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Rusai pasiryžę Lietuvai 
kenkti ir jq naikinti

LIETUVIAI MOKSLININKAI PATARIA RUSAMS 
KRAUSTYTIS PAS SAVE

Lietuvoje didelis susirūpi 
nimas dėl kolonialistinės 
rusų politikos vykdymo Lie 
tuvoje.Tuo tikslu Lietuvos 
mokslininkai, kultūrinin
kai Rusijos valdžiai para
šė memorandumą, kurta
me dėsto Lietuvai didelius 
pavojus. Memorandume 
rašomaf'Tarybų Lietuvos 
visuomenėje, ypač dauge
lio mokslo ir kultūros dar
buotojų tarpe,vis stipriau 
kyla gilus susirūpinimas ir jo pramonę bent iš da- turi tam tikslui argumen- 
dėl Nemuno žemupiojiur- lies turėtų telkti neužša- tų.Visokiu atveju tas ne-
šių marių, pajūrio kuror
tų ir visos Lietuvos pajū
rio kraštovaizdžio likimo. 
Ypač didelį nerimą kelta 
rengimasis dešiniajame 
Nemuno krante ties Jur
barku statyti naftos per
dirbimo kombinatą, ©pa
jūry, ties Darbėnais-che- 
minės pramonės kombi
natą. Šios, smarkiai ter-

PRAĖJUSI
Karas Indokinijoje kaus

to visų dėmesį ir stelbia 
visus tarptautinius, net ir 
Jungtinių Tautų Organiza 
ctjos /JTO/ visumos posė
džius .kuriuos e taip pat do
minuoja

KARO VIETNAME 
KLAUSIMAS.
Šis klausimas vis dar 

plečiasi, šakojasi, nes ir 
Kinijos komunistai, ir Ru
sijos bolševikai labai inte
resuoti,kad karas Indoki
nijoje juo ilgiau užsitęstų 
ir 
KUO STIPRIAU NUALIN
TU AMERIKĄ.

O Amerika vis dar karo 
Vietname "nenori laimėti" 
nors dabar jau mažiausiai 
apie tai kalba ir, kaip atro
do,turbūt jau visai nustos 
kalbėjusi, kaip didžiausią 
šių laikų nesąmonę.

O KARAS VIETNAME 
PLEČIAMAS
Maskva deda pastangų, 

kad į karą būtų įtraukti sa
telitai. Sovietų valdovas 
Brežnevas dabar važinėja 
po satelitinius kraštus ir 
prikalbinėja satelitus bent 
kuo karą Vietname remti. 
Čekai gi patys buvo nuva- 
ž iavę į Hanojų ir ten su Ho- 
Č t-minh sus itara dėl pagal
bos. Tuo tarpu 
AMERIKA DEDA DIDŽIAU 
SIAS PASTANGAS SUSI
TAIKYTI.

Rusk su Gromyka pakartotinai tartasi, 
bet niekaip nesusitarta- Rusija nobi , 
kad karas Vietname tęstųsi ilgiausiai.

Vyr. Teisėjas Spence užbaigė tyrimus tos ’’garsios" moterėlės Munstnger, ku
rt mokėjo prieiti prie ministerlų ir juos suvilioti, o min.pirm. Pearson tą tyri
mų aktą jau paskelbė, bet kalbos apie vyrų santykius su Munstnger tebesitęsia.

šiančios vandenį įmonės 
galės pražudyti neįkainuo
jamas mūsų krašto gam - 
tos vertybes".

Todėl: "Kraštovaizdžio 
i r Baltijos jūros apsaugos 
vardan, gerų kaimyninių 
santykių su Skandinavijos 
šalimis vardan, didžioji 
pramonės valstybė-Tary- 
bų Sąjunga reikalingą Šiau
rės pusrutulio Vakarams 
naftos produktų eksportą

KAS NAUJA KANADOJE Lietuvių gyvenimo faktai
lančio Murmansko uosto 
tolimose apylinkėse, kur 
nėra sąlygų vystytis ku
rortams, kur retai gyve
nama ir kur čia patLed- 
jūrio platybės".

Memorandumas, kaip 
matome, kelia pagrįstą 
susirūpinimą, bet ar oku
pantas atsižvelgs? E.

SAVAITĖ
JAV atstovas JTO Gold- 

bergas pareiškė, kad JAV 
sutinka nustoti bombarduo
ti šiaurinį Vietnamą, jei 
šis parodys tuo susidomė
jimą, o JAV prezidentas 
Johnsonas pasiūlė tartis 
dėl talkos Genevoje. Dau
giau siūlyti jau nėra kas , 
nebent pasiūlyti JAV kapi
tuliaciją, ko kaip tiktai ir 
laukia Hanojus, Maskva ir 
Pekinas .Bet prieš suminė
tus Amerikos siūlymus

KYLA REAKCIJA, 
nes JAV prieina jau prie 
negarbingumo ribos.Todėl 
buvęs viceprezidentas Nik- 
sonas reikalauja paskuti
nius JAV siūlymus atšauk
ti, kaip negarbingus.

