvtinėse provincijose

• Prie Kubos at st ovy- 
bės Kanados sostinėje 
susprogdi nt a bomba, 
padariusi nuostolių.
Jungtines Taut as, o užs . 
reik, mi n. Malikas zon
duoja ir kitus klausi
mus Vašingtone. Indone 
zijos salose yra aštraus 
bado,dėl kuri o jau išmt 
rė apie 10,000 žmonių . 
Tat Sukamo politikos 
pasėkmės.
• Jugoslavijos diktato 
rtus Tito, kuris dabar 
"valo" savo aparatą, su 
sttarė su Rusi j os dtkta 
toriu Brežnevu siusti 
Hanojui pagalbą. Tai 
Hanojui pagalbą . Tai 
toks atsilyginimas A- 
merikal už šlmtusmA 
lt jonu doleriu pašalpos.
• JT Organizacijoje , 
priėmus Gajaną, dabar 
yra 118 valstybių.
• Rugsėjo 2r d.Salgone 
susirenka steigiamasis 
Vietnamo parlamentas 
nors vyksta karas ir 
priešas bando jį sutruk
dyti.

• Kongo valstybėje, kurioje 
valdžia pasigrobė gen: Mobu
tu, vyksta sukilimas Katango 
je, kurių bando atgauti Tčiom 
be.
• Popiežius Paulius VI išlei
do enciklikų už taikų. Spalio

KANADOJE
KVEBEKE BŪSIĄ SUMAŽINTI 

MOKESČIAI
Kvebeko premjeras D. John

son pranešė, kad provincijos 
vyriausybė dirbanti prie asme 
ninių mokesčių projekto, pa
gal kurj asmens, uždirbu ne
daugiau kaip 2,000 dolerių 
per metus, mokesčių visai ne 
mokėsiu, kas uždirba iki 10, 
000 dol., esu mokės sumažin
tų mokestj,o kas uždirba dnu 
giau kaip 10,000 dol.,turės 
mokėti aukštesnius mokes
čius, negu dabar moka.
PAŠTININKŲ STREIKAS 

PASIKARTOS?
Paštiininkų sųjungos pirm. 

R. Decarie Toronte pranešė, 
kad jeigu iki lapkričio 13 die 
nos nebus sutvarkytas algų 
pakėlimas 1 dol.valandai, ko 
paštininkai reiikalauja, tai pas 
tininkų streikas pasikartos.

LABAI NUOSTOLINGA 
ŠALNA

Staigiai Londono, Ont.,apy
linkes užklupusi šalna sunai 
kino apie 20 milijonų svarų 
tabako iir tuo padarė apie 12 
milijonų dolerių nuostolių .

mėnesj jis skiria maldoms už 
taikų.

U Thant taikai Vietname 
atstatyti siūlo šins sųlygas: 
1: sustabdyti bombardavimus
2. nutraukti karo veiksnius ir
3. visiems, įmaišytiems j ka 
rų, sutarti taikos sųlygas. A- 
merika tas sųlygas priima, 
bet Hanojus,Pekinas ir Mask
va atmeta. Tat ir nėra kitos 
išeities kaip tęsti karų.
• Kinijos „raudonarmiečiui,, 
tebesiiiutėja. Jie sudaužė ir 
Kinijos respublikos kūrėjo 
Sunjatseno statulų.
• Šanchajaus mieste darbi
ninkai susidūrė su „raudonar 
miečiais „- 400 žmonių yra 
užmuštų .
• Tito teismas, kovodamas 
su diktatūros priešininkais, 
Michailovų nuteisė metams 
kalėti. Michailovas sako, kad 
Jugoslavijoje tiktai 6% gyven 
tojų naudojasi piliečio teisė
mis.
• Italijos kompartijoje didelė 
suirutė- bėga iš jos šimtai 
narių.
• Prancūzijos demokratinio 
apsijungimo centras paskelbė 
komunikatą, kuriame kaltina
mas de Gaulle už vienašališ
kumų Vietnamo klausimu.
• Uraganas Ika nusiaubė Ja- 
ponijų; užmušta 60 žmonių, 
200 sužeista, 4 policninkai 
nunešti į jūrų.

Mont real i ečl ai, Janet ė Mači onytė ir Alfredas 
Balčiūnas, rugsėjo 24 d. sukūre šeimos židinį 
išeinant iš Aušros Vartų bažnyčios.

Lietuvių gyvenimo faktai
VINCO KRĖVĖS VARDO 

PREMIJOS
įteikimas dramaturgui 
Kostui Ostrauskui rug
sėjo 24 d. A V parapijos 
salėje praėjo rimtoje 
ir gražioje nuotaikoje.

Iškilmes pradėjo Aka
demini o sambūrio irJu- 

pas iba is ėt ina s: d vok i a s us i 
kauptą nešvarumai. E.

AR SOVIETU SĄJUNGA 
PALENGVINA VARŽTUS 
IŠEMIGRUOTI?

Kaip praneša vietos Ka
nados spauda, Soviet" Są 
junga pradėjo iš’eisit dau 
giau asmen- emigruoti į 
Kanadą, negu anksčiau.

Pagal Kanados ambasa 
dos žinias, per pirma ši" 
met" pusmetį Soviet1’ Są
junga išdavė 142 leidimus 
Išvažiuoti į Kanadą. Tuo 
tarpu 19^4m.tebuvo išduo 
ti tik S3 leidi mat,o ’905 m . 
- 215 leidim”.Į šį skaiči" 
daugiausia įeina vyresnio 
amž lauš asmenys, ukra l- 
nlečt” ar oabaltlečl ’ kil
mės, kuri" artimos gimi
nės gyvena Kanadoje.

PAŽADAI. . .
Vilniškė valdžia nutarė, 

pradedant 19«7 meta is,per 
statyti Vilniaus, Kauno, 
Klaipėdos ir Kėdalni” se
namiesčio kaikurias dalis 
pagal suderintus su Kukū 
ros ministerija t” sena- 
m iesči - restauravimo pro 
jekfus.Išsaugant architek 
Tūriniu bei meniniu pažiū 
riu vertingus pastatus, bū 
šią pagerintos sanitarinės 
-buitinės sąlygos.sutvar- 
kyti kiemai, aikštelės, ir 
įvesta kanalizacija,vanden 
tiekis,elektra, dujos, karš 
to vandens tiekimas. Tas 
viltingas pažadas džiugina 
ir kartu liudija, kokioj pa 
dėty tie senamiesčiai yra 
dabar. /Elta/,
• Paryžiuje prof. J. 
Baltrušaitis turėjo pa
sikalbėjimą su prezide
ntu de Gaulle.
• Grupė lietuvių jauni
mo lankės i,Daily News11 
redakci joj e ir i nf orma- 
vo redaktorių apie Lie-

ry komisijos pirminin
kas dr. H. Nagys pras
minga kalba/ji bus se - 
kančiame NL nr./.Komi
sijos aktą/dail .R,Bu - 
kausko pieštą/perskai - 
t ė dr.I. Gražytė. Laure
atas po to tarė savo at
šilt epi mo į premi j os 
paskyrimą žodį /jis bus 
įdėtas sekančtameNLnr/

Meninėje dalyje lau
reatas K.Ostrauskas pa
skaitė ištraukų iš dra
mų. Ypač į domi, labai 
stipriai parašytos nau
jos dramos"Duobkasiai" 
ištrauka.Kadangi rašy- 
t oj as drauge yra i r ak- 
torius,tai jis labai įs
pūdingai vaizdžiai iš
traukas paskaitė.

Komp. J. Gaideli o veda
mas sekstetas labai gra 
žiai padainavo sąskam
bi ngų dainų.

Po t o vyko graži os vai - 
šės, šokiai ir loterija.

Akademinis ansamblis 
vertas visokeriopo pa - 
gyri mo, i r ne t i kt ai už 
prasmingą premiją,bet 
ir už labai solidarų it 
t i krai kol egi šką bend
radarbi avimą.

NEGIRDĖTAS DALYKAS 
ATSITIKO MARIJAMPO 
LĖJE:
rugplūčio pradžioj, pačioj 
darbymetėj, valdžia užda
rė valdinį cukraus fabriką. 
Uždarė už beatodairišką 
Šešupės vandens teršimą.

Vien šiemet penkiais at
vejais Šešupėje plaukė "kal
nai" negyvu žuvi’jskaičiuo 
jama.kad per trumpą laiką
išžudyta apie 14 ton" žuvų . tuvps bylą.
Prie Šešupės iš tolo negali- Kita grupė jaunųjų vei- 
ma prieiti. Antanavos ir kėjų lankėsi "Long Isla- 
ypač Puskelniiį elektrinių nd Press" redakcijoje 
tvenkiniuose vaizdas esąs tuo pačiu tisklu.
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METAI GREIT PRABĖGS

toliau?ir kas
Šie, t. y. ,1966 m. tapo 

pakrikštyti Jaunimo Me- | 
tais. Bet ar šis krikštas 
liks atatinkamai atžymė- i 
tas mūsų istorijos lapuo
se? Ar po metų kitų mes 
dar galėsime rasti kur , 
nors krikšto metrikąPTaipi 
Rasime,bettikkur ne kur. 
Didelis ačiū priklauso "Ne 
prlkl. Lietuvos" ir "T.Žt 
burių"redaktoriams. Ju 
leidiniuose yra atatinka
mai atžymėti Jaunimo Me 
tai.

Bet nei "Drauge", nei 
"Liet JJienose", o taip pat 
ir daugumoje kitų leidinių 
lapuose nieko panašaus nė
ra.

Arto taip svarbaus įvy- 
kio įamžinimas į mūsų 
spaudos lapus kitiems yra 
visai bereikšmis reikalai?

Kitados mes turėjome 
Vytauto Did. Metus.Kokį 
tik leidinį iš tų metų mes 
šiandien bepaimsime,-vi
sur rasime atatinkamą įra 
šą leidinio metrikoje.

Ir ne šimtai, o tūkstan
čiai gražių žodžių jau bu
vo paberta mūsų jaunimo 
vardu .Daugiau ir gražiau 
nei joks genijus nesugebė
tų parašyti.

Bet vienas ir vienintėlis 
dar reikalas yra keltinas . 
Ką gi gavo mūsų jaunimas 
iš vykusio kongreso ?Tai 
yra labai didelės apimties 
reikalas ir į ta i t ik ateitis 
atsakys .Kitaip tariantįkai 
pamatysime,ką duoda mū
sų jaunimas,tai žinosime 
ir ką jis yra gavęs.

Kiekvienas jaunas žmo 
gus nesitenkina tuomi, ką 
jis turi, bet jis nori visur 
keliauti ir viską matyti, 
Taip ir šį kartą, kitų kraš
tų liet.jaunimas labai daug 
naujo ir įdomaus pamatė 
Amerikoje ir Kanadoje.

Betkąšis kongresas da
vė liet, jaunimui grynai 
lietuviško?

Kuris gi aspektas kris 
į lietuvišką dirvą ir duos 
gerą derlių?

Imkime dainų šventę.
Savo mase-skaičiumi, 

moter. aprangos spalvin
gumu,-buvo imponuojantis 
reiškinys,ypač iš kitų-kraš- 
atvykus lems.

Repertuare gi nauji,kitų 
kraštų jaunimui negirdėti 
dalykaįkad ir sunkiau įkan- 
domi mažiau išprusintam 
dainiui, suteiks paskatini
mo pasitempti, daugiau pa
dirbėti. # 1 1 • a cLaiškai Redakcijai

gimtajam kraštui-Lietu- 
vai, palikdamas gražų pa-

Lietuvis jau nuo pat pri
gimties yra dainius, jis 
mėgsta dainą. Tat ir klaut 
sytojų buvo pilnutėlė salė.

Imkime operą "Lokys". 
Jau pats tas žodis "opera" 
daug ką pasako. O čia gi ji 
liet.kalboje ir jauno liet, 
muziko parašyta. Toks 
reiškinys kitų kraštų jau
nimui yra didelis dalykas, 
nes jų gyvenamame kraš
te tas nėra įmanoma atlik
ti nei išgirsti. Šis reiški- , 
nys parodė ypatingą lietu
vio sugebėjimą ir liks dide
liu paskatinimu kitiems, 
kaip čia,taip ir kitur esan
tiems.

Štai jaunųjų dailininkų 
paroda.

Dailininkai, turėję pro
gos šioje parodoje dalyvau
ti, tur būt, liko labiausiai 
patenkintais.

Jųjų toks,galima sakyti, 
masinis pasirodymas ir 
dar taip ypatingu laiku,liks 
jiems dideliu pasididžiavi- 
mu.Betoir palankus kriti
kų įvertinimas, suteiks 
jiems paskatinimo ateičiai

Bet ką gi davė lietuviš
ko ši paroda jaunam lanky, 
tojui?

Su labai maža išimtimi, 
parodoje išstatyti darbai 
buvo pagal šių dienų parei
kalavimą, -abstraktiniai.

Ar parodoje buvo bent 
vienas darbelis,kuris jau 
nam lankytojui būtų primi
nęs didingą Lietuvos pra- 
eitį?De ja,nieko panašaus . 
Tiesa, pagarba priklauso 
vienam jaunam lietuviui iš 
Austrijos, kuris išstatė 
vienintėlį lietuviškumo 
simbolį, -kristale lietuviš
ką Vytį. Tat žvelgiant gry- 
nai iš lietuvišlco taško, ši 
paroda tikslo neatsiekė. 
Panašių parodų galima vi
sur ir visada pamatyti.

Tur būt viena iš svar
biausių Jaunimo Kongreso 
apraiškų,tai peticijos įtei
kimas J. Tautoms. Ypač 
svarbus šis žygis buvo jau
nimui, atvykusiam iš kitų 
kraštų. Jie turėjo pasijus
ti labai išdidžiai, nes turė
jo labai retą progą būti da
lyviais, kovoje už Lietu
vos laisvę pasaulinio mas
to organizacijoje, J. Tau
tose.

Tikėkime, jog tai ne pa
skutinis tokio masto įvy
kis ir ateičiai bus pasimo
kyta iš praeities klaidų.

A. L.

Mielas p. Red., 
Ką tik mus pasiekė liūd

na žinia- netekome A.A . 
Domtniko Norkeliūno. Jo 
mirtis skaudžiai palietė 
ne tik jo šeimą bet arti
muosius, bet ir plačią lie
tuvių visuomenę. Jis sąži
ningai atliko pareigą savo

vyzdį mums išeivijoje. Te 
būnie jam lengva Kanados 
žemė.

Janina ir Gediminas 
Rukšėnai,

Los Augeles, Caltf., 
1966.rugsėjo 3 d.

KLB Toron to Apylinkės pirmininkui 
AUGUSTINU KUOLUI,

jo šeimai ir giminėms, tragiškai Lietuvoje žu
vus jo broliui

A.A. VYTAUTUI KUOLUI, 
reiškiame nuoširdžiausią užuojautą

KLB Krašto Valdyba.

Mūsų buvusiems ilgamečiams klijentams
D. NORKELIŪNUI, J. MATUSEVIČIUI IR K. ČEKA1ČIU1 

mirus, reiškiame giliausią užuojautą jų šeimoms ir gimi
nėms liūdesio valandoje, netekus savo artimųjų.

Juozo ir Marijos Laurinaičių šeima, 
Joe’s Butchery and Grocery.
1918 Frontenac,tel:524* 0209.

PARTIZANAI ŠIMONIU GIRIOJE
Tiekia J.Kručas.
BAUSMĖS VYKDYMAS
Nužydėjo vasara. Lau

kuose švilpavo drungnas 
rugsėjo vėjas .Pylė lietus . 
Šimonių girios tankmėje, 
tarp susiratzguslų bruzgy 
nų darbavos i Gudo būrys . 
Jie kasė žemine, nešė už

AUKOJO NEPR. LIETUVAI 
Sabaliauskienė Ona 
Navickas V. 
Strikaltts K. 
Meškauskas Mikas 
Zaveckls S.
S LA 236 kuopa Toronte 
Guoba M.
Adomoniai J. J. 
Talka/Hamilt./Credit 
Union
Vapsva Mamertas 

Treigys Vincent 
Ciplijauskas L. 4 
Jurkus Eugenija 
Kazlauska P. 
Skrtpkutė Luctja 
Gtrevtčtus J. 
KLB Lethbrtge Apyl. 
Petrulis M. 
A^šėnas Pr.
. PLJAS-Toronto skyr. 1O 
Bridžius K. 
Pranckūnas S. 
Mozūra itts Iž. 
VasDtausklenė M. 
Tėvai Jėzuitai 
Jackus J. 
Beldavs V. 
Katinas Pr.
Jaugei tat Rūta ir Algis 7. 
Daugėla J. F.
Msgr. J. A. Kučingis 
Kuolas Aug. 
Bulovas R. 
Danys J. V. 
Einikas A.
Tautos Fondas, Toron

$4.
1.
4.
4.
5.
5
1.
5.

1O.
2.
1.
4.
4.
3.
4.
4r
5. 
2 
i.

1.
5.
5.
2.
1.
6.
2.
2.

15.
7.
3.
1.
1.

Dr. Senlkas J.
Gureckas L.
Adomaitis J.
Černykovas L.
Nuošidžiausiai dėkojame. NL. linksmiau..
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NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
Independent Lithuania 

7722 George Street La Seile 
Montreal, P.O. Canada.

Žarnai aklypaa Nr. 220 ■ WOO a* pddM 
Hr. 239 - WOO ” •• 
Hr. 230- *394 •• ’•

Vial sklypai randasi Mantraalla prlaialasly|a 
Francdls da Salas, country of Laval. 
Sklypų varta 1000.00 kiekvieno.

Laimėjimų paskirstymas įvyks 1967 m. NL Spaudos baliaus metu.

5 Tickets -- Donation $3.00.

Nuorašas. P. Laguckas .
Vl.Ja sins kas. 

kelių kilometrų iškastas 
žemes. Visi ruošėsi žie
mai.

Nusileido saulė. Girtoje 
iškart pasidarė tamsu ir 
gūdu. Gudas įsakė baigti 
darbą.Suliepsnojo laužai. 
Po to Matui iauską ir Būgai 
liškį jis pas įvedė į šalį, lie 
pė susėsti į drėgnas sama 
nas ir tyliu balsu įsakė:

-Šiąnakt reikia baigti su 
tuo berniūkščiu... Eisit 
abu.Ir pasistenkit po die- 

os kitos grįžti. Mus sura 
šit kol kas čia pat.

Pasiėmę su savimi šau 
tuvus, pistoletus ir porą 
granatų, partizanai išėjo 
vykdyti uždavinio.Kinderių 
kaime užėjo pas Sampari 
są Apšęęą. Tai buvo apie 
60 metų gerokai pražilęs 
vyras.Pamatęs nakties s ve 
čius,jis sutriko.

-Nebijok,-drąsino Matu 
liauskas ,aps tž valgydamas 
po trobą.

-O ko man čia bijoti, aš 
ir nebijau, -gana drąsiai at 
šovė Apšega.

-Sakyk, tėvai, tu pažįsti 
Romą Subatavičių-pradėjo 
Bugailiškis.

-O kaip gi,-sujudo senis, - - -
-tai tlkraaal gyvaaal slda atldarymodlenasudarė 
bras.Kai pamatau...

-Gerai, gerai, -pertrau 
kė Matuliauskaa-Okur jis 
dabar, žinai? Reikia jc 
mums truputėlį.

Apšega įtartinai nužvel 
gė nuo kojų iki galvos abu 
partizanus .Bet pagalvojęs, 
kad jie vaikui nieko nesi
ruošia daryti, atsakė:

-Čia, kaimynystėje, gy
vena jo teta Subatavtčienė.
A nądien Romą mač iau kryk 
štaujantsu Subatavičienės 
aukrele...Abu jauni, abiem

WINDS ORE V.PAZUKAI- 
TĖS KŪRINIŲ PARODA

Rugsėjo 14 d.vakare Wind /
soro miesto Willlstead Me.
no Galerijoje publikos su \
strlnko apie porą šimtų.

Vandos Pazukaltės 42- DAUG 
se darbuose vyraujanti te- £-----
ma-Ltetuvos Pajūris^/Pa SIQS pLlJNKSN0S ORGANIZACIJA, PAAUKOKIME JAI 1 
'angos kopos, Klaipėdos •’
miesto vaizdai,pajūrio par. 
kai, medžiai, laivai/. Visa 
tat sukurta tėvynėj ir var
gais negalais išsiprašyta 
perbolševtktnes muitines 
važiuojant.

Pačiai dailininkei asme. 
ntškai dalyvaujant,atidary
mą atliko Wlllistead Meno 
Galerijos prezidentas p. 
Garnet Humphrey. Po jo 
vienas tos galerijos dtrek- 
toriu p. Kenneth Saltmar 
che,entuziastingiausias p. 
V.Pazukaltės meno gerbė
jas. Windsoro miesto bur
mistras p.John Wheelton, 
po keltų padėkos žodžių 
menininkei, suteikusiai 
W-tndsoro miestui garbę, 
perkirpo juostą į salę.

Paroda tesis dvi savai
tes ir bus uždaryta rugsė 
jo 29 vakare.

Pažymėtina,kad vieną iš 
brangiųjų paveikslų tuojau 
nupirko jaunas, nesentai 
mokslus baigęs, kaip akto
rius ir literatas jau užsi
angažavęs detrotttškts Al
gis Gladkauskas. Už "Mi
rusį miestą" jis užmokėjo 
600 dol., ir dar nupirko 
Hno ratžtnį-"Ttlta"/Pane- 
vėžyje/.

Kadangi prieš atidary
mą W tndsore parodą garsi- 
no angliškoji spauda bei ra
di jas, tai gerą publikos pu

YRA ZMONESE NELAIMIŲ IR DAUG NELAIMINGŲ 
ŽMONIŲ} MONTREALYJE JIEMS PADEDA RAUDONO-

ne lietuvių kilmės kanadie
čiai.

Svetimiesiems staigme
ną padarė ir vaišinimo bū-

Raudonosios plunksnos organizacija šelpia visus, 
nelaimėn patekusius.

das paveikslų apžiūrėjimo 
metu.Keturios-švies laplau- 
kės,aukštos, jaunutės, gra
žiausiais tautiniais rūbais 
apsirengę lietuvaitės .ka
vą ant padėklų grakščiai 
neštojo maloniai visiems 
pasiūlydamos, su šypsena 
prakalb indą mos.

Galerijai ištuštėjus, vė
lyvą vakarą keliolika žmo
nių dar susirinkome vai
šinguose Birutės ir Petro

Partizanai išėjoApšega visai ištirpo jų žingsniai. 
juos patydėjo iki durų, ir tol Kažkoks nerimas ėmė 
stovėjo, kol nakties tyloje mausti širdyje...

Gilią užuojautą reiškiame
DONATUI IR MARGARITAI BALTRUKONIAMS 
mirus jo mylimai motutei Lietuvoje.

P. G. Rudins kai
J. S. Skučai.

Januškų namuose. Mūsų 
tarpe buvo ir pati dienos 
herojė,p-lė Vanda Pazukai- 
tė,Didelė menininkė, dide
liu gabumtĮpianistė, litera
tė, pedagogė. Vanda Pazu- 
kaltė trapaus kūno,bet mil
žiniškos dvasios ir geleži
nės valios moteris. Vanda 
Pazukattė - atlaikiusi de
šimtį katorgos metų Sibi
re Ir prieš keliolika mė^ 
nestų į laisvę išsiveržusi. 
Januškuose turėjau progą 
su ja truputį šnektelti. Jau 
ir iį obūtų ką skaitytojui 
papasakoti,bet tam reikia 
kitos progos.

Parodos rengėjai išlei
do kuklų, skoningą katalo
gą,su menininkės nuotrau
ka, trumpa biografija bei 
keturių paveikslų nuotrau
komis. Alfonsas Nakas .

Jau keli metai kai Santa Monika, California, USA, Lietuvių klubas kasmet rengia tradicinius balius, kurie paprast ai estii 
labai sėkmingi. Šiemetinis balius įvyko rugsėjo 17 d. Baliaus metu buvo pagerbti keturi nusipelnę lietuviškoje veikloje 
asmenys: Hollywoodo televizijos ir kino aktorė Rūta Kilmonyt ė-Lee, mokslininkas dr. Arv.Kliorė, tnž. Eg.Radvenis ir mok
ytoja Ona Razutienė. Jiems visiems Lietuvos Generalinis Konsulas dr. J. J.Bielskus įteikė specialius įrašus, publikai 
audringai plojant. Atvaizde bendras baliaus vaizdas programai vykstaht. Pažymėtina, kad klubui vadovauja energingas bu
vęs Montrealto lietuvis visuomenininkas Albinas Markevičius. Nuotrauka L.Kančausko.
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by JOHN W. FISHER 
CENTENNIAL COMMISSIONER

^Confėdė’3"

The Centennial Commission has chosen th* symbol 
of th* Centennial of Confederation; eleven equi
lateral triangles arranged together into a symbolic 
Maple Leaf representing the fen Provinces and the 
Canadian North

la Commission du Centenaire o choisi (emblem* 
du Centenaire de la Confederation! une feuillo 
d ėrable slylisėe et compose* de onze triangles 
equilateraux reprėsentant les dix provinces et le 
Nord canadien

PRANEŠIMAS APIE 1867-1967 ŠIMTMETĮ

Kada aš apsiėmiau or
ganizuoti Kanados didžiau
sią istorijos įvykio šven
tės minėjimą,sus įtikau su 
įvairiais pesimistais. Jie 
sakė:" Kanadiečiai nėra 
įkyrūs patriotai. Turėsi 
sunkų darbą norint sukelti 
vėliavas 1967 metams'IKai 
kurie faktai patvirtino tą 
jų nuomonę,bet dvasia tų 
visų pesimistų,kurie pa
reiškė savo pažiūras, ne
buvo ta, kodėl aš prisiė
miau tas pareigas kaip ka
nadietis. Esu keliavęs pa
kankamai šioje šalyje ir 
žinau,kad kanadiečiai yra 
stiprūs, pozityviai galvo- 
jantiejl.Kanadiečiai savo 
krašte neis į laukines de
monstracijas iš patriotiz- 
mo.Tokl dalykai mane var-

žytų.Aš tiktu, kad mūsų na 
ctonalizmas yra daugiau 
apgalvotas,©ne emocianar 
lūs,ir todėl aš tikiu tvir
tai, kad mūsų Šimtmetis 
turės pasisekimo ir bus 
prasmingas mūsų istori
jai.Taip,mes galime turė
ti sunkumų sprendžiant 
kas mes esame, už ką ko
vojame, ir prieš ką. Bet 
mes žinome, kas tai yra 
namai, ir nors galime tu
rėti sunkumų tai pareikš
ti, bet mes mylime savo 
kraštą.Kada mes keliauja-

me per pasaulį, tada mes 
atsiveriam. Prieš kelis 
metus pusryčiavau Angli
jos Londone Ir įsivėliau į 
kalbas su jaunu vyru, sė
dinčiu prie stalo. Jis buvo 
kanadietis, dirbęs orinio 
susisiekimo įstaigoj Lon
done .Jo neaktnantjjis pa
reiškė savo mintis apie 
namus ir Kanadą.

"Nesu nacionalistas" 
kalbėjo jis. "Tikrai netesu 
prieš jį. Tas sudaro man 
pasauly sunkumų, Dėlto 
man patinka mano kraštas. 
Mes nesame agresyvūs na
cionalistai"./Esu tikras , 
kad jis manė jog esu ame
rikonas/. "Bet tikrumoj, 
mano pone, yra sunku iš
reikšti savo jausmus apie 
savo šalį". Ir jis galvojo 
ne apie savo namus ir apie 
savo miestą Ontario. Jis 
galvojo apie ežerų šalį, 
kur jis keliavo latveliais- 
vasaros metu,apie plačias 
upes .Hei aš negalėčiau gau
ti darbo Kanadoje, aš galė
čiau eiti į šiaurę medžio
ti,ko aš negalėčiau padary
ti čia,ir aš pragyvenčiau'! 
Jis priminė kaip minties 
fantaziją, kad jei jis ir ba
dautų, bet Kanada jam tei
kia saugumo. "Aš visada

Du svarbūs klausimai
RAŠO PETRAS BŪTĖNAS 
/Tęsinys iš preito nr.a- 
pte Lietuvos valstybės

8/Metraščio apraše Lietu 
vos kunigaikščiai /21/ su
skirstyti į: se startejšei/ga 
linls balsių ei "junginys" 
nėra dvibalsis ei,bet yra 
ne junginys e-i/-se staršii, 
išvertus būtųište sentausie 
ji- šie vyresnieji-vyriau- 
steji, -atseit, pasakymas 
"šie seniausieji" geresnis 
ir tiksliausias būtų: vyriau 
šieji kunigaikščiai,o ne"vy 
resniejt". Irtai aiškiai pri 
rašyta prie Lietuvos kuni 
gaikščių pirmųjų penkių as 
menvardžių. Kiti visi ten 
tik kunigaikščiai,ir žr."5"

jaučiau, kad Rocky kalnai 
ar Gaspe dykuma yra ma
no, nors aš ten nesilankau 
kas savaitgalis .Mačiau kal
nus tik kartą". Jaunas vy
ras Išdėstė savo galvoji
mus, jis buvo ir sentimen
talus ir patriotas. Aš gal
voju, kad greičiausiai jis 
būdamas namie susilaiky
tų ir būtų susivaržęs taip 
kalbėti.

Nuo dabar ligi 1967 me 
tų kanadiečiai kaip indivi
dai ir grupės, didelės ar 
mažos, ras būdą pareikšti 
savo mintis ir tikrus jaus 
mus apie Kanadą.

/Canadian Scene/.

Jei taip,tai galima Spręsti, 
kad Litva "Lietuva" 1219 
metų žinioje metraščio yra 
traktuojama kaip Lietuva 
valstybė /kur kas dar iš 
prieš 1219 metų lalkotarptc/ 
kuriai priklauso, iš eilės 
imantil/Žemaitija su savo 
kunigaikščiais, 2/ Ruškių 
kunigaikščiai / kurios teš 
kotinos srities/, 3/Bulos 
/ ds.vd./kunigaikščiai/sri 
tls irgi ieškotina/, 4/Deltu 
va sritis su savo kunigą ikš 
čtais ir 5/dar ir Lotva"Lat 
va"/ji maždaug žinoma/.

Neišskirtina galimybė 
visus vadinamus tik kuni
gaikščiais perkratyti,nes , 
mat,jų tarpe gal galėtų bū 
ti numanomų ir kaip vyriau 
šiųjų kunigaikščių.Reikia 
manyt i,kad tų 21 kunigą ikš 
čio yra atstovaujama net 
visut visa Lietuvos valsty 
bė.Tam reikia gana painių 
kantrių ir kaip reikiant at 
s įdėtinų tyrinėjimų naujais 
kiek galint patikimais me 
todais. Žr. "9".
9/Sutartles apraše Lietu
vos valstybės,minimos tik 
dvisritysŽemaičiai ir Del 
tuva. Jei tik šitaip, tai ga 
llu drįsti pasakyti,kad isto 
rikas anonimas minėtojo 
metraščio aprašo nebus 
kaip reikiant ar išskaitęs

Daktaras Juozas Darius Ambrozaitls šiemet sėkmin 
gai gavo Montrealio /prancūzų/ universitete Bakte
riologijos Magistro laipsnį. Bet, drauge būdamas Ir 
medicinos Daktaru, jis studijas testa toliau ir tuo ti
kslu išvyksta j Wisconstno valstybinį universitetą,ku 
rlame sieks doktorato Ir bakteriologijoje. Studijoms 
tęsti ir moksliniam laipsniui gauti Dr. J.D.Ambro - 
zaltls yra gavęs National Research Council of Cana
da stipendiją ir taip pat Fellowships iš Wisconsin'o 
universiteto.

Darius yra sūnus Antaninos ir Vinco Ambrozatčlų 
ir Sofijos ir Andriaus Masevtčtų žentas.

ar dar nepajėgęs suprasti 
ar dar kaip.Kiti istorikai 
tų sričių skelbia net pen
kias,bet, deja, kaip papras 
tai, ir vėl be įrodymų. Jų 
skaičius gana aiškus. Tai

iSra'Wa f3th

Šiluvos Marijos koplyčios Vashington'e didysis altorius /viduryje/ ir šoninės mozaikos /šonuose/.

Prancūzijos prezidentas De Gaulle su savo žmo
na dalyvauja pamaldose Leningrado, Sovietų Rusijoj, 
vienintelėje katalikų bažnyčioje, kurią šio amžiaus 
pradžioje pastatė Prancūzijos ambasada.

Atvaizde matome kaip klebonas kun.Pa- 
vllonis /lietuvis/ prezidentą de Gaulle su 
žmona iškilmingai sutinka įeinantį į baž
nyčią.

JONAS 
AVYŽIUS ROMANAS

PENKTA DALIS
44 atkarpa.

IV
— Ko gi ten karsteis ant tos kėdės? — piktai paklausė 

Morta, nesuradusi savyje nė lašelio užuojautos ligonei. Ir 
nesuprasdama, kodėl taip daro, abiem rankom sugriebė La
pinienės kumštelį ir ištiesė pirštus. Ant antklodės pabiro 
sutrintos samanos.

— Nebėr. . .— sušnibždėjo senė. Veidas skausmingai 
persikreipė, visas kūnas ėmė mėšlungiškai trūkčioti, net 
plaukai atskirais kuokštais judėjo ant galvos kaip vėjo blaš
koma žolė. Taip raudančio žmogaus — be garso, be ašarų — 
Morta nebuvo mačiusi.— Užkišau. . . juodai dienai... Užuo
dė, prakeiktasis, pavogė. . . Bent vieną auksinuką būtų pa
likęs. .. mišioms, grabui, ubagams padalinti. Nebėr.. .

— Kur užkišai? Ką? — Morta su panieka pažvelgė į 
sieną ties apvirtusią kėde. Vienoje vietoje, per gerą žmo
gaus ūgį nuo grindų, dekoratyvinis popierius buvo nudras
kytas, matėsi plikas persprogęs sienojas. Iš plyšio kyšojo iš
pešiotų samanų likučiai.— Kvailė. . . Lyg be auksinių ją pa
liks neužkastą.

— Bent vieną auksinuką. . .
Morta pajuto, kad kraujas, ūždamas ausyse, plūsta į gal

vą. Minties žaibas perskrodė smegenis, ir ji ryškiai, taip 
ryškiai, kaip niekad, išvydo savo skriaudą, begaliniai didelę, 
neatitaisomą skriaudą. Dvidešimt septynerius metus, neat 
stodamas nė per žingsnį, iš paskos sekė kraupus šešėlis — 
kaltė prieš Lapinienę; vilkosi per dienų dienas su nepake
liamu akmeniu krūtinėje, kitą skriaudė ir pati kentė netei
sybę, bet nežinojo, kas dėl to iš tikrųjų kaltas. Ir štai kal
tininkas yra! Surado!

— Velniui į uodegą tavo auksiniai! — Morta pasislinko 
arčiau lovos kojūgalio. Akių baltymai švystelėjo kaip iš

GYVENIMAS IS NAUJO

galąsti peilio ašmenys, ir susmigo į verksmingai surauktą, 
priešmirtiniu šalčiu dvelkiantį senukės veidą.— Manai, kad 
už auksą nusipirkai vyrą, tai ir danguje nusipirksi vietą. Ne, 
Matilda. Ten tau paklos sąskaitą. Turėsi atsakyti ne vien už 
save, bet ir už tuos, kuriuos įstūmei į nuodėmę su savo pi
nigėliais. „Ir nevesk mus į pagundą. ..“ O tavo turtas įvedė 
į pagundą amžiną atilsį Lapiną, senis privertė Motiejų vesti 

tave; per tai aš turėjau ištekėti už nemylimo vyro, meluoti, 
apgaudinėti, piktinti vaikus. . . Jie suėdė mano gyvenimą, tie 
tavo auksinukai, kad jie būtų prakeikti šimtą kartų!