Deja.apčių amerikiečių 
tarpe nėra vienybės ir tiks
lesnio susitarimoiką vieni 
siūlo,tai kiti atmeta. Taip 
karo klausimas ir neįgau
na vienos aiškios nuomo
nės ir tuo pačiu aiškaus ir 
tvirto nusistatymo,kuris 
nekeltų abejojimo ir nepa
sitikėjimo.

Galima suprasti, kad pa
simetęs filosofas 
RUSSEL RUOŠIA JOHNSO 
NUI "TEISMĄ", 
/ beprotiškas užsimoji 
mas/, bet nesuprantama, 
kad pačių demokratų par
lamento narys Ful.brightas 
kaip ir Russel, kaltina sa
vo prezidentą,nors ir-ne

Montrealio universiteto Profesorius Dr. V. Pavtlants Pasaulinės 
Sveikatos organizacijos-V.H.O.- yra pasiųstas į Egiptą sutvar
kyti ten Kairo laboratorijas. Jis su žmona, p. Irena,dabar vieši 

Egipto sostinėje Kaire.

Hollywood© kino ir televizijos aktorė Rūta Kilmonytė-Lee su 
erdvių užvaldymo mokslininku Arv.Kliore St. Monica Callfor 
nia lietuvių klube, kur jie buvo pagerbti už Lietuvos gars in 
mą ne lietuvių spaudoje, radio ir televizijoj. Foto L.Kančausko

pasitarnauja reikalui grei
čiau baigti karą, ko taip 
trokšta Amerika.
BAIGT KARĄ VIETNAME 
yra paskutiniu laiku die
nos šūkiszir Filipinų pre
zidentas Markos,ir Popie
žius Paulius VI, ir dauge
lis kitų to siekia. Filipinų 
prezidentas savo sostinė
je Maniloje šaukia Azijos 
valstybių tuo reikalu kon
ferenciją,© Popiežius visą 
spalio mėnesį paskyrė 
maldoms už taiką. A r ko
kia nauda iš to bus, yra 
klaus imas,bet kad pastan
gos tam dedamos,yra fak
tas.

Tiktai kai kas kelia klau
simą, kodėl Maskva 
A TOM INIA IS LA IVA IS A P- 
STATĖ VISĄ AMERIKĄ?

Laivų su atominiais už 
taisais pilni Amerikos pa
kraščiai Atlanto ir Ramia
jame vandenyne .A r rusai 
Ameriką nori įbauginti, 
ar ją pulti?

ŽINIOS TRUMPAI
• Pietų Vietnamo sostinė
je Saigone susirinko stei-- 
giamasis parlamentas,ku
ris pasiryžęs sukurtiViet 
namo konstituciją.
• Rodezijos min. pirm. 
Smith nesėkmingai tarėsi 
suAnglijos vyriausybe ra
siniais klausimais.
• Japonijos valstybinė de
legacija lankės i Pekine ir 
sugrįžusi į Tokio pasakė , 
kad K in i jos komunistų nu
sistatymas prieš Maskvą 
yra daug griežtesnis,negu 
prieš Ameriką.
• 56 Japonijos miestai nu
kentėjo nuo paskutinio ura
gano.
• Indonezija sugrįžo į JT 
O. Dabar joje vyksta teis
mas,kuris teisia buv.užs. 
reik'.ministerį Subandrią 
palaikiusį komunistų suki
lėlius.
• Indonezijos užs.reik . 
min^Adam Malik lankėsi 
pas JAV prezidentą ir ta- 

KVEBEKO DARBININKAI 
PRIEŠ KVEBEKO
ATSISKYRIMĄ

Montrealyje yra susirūpi
nimo dėl seperatizmo, kurio 
daugelis žmonių nenori ir j am 
yra griežtai priešingiBet dau 
giausia žiūrima Į prancūzų v. 
suomenę, kurioje yra kilusi 
seperatizmo idėja.

Dabar trys stambios darbi
ninkų organizacijos kaip tik 
tai daugiausia prancūzu dar
bininkų, apjungiančios per 500 
tūkstančius darbrtfinkų, aiš
kiai pasisakė už visos Kana 
dos vienybę ir aiškų priešin 
gumą^ Kvebeko išsiskyrimui 
iŠ Kanados federacijos. Štai 
tos organizacijos,kurios pa
sisakė prieš Kvebeko sepera 
tizmą:|Confederation of Natio 
onal Trade Unions, Quebec 
Labour Federation ir Catho 
lie Farmers Unions.