Lapinienė kėlėsi nuo pagalvio, bet vėl sudribo, nublokš
ta užgriuvusios kaltinimų sunkenybės.

— „Ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiam 
savo kaltininkams...“ — suvapėjo pamėlynavusiomis lūpo
mis. Išblėsusiose akyse pirmą kartą pasirodė gyva išraiška — 
beprotiškos baimės prieš nežinomybę išraiška.

— Aš nekaltinu tavęs, bet ir neprašau atleidimo.— Mor
ta prisispyrusi žiūrėjo į senę, lyg mėgavosi jos kančiomis, 
stebėdami savo kietaširdišku ir gaivališku noru pasi
teisinti.— Mane sutrypė turtas, bet ir tavęs nepagailėjo. Abi 
permalė tos pačios girnos. Tik nevienodai į jas patekome. 
Mane įtraukė, o tu pati įlindai, Matilda. Auksinukų nebėr... 
Ne auksinukų, kvaiše, žmogaus nebėr! Tavęs! Juk, pasakyk, 
ką gero matei savo gyvenime? Gal iki vestuvių. O paskui? 
Aš bent mylėjau, ir pati buvau mylima. Kad ir slaptai, žmo
nių apkalbama, vaikų nekenčiama, prieš Dievą drebėdama, 
bet gyvenau. Gyvenau, Matilda! Pusiau, bet gyvenau, o tu 
trūnijai kaip j šiukšlyną išmesta mazgotė. Numirsi, niekas 
tavęs nepasiges. Kitas dar apsidžiaugs. Po teisybei, juk rei
kia džiaugtis, nes ten būsi šimtą kartų laimingesnė. ..

Lapinienė gulėjo nejudėdama kaip kaladė. Ašaros plūdo 
pro pageltusius akių vokus, plazdančius lyg drugeliai, ritosi 
per gyslotus smilkinius ir sunkėsi į išsidraikiusių plaukų žilę.

Morta paėmė senės ranką, bejėgiškai sudribusią ant ant
klodės, ir prispaudė prie lūpų.

— Nenorėjau tavęs užgauti, Matilda, Dievas mato, ne
norėjau! — sušuko, ūmai apimta gailesio.— O kad gyvenime 
taip išėjo, niekas nekaltas. Buvo tokie laikai, kitaip negalėjo 
būti. Aš pati kalta — nereikėjo užleisti tau Motiejaus... Bet 
mylėjau jį, norėjau jam laimės. . . Prakeiktas turtas kaltas!

— Morta... Mortel.. .— Lapinienė kilstelėjo nuo pagal-

vio. Nepasikei tusiame veide atsimušė kažkoks vidujinis 
šviesulys.— Gal tikrai Dievas man neatleis. .. nes kas ne
vertas žmonių meilės, to nė Viešpats nemyli. „Kaip dangų 
je, taip ir ant žemės. . .“ Pasislink arčiau, Mortel. Va taip. 
Duok kitą ranką. . . Šiltos, gražios tavo rankos. Karštas krau
jas. Kaip vyrai tokios nemylės? Gyvensi dar, būsi laiminga, 
o mano skriaudą pamiršk.. . Skolinga tau, kalta, kaip prieš 
patį Dievą prisipažįstu. Dovanok. .. Tegu man Aukščiausias 
atleidžia už viską — ką tave keikiau mintyse, bloga linkė
jau, ką meldžiausi, prašiau Viešpatį tau atimti kalbą, akių 
šviesą, užleisti baisią ligą. Susitaikykime Aukščiausiojo aki
vaizdoje, Mortel.. .

Lapinienė kalbėjo tyliai, bet aiškiai, tarpais sustodama 
atsikvėpti ir šaltais limpančiais pirštais spūsčiodama Mortai 
plaštakas. Toji žiūrėjo pro langą, smaugiama gailesio. Pa
kluonėse kaip gyvi mosavo šakomis medžiai. Jų viršūnes dar 
siekė saulės spinduliai, tačiau žemutinės šakos jau skendo 
artėjančio vakaro šešėliuose. Už lango, tirštame alyvų krū
me, čirškė žvirbliai: sunkios neprasiskleidusių žiedų kekės 
suposi nuo vėjo, protarpiais subelsdamos į stiklą, ir tame 
minkštame stuktelėjime, lygiai kaip ir prislopintame žvirb
lių čiauškėjime, skambėjo gedulinga gaida.

Mortai iki ašarų buvo skaudu dėl gyvenimo neteisingu
mo. Ji pasakė, sudėdama į tuos žodžius visą savo sielos 
švelnumą:

— Nereikia mirti nemarinamai. Nesi tokia sena. Atsi
kelsi, Matilda.

— Neduok Dieve. ..— išgąstingai sušnibždėjo senikė.
Tuo metu priemenėje subildėjo, su trenksmu atsidarė tro

bos durys, ir į vidų įvirto Šileika. Visas miltinas, vos besi
laikantis ant kojų.

— Morta, ei, Morta! — šūkavo, slinkdamas pasieniu prie 
virtuvės durų, nes tos buvo arčiausiai.— Gyvnašle, kur tave 
velniai nešioja, kad niekur negaliu rasti? Ak, ji čia! Lapi
nienę marina. O kodėl nėr žvakės? Ar tu ne katalikė, Matil
da? Nusisuk, Morta, tuoj pastatysiu žvakę. Šileikos tuo rei
kalu Dievas nenuskriaudė.

Morta išėjo iš virtuvės, nustūmė į šalį Šileiką ir užtren
kė duris.

— Ko atsivilkai, begėdi? Eik namo! Kiaulė! Per tave 
Nukeltoj 4 psl.

kiek gi jų galima iš tikrųjų 
ir kaip tai įrodoma?Ž r."8", 
lO/Įprastinai istorikai ra 
šo,kad 1219 metų metrašti 
niame sutarties apraše 
esančios "penkios valdan 
čios šeimos", bet savo įro 
dymų niekaip neatsklei
džia.

Ne'. Yra kitaip, ir isto 
rikams tai dar teks pa
tiems patyrinėti ir persi- 
svarstyti.
11/ Istorikas anonimas ra 
šo: "Po kelerių metų /po 
1219 metų PB./ iš didikų 
konf ederac i jos/-valstyb tų 
sąjunga, LKV.PB/ iškilo 
Mindaugas,ir valstybė įsi 
kūrė". Vadinasi, įrodomo 
jo svorio centras Lietuvos 
valstybei įsikurti ieško
mas po 1219 metų /bet žr. 
"1"/, ir būtinai tik "Min
daugui iškilus". Kai tik 
tiek, ir tai neįrodinėjamal, 
pabrėžta, nors ir gal auto 
tetiškai, tai nėra reikalo 
spėlioti.kasčlaperštuka. 
Telieka tik paklausti:jei 
nebūtų iškilęs M indaugas , 
ta t ar nebebūtų buvę Lietu 
vos valstybės tuo metu? 
O jei priešinindauginę Lie 
tuvos valstybę tada, prieš 
Mindaugo Iškilimą, 1219 
metais ir net prieš šiuos 
metus jau valdė vyriausių 
jų kunigaikščių triumvira 
tas ar panaši įstaiga, kur 
buvo Mindaugas, -ar ir ta 
da dar nebūtų buvę Lietu
vos valstybės ?Reikia aiš 
kiat pasakyt i ir būtinai tiks 
liaiįrodyti.Gi triumvira- 
tiškumo ar panašios valdo 
mos įstaigos galimybė ne 
slslepla esanti 1219 metu 
metraštiniame sutarties 
apraše.

Bet yra istorikų, tvirti
nančių, kad 1219 metų me 
trašttniame sutarties ap
raše "nė vieno žymesnio 
kunigaikščio neprasimuš 
ta'J žinoma, jokių įrodymų 
tam irgi nesuteikiant.

PRIEDAS.
I/. 1219 metų metrašti- 

nts sutarties aprašas seną 
ja rytinių slavų kalba yra 
tokio ilgumo, kaip "Pašau 
lio Lietuvio" teksto viena 
kuri eilutė, ją imant per vi 
sas tris puslapio skiltis , 
ir paties aprašo tekstas te 
turi devynias eilutes. Bet 
pats aprašo turinys yra 
tiek sodrus, kad paslan
kiam tyrinėtojui yra gera 
 Nukelta į 5 psl.
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KULTŪRWB$feQtfIKA ^Irljos

NAUJI SPAUD 
Petras Tarutis. "VII- 

niaus" rūbas".Romanas. 
Išleido "Nidos" knygų klu
bas: 1, Ladbroke Garden, 
London, V. 11. Gr. Britain. 
496 psl. Kaina: minkštais 
viršeliais $2. 5O,kietats- 
$ 3.OO. Nenartams 25% 
brangiau.

Bronys Raila. "Laumių 
juosta". Akimirksnių kro
nikos I. Viršelis dailinitu 
ko Kosto Jezersko. 352 
puslapiai. Kaina: minkš
tais viršeliais 2 dol.,kie
mais 3 dol.

"Metmenys"-iaunoslo8 
kartos kultūros žurnalas. 
1966 m.Nr. 11.Šiame nu- 
meruje rašo: R.Šilbajo
ris/apie M.Kattliškį/, Jur
gis Baltrušaitis/Atbudi- 
mat ir prajovat/, Stasys 
Goštautas/Pas įkalbėji
mai su J.Meku/,M.Ka
ti iškis, J.Blekaltts.M. 
Gimbutienė, A.Lands
bergis, J. Šmulkštys, 
Tautrimas ir kt. Leidi
nys iliustruotas dail. Vi
dos Krtštolattytės pte - 
šiniais.

"Lituanus"-Ltthuanian 
Quarterly / Spring 1966 , 
Nightmare or Realtty?E - 
cerpts from lithuanian un
derground literature. Šis 
Lituanus nr. iliustruotas 
montrealiečio dailiu. R. 
Bukausko kūrybos atvai
zdais. Įdomus ir ver-
tingas turinys.

"Muzikos Žinios" 1/173/
B.Vaivorytė, Nardžto 
pulkas A2 dol./. Paruoš-

šįmet Lietuvoje baigusių nias.

Kino aktorė Marilyn Monroe, apie kurtą 
ir jos tragišką mirtį, bet priežastis, ku
rtos privedė prie tragiškos mirties, da-.
bar yra išleista įdomi Silvain Reiner kny
ga, apie kurtą gana plačiai kalbama. Iš neseniai suruoštos Toronte Dagio parodos medžio skulptūra 

"Paliko tik prisiminimai”.

OS LEIDINIAI
nr..skirtas M.K.Čiurlio
nio kūrybai, su kompozito
riaus atvaizdu, papuoštas 
jo tapybos kūriniais. Prie
do dvi kantatos:Br. Mąr - 
katėto "Vilniaus varpai" 
ir Br.Budriūno"Teviškės 
namai".MŽ metinė kaina 
2 dol.Adresas:Mr. J.Kre
ivėnas, 1602 So. 48 Ct, Ci
cero 50, III., USA.

Lietuvių Studentų Sąjun- 
gos Metraštis,1966 m.Di
delis, įvairus, gražiai i- 
llustruotas leidinys.

Kanados Lietuvių 12—toji 
Diena.Gražus tltustruo - 
tas leidinys su trumpom 
informacinėm žiniom, ir 
L.Švegždaitės ir K. Bar- 
teškos poezija.

Prancūzijos Lietuvių Ži
nios 1966 m.Nr.32. Infor
macinis biuletenis, išet - 
nąs Paryžiuje.

"Aušros Vartai" -Ham
burgo lietuvių informaci
nis leidinys.

"Evangelijos Šviesa"-e- 
vangeltkų laikraštis:kun. 
K.Burbulys, 656 W.35 St.
Chicago 16, U.S.A

SALEZIEČIŲ LEIDINIAI: 
St.Džiugas,Keturi valdo-
vat/2dol./; St.Džiugas 
Neklaužados /2 dol./; A, 
Tyruolis, Marijos žemė 
/Idol./; H.Didžtulytė- 
Moštnsktenė, Baltosios 
lelijos riteris /5O ct. /;

RAŠYTOJAS PETRAS TARULIS - PETRĖNAS 
Dabar knygų leidykla Anglijos Londone Nida 
išleido jo parašytą romaną "Vilniaus rūbas", 
kuriuo autorius atgaivino po ilgokos pertrau
kos savo literatūrinį darbą.

ta spaudai: P. Gavėnas, 
Mikas Magonas , V. Vis
girdą, Saulės pirklys.

Be to, išleistas pašto 
ženkliukas, lipinamas ša
lia reguliaraus pašto žen
klo, dalinamas nemokamai

Vist leidiniai leidžiami
Saleziečių gimnazijai Itali
joje paremti. Adresas: 
Caįtelnuovo Don Bosco, 
Italy.

TIK TREČDALIS, 
greičiau tik ketvirtadalis 

vidurines mokyklas moks
leivių pateks į universite
tą ar kitas aukštąsias mo
kyki as.

Vilniškis švietimo mi
nistro pavaduotojas /J. Kar- 
vallauskas/kalba apie rei
kalą iš pagrindų pakeisti
bendrojo lavinimo mokyk
lą programą taip, kad to
se mokyklose mokiniai jai 
būt?’ parengti pasirinkti 
profesiją ir pritaikyti to
je mokykloje gautąsias ŽI

DAIL. VISGIRDĄ LIETU
VOJE

Laikraštis "Literatūra 
ir Menas" jau įsidėjo dai
lininko V.Vtsgtrdos atvai
zdą, jam besikalbant su 
Lietuvos dailininkais. Bet 
"Tėvynės Balso" vis dar 
bijo Lietuvos žmonėms ro
dyti, nors jame dabar visą 
jau laiką spausdina apie 
tremtyje esančius rašyto
jus, dailininkus ir kitus 
menininkus.

RELIGINĖ MUZIKA RUSI
JOJE

Po daugelio metu tylos, ne
sentai Maskvoje įvyko reli
ginės muzikos koncertas. 
Publika aklinai užpildė Ko
nservatorijos salę. Konce
rtas paraėjęs nepaprastu 
pasisekimu.
MEMORANDUMĄ LIETU
VOS LAISVĖS REIKALU
Lietuvos krikščionys de

mokratai išsiuntinėjo 30 - 
čiai krik.dem.partijųęde-. 
Gaulle'ui, vykstančiam į 
Maskvą.

PALANGOJ, 
vietoj senos orkestro es
trados pušyne, numatyta 
ateinantiems metams pa
statyti 1500 vietų koncertt 
nė salė. Projekto autoriai 
-architektas V.Gerulis ir 
inžinierius V. Vėlavtčtus .

NDOMUS LEIDINYS
"A Study of the Anatomy 

of Communist Takeovers',' 
70puslapiu brošiūra, JAV 
Kongreso leidinys, apima 
devynių pavergtu tautu ats 
tov” pate iktus dokumenti
nius pareiškimus J.V.Se 
nato juridinės komisijos 
specialiam pakomitetui, 
tyrinėjusiam, kaip komu*- 
ntstai, dažniausia per koa

■ RAŠYTOJAS KUN.STASIUS
BŪDAVAS, 

išleidęs kelius romanus, mi
rė šiomis dienomis Ameri-
koje. Jo kūrinių yra išvers
tų tr į anglų kalbą.

VEDA D R.

TAI BENT
Dakotos farmertal labai 

mėgsta girtis savo laukų 
platybėmis .Štai kaip vie
nas farmeris atsiliepė 
apiė savo gimtinę:

" Paprastai melžti kar
vių Į ganyklas mes paslun- 
čtametlkką apsivedusias 
jaunas poras.Pieną parne
ša jau jų vaikai".

Tuo tarpu uolėtųjų kal
nų gyventojas girta savo 
tėviškę:

"Eidamas gulti,aš Iški
šu galvą pro langą ir su
šunku: "Laikas kelti". Po 
aštuonių valandų manobal- 
so aidas sugrįžta ir paža
dina mane geriau, negu pa
tentuotas žadintuvas."

Gt Yellowstono parko - 
rezervato gidas sako štai 
ką:

"Klausiate, kur dingo 
mano dešiniosios rankos 
rodomasis pirštas ? Jis vi
siškai nudilo,rodant turis
tams garsias mūsų parko 
įdomybes".

licines vyriausybes,pa ima 
valdžtą^į savo rankas. Ty
rinėjimas buvo daromas 
ryšium su sen.Robert F . 
Kennedy/D., N. Y. / pasiū 
lymu sudaryti Pietu Viet 
name koalicinę vyriausy
bę su komunistais.Brošiū 
ros kaina-25 centai. Gau
nama per Superintendent 
of Documents,U.S. Govern 
ment Printing Office, Wa 
shington.D.C. 20402. E. 
REIKALINGOS ŽEMAITI
JOS VIETOVIŲ NUOTRAU 
KOS.

"Mūs” Lietuvos", serljt 
nio veikalo apie Lietuvos 
vietoves,autorius šiuo me 
tu intensyviai ruošta IV to 
mo - "Žemaitijos vietovi” 
aprašymus. Jam reikaHn 
gos ši” miesteli" ir ktt” 
mažu vietovių nuotraukos: 
Adakavo,Alsiu,Bals i", Bu 
drtu, Dabikinės, Didkte- 
mto, Endriejavo, Garda
mo, Gardu, Gaurės, Gegrė 
n", Girėnu, Glntališkės, 
Girdiškės,Girdž tu,Jana - 
polio-Viržuvėnu, Jokūba
vo , Juoz apavos, J uodą tč tu, 
Juodeikių- Šaltinio, Kaina 
llo, Kantaučiu, Karklėnų , 
Karšuvos, Ketūn”, Klyko
lių .Laukžedės, T^auksodos 
Lenkim", Lykšelto, Lomi” 
Luobos, Memenrodės, Mt 
calčiii, Milašaičių, Nagar 
bos.Nevarėnu, Netėnu, Pa 
balvės.Padubysto-Bazllio 
nu.Pakėvės.Pajūrallo, Pa 
jūrto, Pagramančio, Pašt 
llo,Paupio,Renavos, Sarti 
ntnk”, Stakt", Stalgėn”, ša

GUMBAS

PSICHOLOGIJA
Vienas psichologas pa

reiškė, jog, jo nuomone,bet 
kurt mergina galt ištekėti 
už bet kurto vyro, jeigu pa
kankamai dažnai jam kar
tos keturis žodžtus:"Koks 
tu pulkus žmogus.'" 
APLINK VIENI NIEKŠAI

Susitinka du draugai.
-Ne,šiais laikais nebėr 

draugų.' -sako vienas jų. 
-Įsivaizduok,neseniai su
sitikau vieną gerą pažįsta
mą tr paprašiau paskolinti 
dešimt dolerlų.Ir ką tu ma- 
nat?Tas niekšas atsisakė 
paskolinti,'.'
-Brangusis, Iškart turtu 
perspėti, kad aš irgi esu 
niekšas.

SUNKI PADĖTIS
Teisėjas:-Kas jus pri

vertė pavogti šiuos pen- 
kiasdešimt tūkstančių do
lerių ?

Teis lamas is/gatl tu bal
si^-Aš buvau alkanas,

VEDYBOS PER
PRIEVARTĄ
Žinai, Henris savo mei

lužei padovanojo tiek bran
gių daiktų, kad galų gale 
buvo priverstas ją vesti 
dėl pinigų.

PROGRESAS
Motina sako savo bręs

tančiai dukrai:
-Gerk daugiau pieno ir 

tavo veido oda bus visada 
lygi tr skaisti.

-Kam man dirbtinės 
priemonės, jei yra pudra 
tr lūpų dažai?,' 

č tu,Šimkaičių, Tenenį", Tū 
btnlnų, Upynos, Varnt" 
/buv.katedros/Vaiguvos, 
Vatčaičl",Vaitimėnų, Var 
sėdžiu, Vegerl", Ventos 
gelž. stoties, Vtešvienu , 
Vttsodžto,Vėžaičiu, žatgt 
nio, Žygaičiu, Žvingt".

Praverst" tr čia nesu- 
mtnėt" vietovių. Nuotrau 
ku temos gali būti įvairios 
-miesteliu vaizdai, svar
besnieji pastatai /bažny
čios, mokyklos/, atskiros 
gatvės, kraštovaizdžiai, 
upės,ežerai, piliakalniai, 
vietos organizacijų gru
pės, etc.

Gerb, Skaitytojai prašo 
mi peržiūrėti savo nuo
traukų rinkinius, albumus 
ar ju Iš savo pažįstamu 
bet giminiu paprašyti. Ret 
kalingos ir rašytinės ži
nios apie minėtas tr kitas 
Žemaitijos vietoves. Ben- 
dradarbiu-talklnink" pa
vardės įrašomos knygoje. 
Nuotrauk" originalai sau

visuos namuos nėra ramybės. Kasdien dainos, triukšmas. 
Žmogui neleidi ramiai numirti. Kas tau Motiejus, kad taip 
sulipote? Ko sukies apie jį, kaip šuva apie piaunamą kiau
lę? Greičiau lauki Ir kad man daugiau nebūtų tavo kojos 
mūsų kieme! Lapinas tavęs nesutvarko, tai aš sutvarkysiu. 
Ko žagsi, akis pabalinęs? Matai duris? Marš!

— No, no, no. .. Nežinai kas kame, o užsipuoli.— Šilei
ka paėmė save į nagą, stengėsi laikytis tiesiai, tačiau žemė 
slydo iš po kojų kaip žuvis, ir jis strypuliavo, ramstydama- 
sis sienos gelbėtojos.— Buvau krautuvėj. Su vienu gurkšne- 
lį, su kitu gurkšnelį. Sėjant Kepalių vyrai nušvilpė miežių 
maišiuką. Vėl užfundijo. Smetona atnešė į kalvę Raudoni
kiui ąsotį alaus koštuvių. Ir ten išgėriau. Užėjau į malūną. 
Tavo Motiejus iš po girnų ištraukė buteliuką. Vėl makte
lėjau. Geram žmogui gyvenimas, Morta! Gerk, valgyk už 
dyką ir miegok. Tai vot kokie dalykai... Visi pamylėjo 
Šileiką, dabartės tavo eilė. Įlašink ant labo vakaro. Saldžiau 
miegosiu.

Morta, drebėdama iš pykčio, atplėšė duris.
— O jei Motiejus liepė? — išsiviepė Šileika.
— Velniui į uodegą tavo Motiejus! Marš lauk!
Tačiau Šileika, nieko nepaisydamas, nukeverzavo prie 

stalo ir išsiplėtė ant kanapos.
— Matai kaip, matai kaip. .. Svečio nepripažįsta. Nebe

reikia. ..— murmėjo, apkabinęs ant stalo pamirštą medinę 
druskinę, panašią į klausyklą.— Marš pro duris! Šileiką pro 
duris! O kad Šileika dėl bendro reikalo velniui dūšią parda
vė, tas niekam nerūpi. įstūmė žmogų į bėdą, keliu į užpa
kalį: marš pro duris!

— Ko čia burbi? — neramiai paklausė Morta, pajutusi 

kažką negero Šileikos žodžiuose.— Kas įstūmė? į kokią bė „ 
dą? Mažiau gerk, bėdų mažiau turėsi.

— Nesuk uodegos, Rimšien. Abu su Motiejų užmaišėt 
tą košę.— Šileika sustingo, išsiplėtęs galustalėje, rodos, net 
nealsavo. Paskui atsitiesė ir pažvelgė į sutrikusią Mortą. 
Ūmai prablaivėjusiame veide atsispindėjo toks bejėgiškas 
pyktis, tokia neviltis, kad Morta nejučiomis žengtelėjo at
gal.— Žmogų galėjau užmušt. Per jus. Gal jis visą gyvenimą 
pasiliks ubagas. Prieš gyvybę Šileika ranką pakėlė. O kas 
vėzdą įbruko? Apsimeti nieko nežinanti? Tavo Motiejus man 
vėzdą įbruko, Rimšien. Jis prikurstė Šileiką, kvailį. Per Mo
tiejų ir Pruncė pakliuvo. Nekaltas. Piršto nepajudino, tik 
kakarinę laidė. Kad ant jo kaltė kristų. Bet ir aš nekaltas. 
Na, pasakyk, Morta, argi aš kaltas? — Šileika sukniubo ant 
stalo ir paspringo ašaromis.

Morta priėjo prie stalo, pastatė apverstą druskinę ir at
sisėdo šalia Šileikos.

— Viktorai, klausyk, Viktorai. . .— pratarė užtirpusio
mis lūpomis.— Eik namo, Viktorai. Niekur nebevaikštinėk, 
nebegerk, o eik tiesiai namo.

Šileika klusniai atsistojo ir svirduliuodamas nuėjo prie 
durų. Pečiai trūkčiojo nuo nenumaldomo verksmo.

— Nurimk, Viktorai. Būk vyras.— Morta drebančia ran
ka paglostė jo šlapią neskustą skruostą.

Šileika išėjo.
Morta, stovėdama priemenės tarpduryje, apmirusia širdi

mi žiūrėjo į nusvyruojančią figūrą, kol toji dingo iš akių. Pas
kui kaip per sapną grįžo trobon. Virtuvėje smagiai traškėjo 
ugnis. Rūta ruošėsi apie puodus. Triukšmavo vaikai. Morta 
atsisėdo ant lovos prie lango. Pro medžių properšą matėsi 
malūnas. Mortai būdavo smagu žiūrėti, kaip lekia ratu jo 
pilki galingi sparnai. Ji įsivaizduodavo maišais užverstoje 

patalpoje vaikščiojantį miltuotą stiprų žmogų pridulkėjusiais 
ūsais, kuris valdė šią nesudėtingą, bet visiems reikalingą 
mašiną, ir pergyvendavo malonų pasididžiavimo jausmą. 
Morta mylėjo malūną kaip viską, kas buvo susiję su Motie
jumi. O dabar tas šmaikštus sparnų sukimasis jai kėlė siau
bą. Norėjo tuoj pat bėgti į malūną (Spiaut į žmonių apkal
bas!), priremti Motiejų prie sienos ir sužinoti teisybę. Bet 
prisiminė vaišes pas Lapinus, kai buvo užpultas Toleikis, 
Strazdienę, Šileiką, Motiejų, jų mįslingas užuominas, ir da
bar kiekviena, atrodo, nereikšminga smulkmena įgijo aiš
kią prasmę.

Ištisą naktį už lango šniokštė vėjas. Ryte netikėtai atsi
darė trobos durys, ir į vidų įėjo Lapinas. Miltinas, paraudu
siom akim — per naktį malė. Morta smogė jam tokiu žvilgs
niu, kad iš nustebimo pypkė iškrito.

— Kas atsitiko, Mortel? ..
— Nelįsk man daugiau į akis, galvijau! Galiu nežinia 

ką padaryti! — Išstūmė pečiu per slenkstį, užtrenkė prieš 
nosį duris ir užkabino kablį.

Po pietų apylinkės pirmininkas Daujotas atnešė pakvie
timą: rytoj šaukia į rajono vykdomąjį komitetą. Visa nutir
po. Net nepagalvojo, kad vykdomasis komitetas neturi nieko 
bendra su tuo reikalu. O kai pagalvojo, tai nusprendė, kad 
nori ją gražiai apgauti. Nueis ten, o iš ten nuvarys į miliciją. 
Taip, tikriausiai taip! Matyt, vakar Šileika dar kam nors pa
sakė. Dabar tampys. .. O gal ir apkaltins. Ir iš tiesų argi ne
kalta! Jau vien todėl kalta, kad tiek metų mylėjo žmogų ir 
nežinojo, ką myli.

Dauginu bus.

goml ir grąžinami savintn 
karna, Visais klausimais 
rašyti adresu: Bronius 
Kviklys,5r 4“ So.Campbell 
Ave. .Chicago, TH., 60629 
U.S.A.

Elby Basso — Miss Argentina, 
1966 — su princesėmis.
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ATOSTOGAUJANT
ATLANTO VANDENYNO PAKRAŠČIAIS 

O kur gi Atlantas ?Papieta
vus 12 vai.,p. Aldona Ja
nus nuvežė mane ir prie 
Atlanto, ir pamačiau, kiek 
akys užmato, didžiulį van
denyną. Bėga bangos ūžda
mos, šniokšdamos ir atsi
muša toli pliažan. Pakraš
tys lygus, smėlėtas ir jo- 
kio akmenuko nepamatysi 
brisdamas toli nuokranto. 
Čia, atrodo, vietos niekuo
met nepritrūks tūkstan
čiams nei šildytis prieš 
saule smėlyje, nei maudy
tis. Tokios čia platybės'.

Vanduo labai sūrus ir 
šaltokas,nes čia siekia šal
toji Labradoro srovė, kuri 
nukreipiaGolfštromą į Eu
ropą. Todėl, norint pasi
maudyti šiltame vandeny, 
čia visur prie vasarnamių 
šilto vandens baseinai, net 
ir šildomi.

Namo ėjau pėsčia apie 
15 min. Manau sau: ir ge
rai,kad vandenynas toliau 
nuo namų. Jis taip triukš
mauja,kad negalėtum mie- 
goti prie atviro lango. Už
tenka ir žuvėdrų dainavi
mo nuo pačio ankstyvaus 
ryto.O jų čia begalės.Kai 
vandenynas nusenka,kas 6 
vai., palikdamas visokių 
kriauklių, kuriomis jos 
maitinasi, jos tada puola 
maisto ieškoti.

Pirma vasarojimo die
na praėjo besižvalgant, be
sidairant. O šeštadieniais 
ir antradieniais 6 vai, va
karo vienuolyno koplyčioj 
būna lietuviškos pamaldos. 
Pirmą šeštadienį nuėjau į 
pamaldas. Visi kartu su 
vienuoliais, kurių buvo 
apie 12, giedojome litaniją 
ir "Tavo apgynimo šaukia
mės" Vienuoliai labai gra
žiai gieda. Girdisi labai 
gražių balsų. Girdėjau lai-

kant pamaldas Tėvą Gail lū
šį. Jo balsas atrodo drama
tints tenoras,labai stiprus 
Ir gražus.

Sekmadieniais būna pa
maldos pusiau angliškai,^ 
pus iau lotyn iškai. Kadangi 
apylinkėje nėra lietuvių, 
o vien anglai,tai jie čia su
sirenka pasimelsti. Vieną 
tik sekmadienį mūsų Tė
vas Kijauskas laikė mi
šias lietuviškai stovyklau
jantiems čia ateitininkams.

Baigdami stovyklavimą, 
ateitininkai suruošė rank
darbių parodėlę ir vakare 
vaidinimą. Skambino bent 
keli pianistai, deklamavo, 
šoko, vaidino. Kai kurie 
pianistai neblogai paskam
bino,bet jau scenoje elgtis 
visai niekas nebuvo pamo
kintas, Vadovai turėtų at
kreipti dėmesį į išeinan
čius į sceną. Po vaidinimo 
televizijos kambaryje bu
vo šokiai. Rytojaus dieną 
privažiavo daugybė maši
nų ir išsivežė visus vai
kus namo. Liko kažkaip tuš
čia ir perda ig ramu.

-o-o-o-o-
Ir nepamačiau, kaip pra

bėgo mano atostogos Tėvų 
Pranciškonų rezidencijoj. 
T ik dvi dienas lijo ir nega
lima buvo maudytis. Liūd
na prie jūros,kai nėra sau
lės,kai lyja.Bet buvo daug 
puikių automobilių,daug ge
rų žmonių,su kuriais važi
nėjau po apylinkes ir ma
čiau daug įdomių ir gražių 
vietų. Montrealiečlai pp. 
Augūnaipirmieji mane pa
vežiojo pajūriu ir į miestu
kus,kur galima daugiau ko 
nusipirkti.Pav.Bedforde , 
už 9 mylių, yra manufaktū
ros fabrikai ir ten gali pi
giai apsipirkti.Čia pat yra 
mažas miestukas,bet čia

Kennebunkport vienuolyno vasarvietėje/Iš kairės/: E.Kar
delienė su Čičt, St.Bučmys, Ponia A. Janus, Dr.E.Dec- 
klenė ir p. B.Gedetktenė. Dešinėje maudynės Atlante.

Foto B. Juro, 
tau'. Visi trys buvo labai 
laimingi išleidę po 5 dol.r 
ir nesvarbu,kad buvo išba
lę ir išsikankinę iki pasku
tinių jėgų.

Kol vaikai supa vos i,mes 
nuėjom pasižiūrėti aplink. 
Už girdom muziką ir pama
tėm paraduojančias jaunas 
mergaites, kurios grojo 
triūbomis, barabonais ir 
litaurais. Priešaky ėjo di
riguodama vadovė,ir labai 
energingai mindama kojo
mis dirigavo. Visos buvo 
uniformuotos ir labai gra
žiais drabužiais apslrė- 
džius los .Aplink ė jo minios 
žmonių ir plojo po kiekvie
no pagroto numerio. Grojo 
jos labai gerai, ir mes nu
kalbėjome,kad ne visi vai
kai čia bastosi gatvėmis 
bežtoplinėdami.bet yra ir 
tokių,kurie dirba ir moko
si naudingo darbo. Juk iš
mokti variniu instrumentu 
groti tokiom jaunom mer
gaitėm,o paskui ruošti re
pertuarą,nebuvo taip leng
va, ir reikėjo daug padir- 
bėti.Paplojom ir mes joms 
nuoširdžiai ir ėjom toliau 
prie didžiulio tilto, kuris 
išsikišęs toli į jūrą. Ilgo 
tilto abiejose pusėse krau
tuvėlės viena prie kitos . 
Čia balsus bazaras.Ko čia 
tik nėra'.Įvairiausių kriauk
lių, peleninių, vaizduojan
čių lobstertus, paveikslų, 
saldainiu, riešutų,čipsų ir 
visokiausių prekių. Čia 
jums atspės ir jūsų likimą 
iš jūsų parašytos pavar
dės ir vardo ir momenta
liai nufatagrafuos arba dai
lininkė nupieš portretą. 
Visko čia gali gauti,tik tu
rėk dolerių.

E idami ilgu tiltu toliau, 
atsidūrėm vidury Atlanto 
ir net baisu pasidarė žiū
rint apačion kaip jūra ban-

viskas brangoka.Yra skal
bykla,kurioje gali pats ma
šinoje Išskalbti baltintus 
ir belaukiant,išs idž lovinti 
sau plaukus už 1O et.

Važiuojant pajūriu, ūžti 
kom stalą pilną pristatytą 
bonkų medaus.Ant virše
lių užrašyta kaina. Dėžutė 
pinigams įdėti. Pasiimk 
medų ir įdėk pats pinigus . 
Čia pat daug avilių,bet jo
kio žmogaus nematyti.Kas 
sakė,kad Amerikoje visur 
pilna gangsterių ir vagių? 
Čia didžiausias pasitikėji
mas žmogumi.

Privažiavom portą.Čia 
daug laivelių, o ant kranto 
daugybė bačkų pilnų žu
vies, paruoštos gaudyti 
lobstertus /vėžius/. Čia 
juos gaudo ir gyvus eks
portuoja į visus kraštus . 
Aplink čia visur skelbimai, 
kadgaltgauti šviežių lobs- 
terlų.