Daugelis pripažįsta, kad 
prancūzai ligšiol neturėjo vi
sai lygių teisių sti anglišką 
ja visuomene, bet, kita ver
tus, prancūzai ligšiol ir neda 
rė pastangų susilyginti, o juk 
tokios galimybės yra. Tat tu
rint lygybės galimybes nelik 
tu pagrindo išsiskyrimui.

rėsidėl paramos badau
jantiems.
• Pekino sukaktuviniame 
parade krašto aps.minis- 
teris drėbė rusams į akis , 
kad jie su Amerika susidė 
je vykdo karą Vietname. 
Rusai su satelitais iš tribū 
nos demonstratyviai pasi 
traukė.
NE LlETUVAįBET SSSR 

Rugsėjo 16 d. Tiesa pasi 
gyrė, kad Sovietų Sąjunga 
eksportuoja į Jemeną Ma
rijampolėj /vad. Kapsuke/ 
pagamintus metalinius šuo 
lus.Ant suolų užrašyta,kad 
jie padaryti SSSR-e. /E/.

DĖMESIO! Visi, kas NL 
skelbiasi, yra lietuvi” 
draugai. Jie jums mielai 
patarnaus, nuoširdžiai 
patars. Neužmirškite 
pasinaudoti ji» patarnavi 
mu.

MOTERYS PRIEŠ 
BESAIKĮ KAINŲ 
KĖLIMĄ
Kanados moterys pradėjo 
organizuotis prieš kainų 
besaikį kilimį, kuris nie
kaip nesuderinamas su 
darbo atlyginimo kilimu. 
Tuo tikslu moterys pra
deda boikotuoti didžiąsias 
krautuves.Jos tariasi mai
sto produktus pirkti tie
siai iš ūkininkų.

LIETUVOS OKUPANTAS 
trečiąją rugsėjo mėnesio 
savaitę stengėsi nukreipti 
lietuvių akis į kadai Sim 
birsko vardu žinomą mtes 
tą,dabar-Uljanovską,Leni 
no gimtinę .Nuo rugsėjo 15 
dienos ten vyko "lietuvių 
kultūros dienos" Lenino 
garbei,jo šimtmetinės su 
kakties proga.

Tiesiogiai tose iškilmė 
se dalyvavo "Lietuvos" an 
samblis, 17 įvąirtų meno 
šakų atstovų:komp.K.Ka 
veckas, dail.pirm. J.Kuz 
minskis.baletmeisterė G. 
Sabaliauskaitė ir buvęs 
Berijos vietininkas Lietu 
voj, vėliau rašytojo karje 
rą pasirinkęs A. Guda it is— 
Guzevičius. /E./

LENKTYNĖS PAČIŲ 
SU SAVIM
Maskva pertvarkė "so

cialistinį lenktyniavimą" 
žemės ūkyje. Visas impe 
rijos plotas suskirstytas 
zonomis. Anksčiau prie 
Baltijos kraštų buvo ban 
dyta priskirti ir Gudiją . 
Dabar Baltijos kraštai vėl 
lenktyniauja savo tarpe tik 
vieni:Estija,Latvija ir Lie 
tuva. /E./

STATYS "STUDENTU" 
MIESTELĮ"
Vilniaus pakrašty, prie 

kelio į Nemenčinę, kur da 
bar jau yra kino studijų pa 
talpos,ateinančiais metais 
rengiasi pradėti statyti 
naują "studentų iniestelį" 
-universiteto mokomąsias

VLIKO KRIZE?
ARTINASI TREČIOJO LIETU

VOS PREZIDENTO
SUKAKTUVĖS

Šių metu gruodžio 17 dieną 
sueina lygiai 100 metų nuo 
trečiojo Lietuvos prezidento 
Dr. Kazio Griniaus gimimo. 
Šitas sukaktuves ruošiamasi 
juo plačiau paminėti, kad Lie 
tuvos vardas būtų šia proga 
iškeltas ir pareikštas reika 
lavimas jai laisvės.

Dr.K. Griniaus minėjimą ruo 
šiasi plačiau paminėti Čika
ga, New Yorkas, Clevelan- 
das, Bostonas, Los Angeles, 
Montrealis ir kitos lietuvių 
kolonijos. VLIKo gen. sekr. 
ekonomikos inžinierius Juo
zas Audėnas jau yra paruošęs 
įkalbėjimus į magnetofonines 
juostas, kurias transliuos 25 
radio stotys.