Vieną vakarą daininin
kas p.Bučmys savo didele 
ir labai ištaiginga mašina 
nuvežė mus prieCleff Hou
se, kur pamatėm prie jū
ros kranto milžiniškas uo
las. Vaizdas tikrai didin
gas ir nuostabus.Neveltui 
čia atvažiuojabuv.USA pre
zidentas Eisenhoveris su 
N iksonu. Aldona Janus, ku
ri mane dažniausia visur 
nuveždavo savo puikia ma
šina, kartą nuvežė į Old 
Orchard. Čia atvežė ir 3 
berniukus pasivažinėti a- 
merikoniškals kalnais ir 
kitokiomis baisiomis sū
puoklėmis.Čia baisiausias 
ermtderis: visokios sū
puoklės tik kyla,sukasi,lei
džias i. Baisu net žiūrėti, 
ne tik suptis. Mūsų berniu
kas Algis po tų visų pasi- 
sūpavimų buvo baltas kaip 
drobė,ir mes bijojom, kad 
jis susirgs ir nebegalės 
grįžti mašina namo.Kur

Du svarbus klausimai
RAŠO PETRAS BUTĖNAS 

Atk e I ta 
proga net daugybę nuosta 
biu ir net netikėtų dalykų 
iš ten išgauti;žr.toliau "3'1 
Lig šiol autoritetiškai bū 
davo tvirtinama visiškai 
priešingai. Tik 1927,1930 
ir 1959 metais S.Zającz- 
kowski.H.Paszkiewicz, su 
jais sutikdamas, ir V. T . 
Pašuto/žr.jo Obraz.Lit.

guoja,ūžiair rodos nuneš 
visą tą tiltą su visomis 
krautuvėlėmis ir su mu
mis kartu/'Einam,-sakau, 
-iš čia kol dar esame gy
vos' '! E idami atgal matome 
milžiniškus pliažus. Atro
do tūkstančiai tūkstančių 
žmonių galt pasinaudoti 
šiais paplūdymiais ir tai 
būtų tuščia.Čia pamatai vi
są Atlanto didybę.Ne vel
tui Old Orchard skaitoma 
tarp didesniųjų pajūrio ku
rortų labai garsus, ir čia 
suvažiuoja labai daug vasa
rotojų.

Ačiū p. Aldonai Janus ir 
jos mamytei p. Gadeikie- 
nei aš pamačiau labai daug 
grožybių čia aplink /ir šu
niukas Čiči kartu važiuoda
vo/. Mes aplankėm šiose 
apylinkėse muziejų, daug 
galerijų.Čia pat namų bal
konuose iškabinti dailinin
kų tapyti paveikslai,Ateik, 
žiūrėk,grožėkis, ir nerei
kia jokio mokesčio.Daug
gražių dalykų teko pamaty- džiais,vietomis netaip iš- 
ti besivažlnėjant p. Aldo- vertimu, o teksto trūksta 
nos puikia mašina,Ačiū jai labai svarbios pabaigos;
ii tai'. /Daug.bus/

iš 3 psi.
gos.339 p./ jau daugiau 
re ik iamų dalykų pastebėjo 
iš ano sutarties aprašo, 
nors ir, mano supratimu , 
dar kur kas neviską, o kai 
ką dar ir netaip aiškino, 
kaip reiktu.

2/Tą 1219 metu metrašti 
nį sutarties aprašą teko 
rasti:
a/lpatievskaja lietop'.s/g. 
6723-6727/-Ipatijaus me
traštis, kur atsispindi se 
niausiąs tekstas seniausio 
mis žodinėmis lytimis su 
išnašiniais senoviniais 
paaiškinimais, -PSRL.. It. 
1843 metais;

b/V. T. Pašuto, Obrazo- 
vanije Litovskogo gosu- 
darstva. 1959 m., kur yra 
iš PSRL taip pat pilnas 
tekstas, visiškai nedaug 
kuo/tik žodinėmis lytimis/ 
tesiskiriąs nuo ano Ipati
jaus metraščio "a" teksto;

c/ Lietuvos TSR istori
jos šaltiniai.I.Vilnius.1955 
m.34 p.,-aprašo vertimas 
vietomis neatsargus ir ne 
pilno teksto, ir dėl to yra 
aiškiai ir suprantamai 
Maskvos velikorosinės-ru 
s inės cenzūros prie vartau 
tas, dokumentiškai nuken
tėdamas;

d/ V. Daugirdaitė-Sruo
gienė. Lietuvos istorija. 
1956 m. 75 p. vertimas, sa 
vaipbesiskiriąs asmenvar

GEORGE LAVINSKAS
ALLSTATEINSURANCE 

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

Universal Cleaneii & TjailoiJ
• Valau ir taisau vyriškus ir moteriškus drabužius.
• Siuvu naujus pagal užsakymus vyriškus paltus, 

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

(at Wellington St.) Tel. 769-2941

e/LE-oje teksto origina

UŽSISAKYKITE GERIAUSIAS SAVO GYVENIME ATOSTOGAS !

“TRIPLE FRENCH
CARIBBEAN CRUISE

Tel. 525-8971

Baltica Investment Corp.
Autorizuotas kapitalas $ 120.000 

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

Už indėlius mokame 8% divirlenrl-

1920 Frontenac St- Montreal, P. Q.

l'ORIRI IAI ■ VEDYBOS ■ KRIKŠTYNOS

SUKAK H VES MAŽAMEČIAMS

JVAIR1OS PROGOS

I.intriiiftitis

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

IR KITI JVA1R0S MEDŽIO DIRBINIAI.

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

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

ŽAVIOS IR PILNOS MALONUMŲ ATOSTOGOS 

oru ir jūra su apsistojimu Pointe-a-P itre!

11 dienų plaukiojimas laivais 
FLANDRE IR ANTILLES!
Visiškai naujas plaukiojimo būdas! 
Air France- jet suteiks Jums daugiau 
laiko tarp žavingų salų, nunesant Jus 
i liuksusinius " Antilles'" ar “ Ffandre" 
laivus Karibų jūros vidury. 11 dienų 
Jūs maudysltės saulėje apsupti mėly- 
niausios pasauly jūros. Po to skren
date namo.
9 išvykos iš M o n t r e a 1 i o:

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

specialiai Kalėdoms Ir Nau
jiems Metams- gruodžio 20 ir 31.
Ribotas kabinų skaičius.

Rezervuokite vietas dabar!
1028 Sherbrooke St. W. at Peel. 288-6203

pradedant kUL konadiškais Uv Vi pinigais

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

Reikalaukite brošiūrų!

MAHEU EXTERMINATION

LaSALLE AUTO SPECIALIST Kes’d
SAV. G. DESROCHERS

Taisau ir dažau lengvas mažinąs 
7717 GEORGE LASALLE, QUE.

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

namų 366*4203

ME 7-6727
DE LUXE CLEANERS

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

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

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

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

Telefonas 768-6679

WINDSOR
DRY CLEANERS & DYERS CO. LTD. 

Valome visokius drabužius ir kitą Jūsų namų apyvoką.
Savininkai:

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

Dailininko Česlovo Janušo kūrinys "Bangos rieda per Atlantą" parodoje, kurt 
rugsėjo 17 dieną buvo atidaryta Bostono mieste, Mass., U.S.A.

lo neąpl ikau.ir lituanisti - 
niams reikalams baisiai 
nuostolinga. Bet EL-oje 
prie kažkurių kitų temelių 
-pozicijų yra ir iš 1219 me 
tų metraštinio sutarties ap 
rašo šio to, vietomis pusė 
tinai gerai, vietomis nege 
r a i, o vietomis net ir juo
kingumo prispausdinto.Žo 
džiu, tikrai gero Ir pilno 
lietuviško vertimo dar nie 
kur nėra išspausdintąnors 
tas dokumentas yra net per 
daug svarbus.

3/ Kas šiame mano 
straipsnyje iš 1219 metų 
metraštinio sutarties apra 
šo yra duota ar aprašyta , 
taitėra tik palyginti maža 
dalis. Daug daugybę iš- 
spręstinų klaus imu,įvairių 
išaiškinimų, daug lietuvtš 
kos istorijos,etnikos ir ge 
ografijos.karo ir politinių 
santykių su kitomis valsty 
bėmis, tame tekste slypiu 
čių, palikau spręsti ir ki
tiems, niekaip neaps ilmda 
mas kelio pastoti tikrie
siems sprendėjams istori 
kams.Kai jų tai bus gerai 
baigta,tai nustebę pamatys 
Lietuvos istorijos nuosta 
bią tolimųjų laikų iškarpą , 
O kol to nebus padaryta Ir 
nebus net tinkamai įspraus 
ta į parašysimą priešmin 
dauginės Lietuvos valsty
bės istoriją, tol kadrylių 
vietoje šokę šoks vis i nors 
ir geriausių norų entuzias 
tingieji anų laikų kalendo 
rlnių jubiliejų nustatynėto 
jai šiems laikams, taigi po 
750-1000 su viršum metų.

VAKARU VOKIETIJOS 
VALDŽIA

Metropolitain Operos pasta
tu statybos išlaidoms padeng
ti Nev. Yorke paskyrė 2%mili- 
jono dolerių.

Rugsėjo mėn. 15 d., jų vice- 
premieras Erick Mende, at
stovavo Vakarų Vokietiją, iš
kilmingame operos atidaryme. 
• Maskvoje kompartijos su 
važiavime stalinistas Jegoru 
čevas ir rašytojas Šolocho 
vas puolė rašytojus ir kitus 
menininkus, kad jie esą pasi 
duoda Vakarų įtakai iir per* 
menkai talkina kompartijos 
diktatūrai.

Jeigu keliatės i ĮAVąlstj- 
bes, apsigyv.enkite amžinai 
žaliuojančioje ir šiltoje Kali 
fornijoje. Įnformącijas teikia 
ir padeda įsikurti

JOHN KUTRA

011 WluSHIRE BLVD. 394-6617
SANTA MONICA, CALIF. 395-3356

JUOZAS AUDĖNAS 
Ekonomistas

Tarpininkauja Mutual 
Funds 

investments.
109 Warwick Street

Brooklyn 7,N.Y.

FILATELISTŲ ŽINIAI I 

PERKU HBPMKLKUBOMOS LIETUVOS 
faSto Ženklus - vokus - atvirutes • 
ABARIUS - PAVIENIUS, SEMJOMIS - DIM 
UAIS BEI MAŽAIS KIEKIAIS. KREIPTIS 

SU PASIŪLYMAIS Į W.E. N 0 RX Ų.2M7 
EOOINSTOH STREET. PHILADELPHIA, PA. 

19137 USA.



1966. IX. 28. - 37(1011)6 PSL.

TAUPYK IR SKOLINKIS
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAUSIAME

TORONTO LIETUVIU KREDITO KOOPERATYVE PARAMA
KAPITALAS SIEKIA DU SU PUSE MILIJONO DOLERIU 

MOKAME: DUODAME:
4%% ui depositus Morgicius iš 6'^fo
5!#o numatyta ui serus Asm. paskolos iš 7% '

Asmenines paskolas duodame iki $ 5,000. - ir morgičius 
valdžios nustatytą norms, 66% įkainuoto turto.
Visą narią gyvybė apdrausta santaupų dydyje, bet nedau

giau (52,000.- Asmeninės paskolos, mirties atveju,apdraus 
tos iki $5,000.-

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

Iš kairės: Dr.B. Naujalis savo kabinete, prie savo klinikos, o dešinėje jo žmona Ma
rija procedūrą kabinete prie Instrumentų, kurie naudojami fiziniam gydymui.

Paramos nariais gali būti kiekvienas lietuvis gyvenas 
Kanadoje.
Kasos v a I a n d o s : Kasdieną nuo 10 vai. iki 3 vai. p.p., 
išskyrus sekmadienius. Pirmadieni ir penktadienį vakarais nuo 
4 vai. 30 min. iki 8 vai. 30 min. Šeštadieniais nuo 9 vai. iki l vai 
p. p. ''liepos ir rugpiūėio men. šeštadieniais uždaryta).

Būstine: Lietuviu Namai • 1129 Dundas St. West, 
Toronto 3, Ont. p Telefonas LE 2- 8723.

Lietuvio Sveikatos Klinika Toronte

MAČIONYTĖ IŠTEKĖJO

Jurgio ir Emilijos Mačionią 
(vienintelė dukrelė Janeta iš
tekėjo už Alfredo Balčiūno, 
Jono ir Onos vienintelio sū
naus. Sutuoktuvės įvyko šį 
šeštadienį Aušros Vartą baž
nyčioje apeigas atliekant kun. 

J.Bobinui. Šliūbo metu gie- 
Idojo Lietuvos op. sol. E. Kar 
deliene', dalyvaujant dideliam 
skaičiui jaunavedžių artimąją 
ir bičiulių.

Vaišės vyko DLK Vytauto 
klube didžiojoje salėje, labai 
puikioje svečių pilnutėlės sa
lės nuotaikoje. Vestuvinės 
vaišes vyko lietuviškuoju pa
pročiu, nes jaunavedžiai nepa 
paliko svečiu net iki vaišių 
pabaigos, kurios prasidėjo 2 
vai. po pietų ir tęsėsi iki ve- 
biausios nakties.

ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS Į
Lietuvę, Latviją, Estiją, Ukrainą ir 
U. S. S. R. paprastu bei oro paštu

BE MUITO DOVANOS:

ĮVAIRIOS sudėties maisto 
SIUNTINIAI BE MUITO IKI 33 
SVARŲ.PRAŠOM REIKALAUTI 

M(įSU NAUJŲ MAISTO 
KATALOGŲ.

Automobiliai,šaldytuvai,skal- 
bimo mašinos,motociklai,dvi • 
račiai,siuvamos mašinos,tele
vizijos ap ar at ai, p i an ai, aut omo 
biliams padangos,foto aparatai 
ir t. t.

• Be tn> siunčiame Jūsų sudarytu, ir apdraustus (vairius siunti
nius iki 19% svarų gryno svorio.

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

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

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

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

nauti ateityje.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

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

Telefonas LE 1 - 3098
DARBO VALANDOS: oirmadieniais - penktadieniais nuo 9 vai. 
ryto iki 7 vai vak; šeštadieniais - nuo 9val.ryto iki 5 vol. p.p.

Savininkai A. Ir S. KALŪZA

Reportažas iš Toronto
PAŠNEKESYS METRO TRAUKINYJE
Gražiausiai apsirengusi ponia.

Lietuvių Dienos šventė- tėme kiek skonio, kiek gra- 
je buvo daug įžymybių su žiu apsirengimo idėjų turi 
gražuolės rinkimais, su mūsų sumanios lietuvaitės-.

Suįdomino pripuolamai 
gauta žinia, kad Toronte 
lietuvis turi kažkokių savo 
klinikų. Tai tikrai įdomu.

Pasitaikius T ietuvi” Die
nos progai, teko tuo pasi
naudoti ir Sveikatos klini
koje apsilankyti.

Sveikatos klinika-Health 
Clinic yra 460 Roncesval- 
les Avenue, Toronto 3, On
tario,telef. LF 3-8008.

Kaip Ir pas kiekviena gy
dytoja čia priimta, kabine
to sienose rėmuose Išdės
tyti specialybių diplomai. 
Jų čia teko užsirašyti šie: 
šv. Andriejaus universite
to Biochemijos fakulteto 
su Naturopato ’alpsnlu- 
Doctor of Nature laipsniu, 
Toronto Masažo Kolegi
jos dip1 omas ir Fiziote
rapijos diplomas, Meta
fizikų Kolegijos su Doctor 
of Psychology laipsniu, Wi
nn ipege natūralaus malti - 
nlmosi kursų. Be to, yra 
Šv. Andriejaus universite
to Akademijos Londone na
rys. Ir,be to, yra išėjęs 
Lietuvoje Žemės Ūkto A- 
kademtjos kursą Ir tik - 
taldėl 1940meti? įvyktą 
nesutvarkęs formalumų. 
Žodžiu, Sveikatos Klini
kos vedėjo savo specla - 
lybei ruoštasi esmingai

PASIKALBĖJIMAS SU KLINIKOS SAVININKU
DR. B.NAUJALIU

O pooperacinis gydymas 
yra būtinas, nes operaci
jos laike padaroma žaizda, 
lieka randas,tas randas su- 
skrenta ir užblokuoja krau
jo apytaką/cirkuliaciją/ | 
ar anksčiau, ar vėliau tas 
asmuo jausis nekaip iki ne
bus sutvarkyta kraujo apy
taka pooperaciniame kūno 
rajone.
3. K1. Kas tas yra natūra
lus gydymas ?
Ats.: Natūralus gydymas 
tai reiškia kaulų laisvini
mas, raumenų suskratio iš
laisvinimas, sąnarių iš- 
lankstymas, kraujo arteri
jų ir venų atidarinėjimas, 
nervų paliuosavimas,tuo 
pačiu nuraminimasjkraujo 
apytakos sutvarkymas, 
įvairių liaukų išvalymas, 
inkstų išvalymas, jeknų iš
valymas, galvos skausmų 
išnaikinimas natūraliu bū
du atidarinėjant gerus 
kraujo apytakos kelius.
4. K1. Koki ligoniai gydo
mi? r.
Ats.: Visokį ligoniai gy
domi. Pirmiausia klinika 
patikrina ir jeigu randa , 
kad tas ligonis reikalingas 
operacijos, ar mediciniš-

tik sveiksti, bet ir gražė- 
ji" ?Kita moteris atėjo su 
vyru kartu ir sako:"Dova- 
nokit, kad be pranešimo 
atėjau,Mane domina,kodėl 
mano vyras pareina žydin
tis, kaip jaunuolis /jis 59 
metų/, tai kodėl aš nega
liu tuos pačius treatmen- 
tus gauti" ?

Bet reikia žinoti, kad 
reikia laiko šiam gydymui 
ir sunkaus darbo.
7.K1. Ar klinika turi pa
talpas ligoniams apgyven
dinti?
Ats.: Ne. Klinikoje, norė
dami gydyt is, turi ateidinė
ti.
S.Kl.Ar klinika duoda pa
tarimus raštu?
Ats.: Taip, bet iš pirmo 
kreipimosi turi įdėti $2. 
OO aprašant nuodugniai 
savo problemą,
9.K1. Ar klinika gerbia 
medikus ?
Ats.: Taip,ypač specialis
tus, bet svarbiausia,kas 
jis bebūtų reikia,kad jis 
atliktų savo pareigas su 
žmogiška meile,be mei
lės niekogero nėra nei iš 
mediko, ne i iš natūralisto

gydytojo.
Dėkojant Dr. Bernardui 

Naujallul už atsakymus , 
tenka pasakyti, kad natū
ralus .fizinis gydymas vis 
plačiau pradedamas prak
tikuoti. Tam tikslui univer- 
sltetųmedicinos faku’tetai 
įveda naujus skyrius ir vy 
sto naujas specialybes, at
remiamas į fizinio, psl - 
cho’oglnio gydymo prie - 
mones. Žodžiu.tal yra sri
tis, kurią visiems jau me
tas geriau pažinti. Todėl 
teko Dr. B. Nauja1} rimtai 
pakalbinti, kad jis su NL 
skaitytojais klek galima 
plačiau pasidalintų savo 
žiniomis Ir duotų patari
mų.

Beje, man yra žinoma, 
kad Dr. B. Naujalio Kilni 
koje gydosi Ir gydytojai, 
ir vienučiai, ir kunigai, 
Ir darbininkai. Kiek ži
noma, pas jį atvažiuoja 
gydytis net iš Čikagos 
ir kttij tolimesnių vietų. 
Yra žmonių, kurie ir Iš 
Montreallo nuvažiuoja , 
tiktai gaila, kad jie ne
pasako kitiems apie tT 
Kliniką, kurioje jie su
grąžino sau sveikatą .Bet 
Toronte man keli žmonės 
džiaugėsi Sveikatos KJ l- 
nika. J. Kardelis,

Svečių tarpe dalyvavo Kana
dos parlamento narys McKay 
ir Verduno aldennanas Ger
vais su žmonomis, p. Mačio 
nienės broliai Alf.ii St. Nace- 
vietai ir p.Gilik iš Rodney, 
Ont.. E. Gurnelis iš T’Uson- 
bu.g, Ont., Pr. Bačiulis ir A. 
Morkis su žmona iš Toronto, 
Pakuliai tėvas ir sūnus su 
žmonomis iš Connecticut, Sar 
gautis su žmona ir dukra ir E. 
Sargautienė, S. Mačionis su 
žmona iš Mass., Snarkūnienė 
F.su sesute iš Detroit, - JAV.

Dalyvaujančiam nebuvo nuo 
stabu stebėti taip gražiai ir 
plačiai paruoštas vaišes, nes 
iš jaunosios tėvelių Mačio- 
nių to buvo tikėtasi, ir ne dėl 
to, kad Mačioniai pasiturin
čiai gyvena bet, kad jie yra 
nuoširdžiai vaišingi žmonės. 
Mačioniai ilgus metus buvo 
verslininkai Verdune ir per tų 
laika yra įgiję neabejingai vi
sų montrealiečių pažintį bei 
nuoširdumų, nes jų turėtame 
grocerio biznyje buvo ne tik 
biznio tikslas, bet ir nuošir 
dus su lietuviais bendravimas. 
Jaunojo tėveliai pp. Balčiūnai 
taipgi turi daug prietelių ir pa 
žįstamų Montrealio lietuvių 
tarpe.

Tad ir jaunoji lietuviškoji 
šeima - Janete ir Alfredas ne 
abejingai paseks savo tėve 
lių pėdomis, bekmės jų atei
ties šeimyniniame gyvenime.

Pr. P.

specialiomis pamaldomis, 
svečiais kalbėtojais,kon- 
certu,tautiniais šokiais ir 
vos girdimais,daug kalban
čiais pranešėjais. Apie 
juos visa tai rašė oficia
lios programos,apie tat bu
vo pakartotinai kartota kal
biųjų pranešėjų.

Viena kas buvo daugiau 
sla matyta,kas buvo dau
giausia stebėta ir nuošir
džiai gerėtas!,bet oficia
liai nepaminėta, tai gra
žiausiai apsirengusi ponia.

Jau savaites prieš besi
artinančią šventę, mieloji 
ponia susirūpino kaip tin
kamiau pasipuošti, kaip ge
riau atrodyti,kaip savo sko
ningu apsirengimu skirtis 
iš visumos. Jau tuomet ji 
pradėjo galvoti apie sko
ningas madas ir drabužių 
derinius. Ji ėjo į saliomis, 
ji stebėjo modistes, ji rin
kosi medžiagas, ji tarėsi 
su siuvėjais, ji siuvosl pa- 
tt.

Šventei atėjus,skoningai 
pasipuošusi ponia savo pa- 
slekė.Šoklų salėje ji atkrei
pė vyrų dėmesį, ją sekiojo 
pavydžios,mažiau dėmesio 
į savo aprangą {dėjusios 
draugės .Išėjus iš pamaldų 
puošniąją moterį sekė ty
lūs, skonį įvertiną pasige
rėjimo žvilgsniai. Koncer
tų salėje ji buvo dėmesio 
centre.Jibuvo kaip puošni 
gėlė,ji kaip orchidėja vi
sur dominavo savo įman
triuoju spalvų deriniu, ji 
neliko nepastebėta net pa
prasčiausio skeptiko.

Tik paminėjus tokius var- 
dus:GlrtnienĄStanattienė, 
Sungailtenė, Stepalttenė, 
Rukšienė, Mačiontenė, Sta- 
tulevičtenė, Skrebuttenė y 
Jucienė, JokubattlenA»ma-

S. Pranckūnas.

NOTARAS
ANTANAS L I U D Ž IU S,B,L. 
Bendrodorbls V.S. M o st Is,L.L. C

N omų, formų ar bot kurio vardo 
pirkimo * pardavimo dokumentų 
sudarymas, mortglllal, sutartys, 
testamentai Ir visi kiti teisinio! 
reikalai.

(08 RONCESVALLES AVĖ. 
TORONTO.

Margio vaistinės II aukltaso

Talt Įstaigos LE7» 17081 
Nomg CR9-6166.

SUDBURY,
Buvusiu mūsa kolonijos 

gyventoj” Jono ir Bronės 
Jakuboni”, dabar gyv.Ro
chester, NY. Amerikoje , 
vienturtė duktė Regina, 
buvusipavyzdiųga mūs” ko 
lonijos tautiniu, baleto šo 
ki” šokėja, kanklininkė, la 
baisimpatlnga lietuvaitė, 
š.m. rugsėjo mėn. 17 d. su 
sifuokla su Amerikoje gi 
mušiu ir ten mokslus bal 
gusiu lietuviu Urbanu.Sek 
mės šeimyniniame gyveni 
me.

ir pagrindinai.
Nors susipažinimas, iš

siaiškinimas ir Klinikos 
apžiūrėjimas užėmė gana 
daug laiko, bet ta pačia 
proga pasinaudota ir vie
šam pasikalbėjimui. Čia 
jis ir seka.
1. K1. Kodėl vadinasi Svei
katos Klinika, o ne pagal 
vieną iš jūsų specialybių? 
Ats. :Todėl,kad šioje klini
koje naudojamos visos na
tūralaus gydymo priemo
nės, o ne kuri viena ir vi
si metodai, o ne vienas.
2. K1. Kodėl jūsų klinikos 
iškaboj parašyta "Medical 
& Post Surgical Cases"? 
Ats.: Todėl,kad medicina 
yra gaminama iš medžia
gos /chemikalų/, o mais
tas yra iš įvairių minera
lų, vitaminų ir kūną atsta- 
tančiųbei energiją duodan
čių medžiagų, reiškia:ži- 
nok.ką valgyt ir gert, žino
si,kaip mediciniškai save 
užlaikyti gerame stovyje .

ko gydyttio, tada siunčia
mas pas specialistą, ku
riam tas ligonis turėtų pri
klausyti .Aš manau,kaip Ir 
kitur, gydymas pradeda
mas dantų apžiūrėjimu, 
kraujo spaudimo patikrini
mu, šlapumo analize.
5.KL Kaipsutais žtnonė- 
miSjkurie dvasiškai nega
luoja?
Ats.: Čia yra labai svar
bus punktas. Iki žmogus 
tavimi nepasitikės, tol jis 
sunku išgydyti.
C.K1. Kokių ligonių dau
giausia pasitaiko?
Ats.: Daugiausia pasitai
ko jau praėjusių visokias 
gydyklas, specialistus ir 
medikus. Kada jie jiems 
nepadeda, tada eina pas 
mane ir aš džiaugiuosi tuo, 
nes kada klinikoje jaunuo
lis ar jaunuolė,sulaukę 60 
-70 metų, pameta viltį ir 
čia randa ne tik atldaras 
duris,bet ir širdį, pajunta 
naujai užgimę .Viena ponia 
pasakojo,kad jos duktė ją

LONDON, Ont.
NETEKOME SANTŪRAUS tautiečio

Š. m. rugsėjo mėn. 11 d , 
sunkios ligos iškankintas 
mirė londoniškis Antanas 
Miškinis,dar jaunas Vyras 
nes buvo gimęs 1910 m . 
kovo mėn. 25 dieną. Kilęs 
iš Utenos aps.,Užpalių vai. 
Kaniūkų kaimo.Baigęs pra 
džios ir vidurinę mokyklą , 
1939 m. įstojo į Kėdainių 
aukštesniąją kultūrtechni 
kų mokyklą ir ją 1932 m , 
baigęs dirbo įvairiose Lie 
tuvos vietose kaip kultūr 
technikas. 1943 m. jam bu 
vo pripažintas inžinie
riaus- kultūrtechniko var 
das.

1944 m.pas įtraukę s į va 
karus,ilgesnį laiką gyveno 
Vokietijoj,anglų zonoj. Ka 
nadon atvyko 1948 metais 
ir čia iki mirties gyveno 
Londone .Paliko nuliūdusią 
žmoną ir keturias maža
metes dukreles.

sielojąs lietuviškais rei
kalais. Jis buvo vienas iš 
pirmųjų Londone steigėjų 
Kanados lietuvių Tarybos 
skyriaus, dalyvavo akty
viai LOK'e irl952 m.su 
kitais pradėjo /po rinki
mų/ įkurti Lietuvių Ben
druomenės skyrių.

Tebūnie jam lengva Ka 
nados žemelė. L. E-tas .

PIRMASIS 
PILNAMETRAZIRIS 

AFRIKOJE

..Pt aėjun 60 člaĮ me’H 
nuo kino išradimo. tai 
pirmasis pilno metražo 
filmas, pastatytas Afrikus 
negro*. — tai prancozq 
kino kritiko Zorzo Samu
lio fodžiai apie S Lsma* 
no filmą ..Juodaodė 
. Scenarijus savo fli
rtams jis raS<» pats, fil
muoja irgi pats. Pasauli
niame negru meno festi
valyje Dūkai <• filmas 
..Juodaodė** gavo spe
cialią premiją ,.Sidabrinė 
antilopė .

VISIEMS būsime dėkingi, 
kas už NL užsimokės už 
metus pirmyn.
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SĖJA
Tautinės, demokratinės minties mėnesinis lietuvių laikraštis. 

Leidžia Varpininkų leidinių fondas
Redaktorius J. G. Lazauskas.

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

Prenumerata: JAV ir kitur 3 dol. metams.

SVEIKATOS KLINIKA-Health Clinic
Medicininis ir pooperacinis gydymas

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

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

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

klausiusi: "Mama, ką ten 
su tavim daro, kad tu ne

Tai buvo tylus ir santū 
rus lietuvis,didžiai besi-

vienus metus.JIB. vartojo 16 savaičių, pusę metų, 
paveikslai parodo, kad JIB. vaistai ATAUGINA PLAUKUS, išgydo 
pleiskanas, šašus, niežėjimą, sulaiko plaukų slinkimą, atgauna natūra
lią plaukų spalvą MOTERIMS IR VYRAMS, 100 proc. garantuotai.

J I B VARTODAMAS NEBOSI NEI PLIKAS NEI ŽILAS.
JIB. 8. Oz. 16 savaičių vartojimui Kanadoje viso $6.30. 

Užsakymus su Money Orderiu, reikalaukite tuojau.
JIB LABORATORIJA, 1437 So. 49th Avė., Cicero, Illinois 6W>0

AR ŽINOTE K£ RAŠO

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

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

klausimais, gražią apsakymą, eilėraščią ir tt: Jis 
turi ir moterą skyrią .

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

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

LIETUVIŲ

DIENOS
ILIUSTRUOTAS LIETUVIŲ KULTŪROS IR 

VISUOMENĖS GYVENIMO ŽURNALAS

Negyvenkite nematydami, kas darosi lie
tuviškame pasaulyje!

Užsisakykite
žurnalą LIETUVIŲ DIENOS.

LIETUVIŲ DIENOS
yra vienintelis lietuviu ir angly kalbomis iliustruotas 
lietuviu kultūros ir visuomenės gyvenir-o žurnalas. 
Visi parėtai po iliustracijomis dviem kalbomis.

LIETUVIŲ DIENOS
4364 Sunset Boulevard

Hollywood, California 90029

Telefonas: 664-2910

PRENUMERATOS KAINA: miumt — $60C

i

F.su
m.su
Ps.D.R.M.N.Pt
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HAMILTON
TAUPYK IR SKOLINKIS

KOOPERATYVINIAME BANKELYJE

pirmadieniais, trečiadieniais ir ketvirtadieniais 9 vai. ry to --
3 vai. po pietų, antradieniais ir penktadieniais 9 vai. ryto --
1 vai. po pietų ir 5 vai. ■
12 vai. 

Vilniaus "Ža’glrio" ketveriukė pasaulio pirmeny 
bėse Soviet”. Spjungal iškovojusi antrą vietą.

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

mortgicių paskolos iš 7l/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:

HAMILTONO K. T,. B. 
VA LDYBA

po vasaros atostogų turė
jo pirmąjį posėdį.Nutarta 
tuojau pradėti rinkti soli
darumo mokestį .Tam dar 
but yra pakviesti vis i val
dybos nariai,kuriems yra 
duota 5-ki”, 6—šių rajonų 
sąrašai. Jie iš savo pusės 
ieškcsls pagelbininkų.-pra 
šome neatsisakyti, jei va
ldybos narys prašys jūsų 
pagalbos.O mielus tautie
čius prašome nesunklntl 
rinkėjų darbo duodant 
jiems įvairius klausimus. 
Solidarumo mokestį pri
valo sumokėti kiekvienas 
dirbantysis lietuvis .Mo
kes! is,kaip kiekvienais 
metais, - 2 doleriai.

Po KLB Krašto Tarybos 
suvažiavimo, kuris įvyks 
Toronte spalio mėn. 8 d., 
bus šaukiamas visų Ha
miltono organizacijų pir
mininkų ar jų atstovų su
sirinkimas. Prašome pir
mininkus pagalvoti, kaip 
vėl suaktyvinti mūsų vei
kimą. A pyl. Valdyba.
• Hamiltonietis Juozas 
Jurgaitis nuo snalio1 die
nos perslkęlia gyventi į 
Torontu. (•.>. . ... .

ŠALPOS FONDAS 
GAMTOJE
Vasaros saulutei rodant 

paskutinius šilimos šyps 
nius,<?. Fondas dar paban 
dė rugs.U d. išeiti į gam 
tą,kad pasidžiaugus pasku 
tintais 1968 m.vasaros ma 
lonumats gamtoje. Nors 
vasara buvo nepaprastai 
palanki, tačiau rugs. U d. 
rytas pasirodė labai mig 
lotas. Bažnyčioje per pa
maldas,per radio ir spau 
dojepaskelbus šią išvyką, 
rengėjams nebuvo kitos 
išeities,kaip vykti į p. Po 
dolskio ūkį.

Apie 12 vai. daugiau pra 
dėjo blaivėti.

Didele dalyvi” dalį suda 
rė ne Hamiltono, bet Pa
ris,Brantfordo ir kit” vie 
tovi” tautiečiai.

Š. F. parėmimui, buvo 
leldž lama loterijai fantas, 
paaukotas A .Pulianauskie 
nės.Bilietus be vargo pla 
tino p-lė S. Sams ir p-lė 
M. Kežtnattytė.7inodaml 
Š.F.tikslą,kiekvienas sten 
gės t įsigyti po keletą bUie 
t”. Laimė atiteko bil.nr.

kurto savininkė buvo 
jaunimo atstovė D. Pajars 
kaitė.

Taip prabėgo graži sek 
madieniopopietė.pallkusl 
keletą dol. Š.F.kasai, iš 
kurios yra šelpiami mūs” 
ligoniai bei seneliai Vokie 
tijoj ir Hamiltone .š.F-das 
reiškia padėką prel.dr. J. 
Tadarauskut, radio vai.

-- 8 vai. vok., šeštadieniais 9 val.ryto-l Vinco Kudirkos vardo rūm” kieme po asado-Bar-B-Q vakarienės S. L. Argentinos 
įBuenos Aires priemiestyje T-anus 1966.8.10 "truco" lošėjams įteiktos dovanos-taurėš . 
centre stovi lalmėtojal-Albertas Saukas ir Robertas Vosgtrdas. Už j- rėžis. G. Baršau ŠKHITYK PL H TtF!K
skas. Prie Sosglrdo-o. . Aig.pirm. inž. Pr. Aleškevičius su A.Santos. Kiti laimėtojai AllSOFI A Vfi
Long ir Manjarln. PubUkoje:J.Karni auskas.R.šeštokas, T .Stankevičius, A. Čyžlus, A. -
Sta ioraltis, J.Mažeika, J. Qulnls. Kairėje sų akiniais Arg. Liet. Balso red. K. Norkus.

TRUMPOS HAMIT .TONO 
ŽINIOS

-Aušros Vart” parap. 
choras, vadov. p. Paul i o- 
nlo.nuo rugs. 24 d., prade 
da intensyviai dirbti. Ruo 
štamasl bažnytinės gies
mės bei žemos sezono pa 
s įrodymams.
- Vysk.M .Valančiaus šeš 
tad. lietuvi” mokykla pra 
deda mokslą taip pat rugs. 
24 d. Pamokos vyks tose 
pačiose patalpose kaip ir 
pernai.Mokyklai vadovau 
ja ilgametis vedėjas Jo
nas Mikšys.
- Rugsėjo 8—ji, kaip Tau
tos šventė,šiemet buvo pa 
minėta rugs.lld. vietos 
ąteitinink”, organizuotai 
su vėliavomis dalyvaujant 
11 val.pamaldose A .V.baž- 
nyčioje.
- Rugs. 18 d. vakare, neti 
kėtatužkluptasdraug”, J. 
Bartkus, turėjo atšvęsti 
savo gimtadienį. Ponia 
Bartkuvienė, neseniai grį 
žūsi iš Čikagos, papasako 
jo savo kelionės įspūdžt” .
- Garsusis Hamiltono Mc 
Masterto universitetas, 
kurtame semiasi šviesos 
ir nemažai lietuvi”,kas 
metai smarkiai plečiasi. 
Tas žinoma, paliečia ir 
mokesčl” mokėtojus.V.P.

UKRAINIEČIAI APTF HA
MILTONO "GYVATARA" 

"Gyvataro" išvyka į Ka
nados vakarus, Regina ir 
Winnioega paliko žym” at 
garsį tiek angį”, tiek ir 
ukrainiečt” spaudoje.Win 
nipego ukrainiči” savait
raštis "Postup"/pažanga/ 
plačiai aprašo "Gyvataro" 
apsilankymą ir spektaklį 
drauge su ukralnteči” tru
pe SUN . ^o7tats žodžiais 
laikraštis informuoja skai
tytojus apie "Gyvačara", 
pažymėdamas,kad tai yra 
iškiliausis lietuvi” šokio 
ansamblis, kurio darbo 
pradžia siekia jau per 15 
me*", t aikraštls apta - 
rla atskirus šokius ir juos 
būdlia šiltom spalvomis. 
Pasigrožėdamas ’alkraš- 
tts aprašo, kaip sceną už
pildė labai spalvingai gra 
žiai pasipuošė tautiniais 
parėdais"Gyvataro"šokė- 
jai ir kokį puik” tas pa - 
darė įspūdį. Bendrai,šis 
lietuvi” atsilankymas Vtn- 
nioee-e buvęs išimtinas 
atvejąs.

ved.p.R.Simanavičiui už 
raginimą tauttečl” daly 
vauti .šeimininkėms ir lot. 
b 11.platintojoms už darbą 
ir visiems apsilankiu
siems tr parėmuslems 
šiąktLniems tikslams iš
vyką gamtoje. V.P.

SAULT ST. MARIE, ONTARIO
"ALGOMA" PLIENO DARBININKAI NESTREIKUOS

Po ilgų bevelk 4 mėne
sius nusitęsusių derybų , 
kurtose pagelbėjo net spe 
ciali tarpininkų komisija, 
galų gale didžiausioje mū 
sų miesto darbovietėje an 
trame savo didumu Kanado

je Algomos plieno fabrike 
buvo pasirašyta nauja 3- 
ms metams darbo sutar
tis, kurtą vietiniai plieno 
darbininkai labai nenortai 
priėmė. Nuo š.m. rugpiū- 
člo mėn.l d. laike 3-Jų se

kančių metų nauja darbo 
sutartis duoda 31 centą va 
landinio atlyginimo pakėli 
mą. Pati žemiausioji atly 
ginimo klasė /kuriai prt- 
klausottk fabriko šlavikai 
vietoje dabar gaunamo $2 . 
20 valandinio atlyginimo 
1968 mt.gaus $2, 51, o pa
čios aukščiauslos/27-tos/ 
atlyginimo klasės darbi - 
ninku algos nuo $3, 92 va
landai 1968 mt.pakils ligi 
$4,51 vai.

Sulyg naujo pensijų pla 
nonet 1O metų fabrike iš
tarnavę darbininkai pasie 
kę 65 metų amžiaus, gaus 
$9,95 mėnesiui už kiekvie 
nūs ištarnautus metus.Be 
pagerinto apdraudimo tr 
kitų priedų patį didžiausią 
atlyginimo pakėlimo gauna 
taip vadinamieji "mainte
nance" darbininkat/mecha 
nikai, kranų taisytojai ir 
pan./, kuriems pradedant 
Il-taatlyginimoklase, atly 
gtnimas/bebendro visiem 
pakėlimo/ pakeliamas 2 
klasėmis aukščiau,'maž
daug dar 14 centų valandai.

Pakartotinai įvykusiuo
se plieno darbininkų susi 
rinkimuose buvo girdėti 
daug nepatenkintų balsų, 
kurie glnčijąkad 3 metams 
sutartis yra partlgas laiko 
tarpis,nes kainos pergreit 
kyla, o dolerio vertė per- 
grettal mažėja ir kad nėra 
pagerinto atostogų plano ir 
tt.

Dar vienas dalykas, tai 
reikia pripažinti, kad vieti 
nėję ir visos Kanados spaa 
doje pareiškimai apie da
bar "geriausiai pasaulyje 
atlyginamą plieno darblnin 
ką Kanadoje" yra ne tik mi 
tas,bet gryna nesąmonė,ly 
giai taip pat, kad nauja dar 
bo sutartis duoda 4 centais 
didesnį atlyginimą už da
bar mokamą JAV plieno 
darbininkams.Jau vien Ka 
nados tr JAV dolerių 8 cen 
tų skirtumas tą nesąmonę 
įrodo, o kiek amerikiečių 
plieno darbininkų atlygini 
rpas pašoks sekančiais me 
tais ?'.
PIRMIEJI VIENUOLIO

ĮŽADAI
Š.m. rugsėjo mėn. 12 d. 

prie Toronto / Erindale/ 
esančiame tėvų Bazlltečių 
noviciate pirmuos ius/skais 
tybės,neturto i r klusnumo/ 
įžadus davė Jurgis Myko
las Skardis mūsų koloni
jos gyventojų Jurgio ir Ele 
onorosSkardžių vienintė- 
lis sūnus, kuris sekančią 
po įžadų dieną išvyko į 
Vindsorouniversitetą kur 
sekančius 4-5 metus studi 
juosiąs matematiką,fiziką 
ir chemiją, o vėliau moky 
tojaus ir ruošis kunigo-vie 
nuolio profesijai.

Įžadų davimo iškilmėse 
dalyvavo vienuolio tėvai, 
o apie šį įvykį buvo pa - 
skelbta jų lankomos katall 
kųbažnyčios biulettnyje tr 
per pamokslus, Korespon.

Foto Rutkus.

MŪSV^SPORTAS
VEDA KAZYS BARONAS

ka O:l;Panevėžys-N Akme 
nė 2:1; Mažeikiai-Šiaulių 
Elnias l;3;Krettnga-Kėdat 
ntaiO:O.Po šių rungtynių, 
pirmenybių lentelėj ir to
liau pirmauja Kėdainių Ne 
vėžts prieš Šiaulių Statybi 
ninką,Kauno Limą ir Pane 
vėžio Statybą. Paskutines 
vietas užima Kretingos Mi 
nija ir Mažeikių Elektra . 
Pirmenybių lentėlė atro
do taip:

„Nevėži*" 
,S»ntybin." 
.1 ima“ 
.Statyba“ 
.Vimpelas" 
..•Inkaras* 
.Elnias“ 
„L. audiniai** 
„Saliutas ’ 
„Atletas" 
..Paliterhnik. 
„Cement inin.' 
..Raltiln ’ 
„Minija“ 
..Elektra"

Kauno Žalgirio rankinin
kai Erfurte pralaimėjo ry 
tinės Vokietijos rinktinei 
11:37 ir 7:14.

IŠ VISUR
- Už nesėkmingą pas (rody 
mą pasaulio futbolo plrme 
nybėse Italijos vienuolikės 
nukentėjo treneris Fabri, 
kuris liko atleistas iš savo 
pareigų.Atrodo,kad pana
šaus likimo susilauks ir 
Prancūz ijos treneris A .Ge 
renas.
- Švedijos-Suomijos vyrų 
ir moterų lengvosios at lėti 
kos susitikimas baigėsi 
švedų pergale. Geresnės 
pasekmės: P. Nevala-ietis 
-80,04 m. irKnima 76,20 
m. /abuSuom./, diskas- 
Heglundas 57,18 m./Šved/. 
Helsinkio stadione šias 
rungtynes stebėjo lOOtūks.. 
žiūrovų.
- Europoje prasidėjo ledo 
rutulio sezonas.Kai kurių 
rungtynių pasekmės:Mas- 
kvos Spartakas-Lenkijos 
rinktinė 6;4;Švedija-rytlnė 
Lenkija 5:1, 8:1.
-Pasaulio tinklinio plrme 
nybėsbaigėsi Cekoslovaki 
jos pergale: Antroji vieta 
atiteko Rumunija i, trečioji 
Sov. Sąjungai,

PRANEŠIMAS NR. 59
Nauji sporto vienetai ir < 
klubai.

Sekantys sporto vienetai 
ir klubai yra įsiregistravę 
į Sąjungą:

Lemonto lietuvių sporto 
vienetas, kuriam vadovau 
ja M.Umbrasas. Lemont 
Rd.,No.2, Lemont,Ill. USA. 
C icero "Vėtra", vadovauja 
N. Berardzik, -adr. :193O 
So.49-th Avė. .Cicero 50 , 
III., USA.
Cicero skautės ateitinin
kės, vadovauja Ald.Merke 
lienė, 1520 So.49-th Ct., 
C icero 50, III., USA.

Šie sporto vienetai yra 
kūrimosi stadijoje. Kulty- 
vuojama daugiausiai tinkli 
nio šaka. Visi priklauso V 
Sporto Apygardai.

Hamiltono lietuvių žū
klautoj ą ir medžiotojų klu 
bas "Giedraitis". Šaudymo 
seko ijos vadovas A. Š imke 
vičius, 968 Upper James 
Hamilton, Ont., Canada.

Toronto medžiotojų ir 
žūki auto jų klubas ’Taurai' 
Šaudymo sekcijos vadovas 
J.Šimkus,lO14 Royal York 
Rd..Toronto,Ont. .Canada.

Abu klubai priklauso Ka 
nados Sporto Apygardai. Są 
jungos sportiniame gyveni 
me aktyviai reiškiasi šau 
dymo šakoja.

Visiems,virš minėtiems 
vienetams ir jų vadovams 
linkime sėkmės darbe.

Centro Valdyb. .

PAVERGTOJI LIETUVA
Pasaulinėse Irklavimo 

pirmenybėse Jugoslavijoj 
Vilniaus Žalgirio keturvie 
tė, atstovaudama Sov.Sąj. 
užėmė antrą vietą,o dvivie 
tė-dešimta.
- Vilniaus Žalgirio futbo
lininkai SovJSąjungos antro 
je futbolo lygoje po pralat 
mėjimo Krasnodare prieš 
vietos Kubanę C:2-atsigrte 
bė Taline,laimėdami prieš 
Dinamo pasekme 3:0. Vil
niečiai ir toliau pirmauja 
pirmenybių lentelėje ir tu 
ri daug vilčių patekti Į aukš 
čtausiąSov^ąj.futbolo kla 
sę.
- Lietuvos futbolo pirmeny 
bių pasekmės: Kauno Vinį] 
pelas-Kauno Lima 2:0,KaUnavo ir jo gyvenime vaidino labai 
no Atletas-Klaipėdos Balti svarbią rolę. Mėnulio pėdsakai ir 
ia 3-3- Vilniaus Salintasitaka matosi kiekvienoje civiliza- ja o.j, Vilniaus baliūtascijoje Ir dabartinis mūsų ka]en. 
raudonarmiečių komanda , doriaus mėnuo pagrįstas mėnulio 
kurioje randami keli lieta atmainom- Jo atmainomis buvo

. . / T, _ , , „ grindžiamos religinės apeigos irviai/- Kauno Inkaras 1:2; Lja 
Plungė-Kauno Politechni -
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Skyrių veda skautininkas L. Eimantas
1496 Mardell Place, 'London, Ontario, Canada

TAI JUK NE REKLAMA
T ik Toronto mūsų sesių 

tr brolių vienetai, ir tai 
vieninteliai iš viso Kana
dos rajono, turi nuolatinį 
savo veiklos aprašymo sky 
rių"Tėviškės Žiburiuose" 
Jų velIGa kiekvieną savai 
tę.nors Ir trumpos kroni 
kos forma, atsispindi ryš 
ktai ir įtikinančiai.Ir ta! 
yra labai naudinga infor
macija. Niekas negalėtų 
tvirtinti, kad tai tik rėkia 
ma.

Turime ir kitame lietu 
viškame savaitrašty skau 
tų veiklos skyrių .Kanados 
rajonų veikla turi progos 
atsispindėti ir "Neprlklau 
somoje Lietuvoje" Tačiau 
mūsų vienetai, sakyčiau,

ĮSIJUNKIME ĮPRASTON 
VAGON

Vasarai ir stovyklavi
mo laikotarpiui paslbai- 

' gus,reikėtvpagalvotiapie 
skaučių-skautų veiklą vie 
netuose. Ši veiklos pra
džia lyg ir sutapfų s i 
mokslo metų pradžia,t. y. 
reiktų, kad darbas norma 
Ha ir iš kalno numatyta 
vaga prasidėtų tuojau Ir 
kad j is būtų neatsitiktinis 
proglnis,bet vientisas,nuo 
latinis ir netruksiantis , 
Gera proga dabar kreiptis 
į tėvus, kad leistų įsirašy 
ti savo vaikams į skaučių 
-skautų eiles.

Vienetų ir kitų mūsų pa 
dalinių vadovai reikalingų 

labai padrikai ten aprašo veiklai talkininkų visada 
savo veiklą ir jei ką pa
siunčia,tai neprašo "NL" 
redaktoriaus,kad tai dėtų 
į skautų skyrių,bet pasi
tenkina,jei tai būna tr lai paramos nedvejodami ga- 
kraščio kronikos ar ko
respondencijų skiltyse.

Labai prašoma vienetų 
savo veiklos aprašymus 
skirti tik skautų skyriui liu,Pešimizman ir nevilttn 
ir tuo sutelkit savo infor nedera kristi. Tik stokime 
maciją ir medžiagą vienon įpraston veiklos vagon'. 
vieton.Taip pat rašykime L.E-tas,
dažniau ir reguliariau.

L. E-tas.

galės surasti, nes skautų 
organizacija lietuviškos vi 
suomenės tarpe turi pilną 
pritarimą ir reikalingos

lėsime susilaukti, jei tik 
mūsų veikla bus intensyvi 
ir jaunimas bus vedamas 
skautišku Ir lietuvišku ke

PA DĖKA
®.m, rugsėjo mėn. 17 d. 

Sweetsburge P. Q . St. Rosa 
de Lima bažnyčioje buvo 5al 
komos metinės gedulingos 
šv. Mišios ir paminklo pa
šventinimas mano a.a. žmo 
nos Uršulės.

Reiškiu gilia padėką kleb . 
Tėvui Pečklu! už atlalkymą 
šv. Mišių ir paminklo pa
šventinimą.

Ypatingą įspūdį padarė 
šv. Mišių atnašavimas, ka
dangi tai buvo pirmą kartą 
lietuvi” kalba.

Nuoširdi mano padėka vi

Rumunijoje vengrų 
ha lAeiiiaiids laiki 
..Uiunk“ igspauscitiui 
Mieželaičio eilėn 
lą „Italų freska**.

Patys seniausi šaltiniai liudija, 
kad mėnulis visada žmogų impo-

stems giminėms, draugams 
ir bičiuliams už taip skalt 
Hngą dalyvavimą pamaldo
se ir paminklo pašventini
me. Prisiėjusiems malda, 
šv.Mišię užprašymu, gėlė
mis ir materialine parama .

Parelškusiems man užuc 
jautos ir prisiėjusiems 
prie paruošimo vis” Iškil
ni i”.

Lieku amžina! dėkingas 
Jums visiems už nepamlr- 
š Imą mano a.a. Uršuliukės , 
taipgi ir manęs.

Su giliausia pagarba 
Nik, PrIšmanias.

Mėnulio kilmė mokslininkams 
yra didelis galvosūkis. Daug su
kurta teorijų, kad mėnulis yra že
mės masės atplaiša iš tos vietos, 
kur šiame yra Didysis vandenynas 
(Pacifikas). Kiti tvirtina, kad 
mėnulis buvusi savaiminga plane
ta, bet perarti priskriejus prie že
mės pateko šios jėgų jtakon ir vir
to satelitu.

Žemės palydovas (satelitas) mė
nulis yra keturis kartus mažesnis 
už žemę ir yra 238.855 mylių at
stume nuo žemės. Jeigu mėnulis 
būtų padėtas ant Amerikos Jungt. 
Valstybių teritorijos, tai jis siektų 
nuo San Francisco iki Clevelando, 
kas sudarytų apie 2160 mylių nuo
toli. Mėnulis yra artimiausias 
žemės kaimynas ir jos traukos 
veikiamas skrieja apie žemę.

metus.Be
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TĖVŲ KOMITETAS 
prašo nuoširdžiai visus 
tėvus, kurie turi moky
klinio amžiaus vaikų,vi
sus j uos 1 ei st i į Ii etų - 
viškas mokyklas. Komi- i 
tetas prašo visus vaiku
čius atvesti į mokyklas 
pirmąją dieną, spalio 1 
dieną,šį šeštadienį, 8 vai. 
45 mtn. ryt o. Tėvus, su
siduriančius su finansi
ni ai s ar transporto sun
kumais prašome kreiptis 
į Tėvų komitetą. 
ŠEŠTADIENINIŲ MOKYK

LŲ
mokslo metai pradedami 
mi šį šeštadi enį, spal i o 
1 dieną 8:45 vai. ryt o: 
Aušros Vartų 5525 An - 
ger St, Dr.V.Kudlrkos 
3125 Dundurand St.

Sekmadi enį, spal io 2 d. 
IO vai. ryt o Aušros Var
tų mokiniai renkasi 9val 
30 mi n. ryt o parap. sal ė 
je, o V.Kudirkos 10:45 
Šv.Kazimiero salėję,nes 
pamal dose dayvauj ame 
organizuot ai. Vedėj os. 
SKAUTAI IR SKAUTES 
lapkričio 12 d.ruošia 
Skautoramą. Numatoma 
labai į domi programa. 
Visos Montrealio orga
nizacijos prašomos šią 
datą rezervuoti mūsų 
j aunt mui.
ŠV.KAZIMIERO PARA P.
-Kapinių lankymo die
ną, sekmad., kopi yči oj e 
pamokslą sakė T.dr.J. 
Venckus,stacijas vedė 
kun.Gaudzė.
-Jaunimo susirinkime

• Dr.Bylait is, smege
nų chirurgijos specia
listas mokslo retka - 
lai s lankosi Montrea 
l yj e su ki tu dakt aru ir 
McGill universitete

ŠV.KAZIMIERO PARAPIJA Š/M SPALIO 1 DIENĄ, ŠEŠTADIENĮ, RENGIA

GRYBŲ VAKARIENĘ
BUS GERAS ORKESTRAS, TURTINGA LOTERIJA IR LABAI GERAS BUFETAS. 

Pradžia 7:30 valandą vakaro. Įžanga $ 2.50.
3426 Parthanais, Montreal. Parapijos Komitetas.

SPALIO MĖNESIO 8 DIENĄ 7 VALANDĄ PO PIETŲ AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS SALĖJE ĮVYKSTA

LIETUVOS KARALIAUS MINDAUGO

Šaulių kuopos dešimties metų sukaktuvių
IŠKILMINGAS MINĖJIMAS

PROGRAMOJE: IŠKILMINGAS AKTAS,
MENINĖ DALIS, 
VAIŠĖS.

Meninę dalį išpildys solistė A. P A Š KE VIČ IE N Ė .
Į minėjimą maloniai kviečiama visa Montrealio lietuvių visuomenė.

Įėjimas $ 5.00.
Įėjimo bil tetai gaunami pas platintojus: Br.Bagdžiūną, tel :PO 6-0360; St. Reutą, tel: 366-1835. 
A.Kalvaitį, tel: 767-7455; St.Barauską, tel: RA 2-4163; J. Strėltenę, tel; 521-6807.

Kuopos Valdyba.

DR. J. S E M O G A S

5441 BANNANTYNE, Verdun. 
Pirmadieniir , , _ n 
ketvirtadienį 
antradienį ir _ , , ... 2-4 p.m.penktadieny

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

TEI.. 767- 7531. namu 366- 9582

išrinkta v-ba:V.Lietuv 
ninkatt ė, T.Kudžmait ė, 
E. Pet r ui i s, Vykdomą j į 
k-tą sudaro: J. Suščevt- 
Čiūtė, L.Mal tšauskai tė, 
R. Saukas, A.Činiauskas, 
D. Dal mot as, A. Skučas, 
C. Vasiliauskas.
-Parapijos lankymas: 
St. Leonard už Met ro- 
pol i t an bulvaroi i r gat 
vės iki Delormier.
-Mokinių mišios pra
dedamos sekmadienį 11 
vai. Nuoši rdžiai prašo
mi visi tėvai siųsti 
savo vaikus į mokinių 
chorą.

"BALTIJOS" STOV.
KOMITETO

posėdyje padarė praneši
mus pirmininkas P.Ru- 
dinskas, ižd. J.Štaučiulls 
ir Statybos Kom.ptrm. J. 
Kibirkštis. Iš j" matyti, 
kad "Baltijos" stovykla 
šiemet toli pasistūmėjo Į 
priekį ir baigia įvykdyti 
savo užsibrėžtus planus . 
št" met" "Baltijos" stov. 
pajamas sudarė:!tkutts iš

DANTĮ' G Y D Y TO I AS
Dr. J. MALIŠKA

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

Namų tel.: MU 1-2051.

ADVOKATAS
STASYS DAUKŠA, L1..D.

4 Notre Dame St. E.
Suite 902 ir 903

Tel: 861-8478 ir 861-8479

1965 m. $3Or, 74, gauta pa 
ramos iš organizacij" $1, 
090.85, iš pavieni" asme • 
n" $1,181.30,pa imta pasko 
la iš "Lito" $4,500, iš pa 
rengtm" $12O.66.Viso$7, 
212.38.

Išlaidu turėta $6, 826 . 
OO, iš kurtu svarbesnės 
yra:statybai $513. 40, miš 
ko valymui ir žemės dar 
bams $382. OO, adminis
traciniu išlaidu $476,26, 
inventorius $250. Kasoje 
šiuo metu yra $416.12.Tos 
sumos neužtenka jau įvyk 
dyttems darbams apmokė 
tl, todėl vist stovyklos bl 
čtultal prašomi pagal išga 
les savo paramą padidinti.

Stovyklos komitetas nu 
tarė lapkričio 26 d.suruoš 
it Jaun"ju Talentu vakarą, 
kurio programą išpildys 
jauniejiMontrealio lietu
viu menininkai. Progra
mai sudaryti komttetan su 
tlkoįeltt H. Nagys, B.Na- 
glenė, Z. Lapinas, K.Bar 
teška, R.Ptešina ir J. La 
dyga. Visi jaunieji meni
ninkai kviečiami aktyviai 
talkininkauti sudarantpro 
gramg,oMontrealio lietu 
vi" visuomenė prašoma 
rezervuoti tą dieną "Balti 
jos" stovyklos ir savojo 
jaunimo pastang" įvertint
mui ir parėmimui. Pr.R. atsiliepti į tolimesnį "Li- 
• P.Greibus sirgo i r bu- to" augimą, jeigu rinkoje 
vo operuotas Victoria lt- palūkanos už paskolas ir 
goninčje.

AUKŠTESNIEJI 
LITUANISTINIAI KURSAI 
pradeda mokslo metus spalio 
1 d., šeštadienį, 8.45 vai. ry- 
ryto tose pačiose patalpose 
(Loerandau ir dės Marchais 
kampas), netoli nuo Aušros 
Vartų bažnyčios.

Visus mokinius, baigusius 
pradžios šešta lienines mokyk
las laukiame ateinant j Aukš
tesniuosius Lituanistikos Kur 
sus.Tikimės, kad tėvai para
gins savo vaikus ir padės jie 
ms nugalėti susisiekimo sun
kumus orgar 'zuodami jų atve
žimų į kursus kolektyviai ma 
šinomis.

Antro ir trečio kurso moki
niai renkasi į mokyklų tuo pa 
čiu laiku. Kursų vadovybė. 
KYLA PALŪKANOS

"Lito" valdyba nuo rug 
sėjo mėn-.pradžlos už nekil 
no j amo turto paskolas pa 
lūkanas padidino nuo 61/2% 
Iki 7%.Tatsibuvo padaryta 
ryšium su kitų kompanijų 
Imamomis žymiai aukštes 
nėinis palūkanomis už pa
skolas irto pasėkoje galtn 
čtoms mokėti didesnes pa 
lūkanas už terminuotus tn 
dėllus.Kadangi nekilnoja
mo turto paskolos duoda
mos 5 metams, tai dviejų 
trečdalių "Lito" valdomo 
kapitalo investavimas iš 
61/2% gali labai neigiamai

ADVOKATAS
DR. A. O. JAUGELIENĖ

DANTŲ GYDYTOJA
1410 Guy Street, 1 aukštas 

11-12 kambarys.
Tel. $32-6662: namų 737-9681

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.

DR. V. GiRIUNIENĖ 
dantų gydytoja

Notaras
J. BERNOTAS 

B.A., B.C.t.

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

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,

santaupas vis dar augtų . 
Labai galimas dalykas,kad 
tokiu atveju "Litu!" nega
lint kelti dividendų už šė-

rus,jo kapitalai ne tik ne- 
bedidėtų.bet pradėtų bėgti 
į kitas daugiau palūkanų mo 
kančias kompanijas ar ban 
kus.

Nekilnojamo turto pasko 
lų draudimas pasilieka kaip 
buvęs 3/4% ant pirmųjų 
$10.000.Kadangi yra na
rtų,kurte nėra labai suin
teresuoti šiuo grupiniu "Lt 
to" gyvybės draudimu, tai 
vedamos derybos su drau 
dimo bendrove,kad būtų ga 
Įima nekiln. turto paskolų 
draudimą padaryti indivi
dualiu, tai yra kad kiekvie 
nas galėtų draustis ar nesi 
drausti savo nuožiūra.

Pr.R.
IŠVYKO KARIUOMENĖN

Rimas Navikėnas, KLB Mon 
trealio Seimelio Pareigūnas 
jaunimo reikalams, praeitoje 
savaitėje išvyko Kanados re- 
guliarion kariuomenėn į pa
grindinį karininko apmokymo 
kursų* Borden, Ont.
R.Navikėnas kariškųjį apmo 

kymų pradėjobayola universi- 
tete.Vasaromis buvo siųstas) 
vasaros karininko paruošimo 
kursus ir buvo pakeltas j. Įeit, 
laipsnin. Energingai dirbda
mas armijos rezerve jau paski 
tiniu metu buvo pakeltas vyr. 
leitenanto laipsnin.

Šis kariškis matomai sekda
mas pėdomis savo tėvo, Lie 
tuvos Nepriklausomybės kovų 
savanorio ir Lietuvos kariuo
menės kapitono (mirusio prieš 
kelius metus), taip pat vyrės 
niojo brolio Algimanto, Kana- 
dos oro pajėgų leitenanto, ku 
ris prieš dešimts metų žuvęs 
lėktuvų avarijoj Vokietijoj.

AKADEMIKŲ DRAUGIJA 
spalio l d., 7:30 vakaro 
Prisikėlimo par .Muzikos 
studijoj pradeda paskai- 
ciklą šiam sezonui.Pas
kaitą tema"Tautų padė - 
t is ir ateitis Sovietų 
Sąjungoj"skaitys dr. To
mas Remeikis.

Toronto lietuviai kv
iečiami pasinaudoti to
mis paskaitomis ir jo
se dalyvaut i. Paskait os 
esti aktualios, turinin
gos ir įdomios.

AGR.KLEOPAS DALINDA 
prieš pusantrų metų išsi
kėlęs iš Toronto į Čikagą, 
dabar sugrįžo Kanadą at- 
gal.Torontep.Dalinda ver 
tesi statybos parangomis .

K.Dalinda pi rko gėllnin 
kyste Bramptone,prie To 
ronto.Sėkmės jam jo sie
kiuose ir darbuose.

Jaut rus i r dosnus 1 i e- 
tuviškiems reikalams. 
Senas kooperat i ni nkas , 
ilgus metus buvęs"Pa- 
ramos"revizortus ir Lie 
tuvių namų v-bos narys.

D. U.K .VYTAUTO K LUBAS 
Kitais metais klubas 

švęs 60 met" veiklos bei 
biznio sukaktį/Inkorp.1907/ 
Per 60 met" klubas pergy 
veno daug gero ir blogo, ir 
blaškomas visokį" vėj" iš 
silaikė.Daba r,pasistačius 
gražius moderniškus na
mus irblznlui gerai einant 
daros! lietuvišku centru. 
Bet daug dar reikia orga 
nizaciniodarbo, daug rei
kia įrenglm".Norima dar 
vieną sale įrengti, blbltote 
ką , skaitykla.

Ruošiamasi didesniems 
kultūriniams parengi
mams. Klubas išlaiko pa- 
šalptne draugiją,moka ser 
gautiems ir išmoka mir
ties atveju pomirtines su 
mas.BūtųJabal gražu,kad 
jaunimas daugiau įsioN į 
klubą ir įsijungtų, ir testų 
tėvų vykdomus darbus.

Artinasi klubo pareigu 
n" rinkimai.Spaltomėn. 16 
d. bus išstatymas kandtda 
tų. Kiekvieno klubtėčio di 
džiausią pareiga klubo va 
dovybę pavesti geriems ir 
tinkantiems tam darbui 
žmonėms,nes ateinantieji 
metai dar bus labai sun
kūs klubui. J.Petrulis .

NELAUKITE PASKUTINĖS DIENOS!

EXPO 67
Visi, kurie iš Kanados arba JAV ruošiatės į EXPO 67,įsigykite 

įėjimui pasportus ir bonų knygutes jau dabar. Nuolaida 25-55%. Visų 
rūšių pasportus'Litas' mielai persiųs apdraustais laiškais arba C.O. 
D. Informacija siunčiama nemokamai. Rašykite : ‘Litas', 1465 De-

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

Seve Street, Montreal 20, Que.
Pasportų Suaugusiems Jaunimui Vaikams

rūšis Dabar Pilna 
kaina

Dabar Pilna 
kaina

Dabar Pilna 
kaina

1 dienos $2.00 $2.50 $2.00 $2.50 $1.00 $1.25
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

LAIKRODININKAS
ANTANAS ŽUKAS
1855 WELLINTON ST.

Tel. WE 2- 0644.
TAISAU IR PARDUODU 

ŽEMOMIS KAINOMIS 
LAIKRODŽIUS IR JUVELYRUS.

A P S I D R A U S K ! 
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

I.1F.TI VIŠKAS Pl S V Al. AND! S GIRDIMAS KAS

ŠEŠTADIENIS PER C F m B STOTI.

LITAS
MOKA už: IMA už:

Indėlius 5% II Nekiln. turto paskolas.7%
Ein. s-tas 4% Asmenines paskolas 7.6%
Nemokamas gyvybės draudimai Investacines paskolas 8.4% 
iki $2.000 bendros santaupų Pigus paskolų draudimas iki 
sumos. ii $10.000.

KASOS VALANDOS:

1465 DE SEVE: ROSEMOUNTO SKYRIUS:
Sekmadieniais 10.30- 12 30

Darbo dienomis: 10.00 — 3.00 vol. 3907 Rosemount Blvd., tel 722-2472 
kasdien, liskiriant pirmod. ir leltad Dieną, penktad. 100-6.00 vol

Vakare trečiadieniais ir Vakare: pirmadieniais, trečiadieniais 
penktadieniais 7.00 - 9.00 vai. oenktadieniais 7.00 - 9.00 vai.

AR ŽINOMA, KAD

’’NEPRIKLAUSOMOS 
LIETUVOS" SPAUSTUVĖ

spaisdina bilietus, pakvietinns, tiži- 
tines ir padėkos korteles, įvairius 
b lenku s, receptams lepelius, vedybi
nius pakiietinns, mirties atveju už
uojautos laiškus, visokius ” statemer 
tus , vokus su adresais, laikraščius, 
žurnalus ir knygas.
Darbą atlieka pigiau,negu kitos spaus 
tuvės. Ktie&crne įsitikinti.

Spausdintus galime priimti paštu ir paštu 
pasiųsti.
Adresas: 7722 George Street,

LaSalle, Montreal, P. Q.

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

tcI. 669- 8834.

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

Nuo 1966 m. pradžios pradedama išnuomuoti sales, 
talpinančias nuo 100 iki 600 asmenų pagal reikalų — 
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 Klubų J.

Petrulį, tel: 522-2353

• Vladas Mikutis su šeima 
išsikėlė gyventi j Chicago.
• Rimantas Laimikis turėda
mas atostogas, buvo išvykęs 
j Meksiku- Aeapulca.
• Juoze ir Elenos Petrauskų 
sūnus Donaldas tuokiasi ir 
vestuvės įvyks spalio 8 d.

Dr.P.MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimų.

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

Raštinė: LE 4-4451.

“PARAMA“ LIETUVIU 
KREDITO KOOPERATYVAS 
primena nariams ir visuomc 
nei, kad pradėjus rudens se 
zonų operacijos vykdomos ir 
šeštadieniais nuo 9 vai. iki 
1 vai: p.p.

Be to, nuo spalio 1 d. pra
dedame paskutinį šių metų 
letvirtį. Norint už savo san 
taupas turėti daugiau naudos, 
tai tinkamiausia proga yra da 
bar perkelti savo santaupas 
į Paramų, kurioje visi įneši
mai iki spalio mėn. 10 d. už
skaitomi už pilnų ketvirtį.

Už depositų sųsk. mokame 
4%%,o uz terminuotų indėlių- 
šėrų sųsk. numatoma mokėti 
5!6%. Paramos Vedėjts.

SIAMINIU DVYNUKU 
IŠSKYRIMAS

Dešimties gydytojų grupė 
Toronte, 6 valandas darė dvy 
nukų išskyrimo .operacijų.Ope 
racija pavykusi,tačiau vienas 
vaikas po 8 valandų mirė,ki
tas gi dar gyvas, bet jo būse 
na neesanti tikra.

VYTAUTO KLUBO 
REIKALAI

- Spa1io /October/ mėn. 2 
dieną sekmadienį 2 vai. po 
pietų klubo didžioje salėje 
šaukiamas klubo pašalpi- 
nės draugijos susirinki
mas,Prašome visus daly
vaut i, nes bus sprendžiama 
daug su pašalpinės draugi 
jos veikla surištu reikalu,
- Klubo vaidyba savo pa
skutiniame posėdyje nuta 
rė imtis iniciatyvos rūpln 
tis senesnio amžiaus lietu 
viais,kurie neturi kas jais 
rūpinasi senatvės,mirties 
ar tesi amento vykdymo re i 
kalais.
-Klubo parengimaitspallo 
28 d.kauktų baliusjlapkrt 
člomėn.13 d. klubo vaka
rienė.^ ie parengimai ruo 
šlamasi padaryti su gra- 
ž ta programa bei geromis 
premijomis. Daugiau in - 
formacijų bus vėliau.

Valdyba,
NMP SESERŲ RĖMĖJU 

BŪRELIS '
gruodžio 3 ir 4 dienomis Auš
ros Vartų salėje ruošia meti
nį bazarų. Greit ponios lanky
sis į butus ir rinks fantus pas 
Montrealio lietuvius. Prašome 
neatsisakyti ir kuo nors parem 
ti seserų bazarų ir tuo pačiu 
jų darbai. Rėmėjų Būrelis.

A. NORKELIUNAS
Commisioner of the Superior Court of Montreal 

MONTREAL ENTERPRISES REG’D
VISŲ RŪSIŲ DRAUDIMAS.

6695—35-1 a Ave., Rqsemount (kamp. St. Zotique)
Montreal 36, Que. Tel. RAymond 7-3120.

Sales Limited
4415 Bannantyne Avė., 

Verdun.

F ALCON-FAIR LANE 
GALAX1E—Till JNDERBIRr 

MUSTANG —TRUCKS

USED CARS 
1 year guarantee.

Kreipkitės į
LEO GURECKAS 

Sales Managers Assistant 
Keating Ford lietuvis atstovas 

769-8831.

Tel. namų DO6-2548 
Įstaigos 769-8529.
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