FILMAS PASAULINĖJ 
PARODOJ APIE
LIETUVĄ^

Žinomasis lietuvis filminin- 
kas K. Matuzas iš New Yorko, 
kuris turi kelius apie Lietuva 
filmus, yra pasiryžęs juos at
vežti ir parodyti pasaulinėje 
parodoje, kuri 1967 metais i- 
•vyks Montrealyje.

PAVERGTŲJŲ EUROPOS 
TAUTU SEIMO
sesiją atidarė V.Stdzikaus 
kas.

Seimo pirmininku išr ink 
tąsS.Korbonskts/lenkas/, 
vicep. A .Kuett /estas/.

Pavergtųjų Europos Tau 
tų Seimą sudaro šių devy 
nlųtautų delegacijos:Alba 
nijos, Bulgarijos, Čekoslo 
vakijos,Estijos, Latvijos , 
Lietuvos, Lenkijos,Rumu 
nijos ir Vengrijos .Kiekvie 
na delegacija sudaroma iš 
16 asmenų,egzilų/politinių 
išeivių/ nepakeitusių savo 
pilietybės. Dalis delegaci 
jų narių yra iš Europoj gy 
venančių tarpo. Jie daly
vauja Europoj vykstančiuo 
se Seimo posėdžiuose ir 
Seimo delegatūrų darbuo 
se.

Lietuvių delegacijoj yra: 
J. Audėnas, Valt. Banaitis 
/Vokietijoj/ M .Brakas, J. 
Brazaitis,?.Karvelis /Vo 
kieti joj/ J. Lanskoronskis 
/Prancūzijoj/ J.Miklovas, 
B.Nemtckas,J.Puzinas,V. 
Rastenis, V .Sidzikauskas, 
J.Sonda,P.V«inauskas, V. 
Vaitiekūnas, J. Vilčinskas 
"Anglijoj/. /Elta/.

KUO PASIBAIGS
VLIKo sferose plačiai kal

bama apie VLIKo krizę: pa
sitraukiąs iš pareigų pirmini 
nkas Vaclovas Sidzikauskas. 
O kadangi pasitraukia pirmi 
ninkas, tai savaime atsista 
tydina ir visa VLIKo sudėtis . 
Tokiu būdu iškyla didelė VL 
IKo krize, kurios pasekmėje 
turės būti sudarytas naujas 
VLIKas.

Kokios tos krizės priežąs- 
tys? Spėliojama todėl, kad 
pirmininkas nebuvo respektuo 
tas siūlant naujus VLIKui na
rius (vietoje frontininko, kurį 
siūlęs V. Sidzikauskas, bu
vęs išrinktas ūkin. s-gos at
stovas Vedeckas). Kita versi 
ja, kad V. Sidzikauskas norįs 
atsidėti Nepriklausomos Lie
tuvos diplomatijos istorijos 
rašyti. Trečia versija - am
žiaus našta persunki pareigu 
naštai. 0 gal ir visos priežąs 
tys drauge ?
LABAI SVARBI OTTAVIOS
LIETUVIŲ INICIATYVA
Profesorius Dr. Antanas Ra

mūnas praėjusi savaitgalį pra 
leides Montrealyje atvežė la
bai svarbią iniciatyvą: Kana 
dos sostinės lietuviai, kuriu 
Bendruomenei pirmininkauja 
inžinierius Albinas Paškevi 
Sius, kelia sumanymą labai 
rimtai ir reikšmingai paminė 
ti Lietuvos nepriklausomybes 
atkūrimo 50- ties metų sukak
tuves.

Tam tikslui Ottawos lietu
viai ryžtasi 1968-jų metų Lie 
tuviųDieną suruošti Kanados 
sostinėje ir tos dienos pagrin 
dii iu kalbėtoju pakviesti Ka
nados minister} pirmininką. 
Prof. Dr.A. Ramūno teigimu, 
Kanados ministeris pirminin 
kas tikrai neatsisakysiąs pa 
sakyti kalba Lietuvos Nepri 
klausomybės atstatymo 50 me
tų sukaktuvių tema. Tai yra 
labai geras Ottawos lietuvių 
pasiryžimas, kuriam neabejo 
tinai patalkins Monrealio ko
lonijos lietuviai, su kuriais 
ottawieciai bendradarbiauja.

patalpas, įstaigas ir stu
dentų bendrabučius. Pro
jektą rengia architektai 
Rimantas Dičlus, Julius 
Jurgelionis ir Zigmas Dau 
noravičius. /Elta/.

E L F A - 
elektrinių prietaisų fabri 
kas Vilniuje, pradeda ga
minti naujus magnetofo
nus vardu Daina.Nuo lig
šiolinio A ido nau j as i s sk ir 

Nukelta į 8 psl.
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Spasdinto žodžio likimu
MONTREALIO LIETUVIŲ AKADEMINIO SAMBŪRIO 
PIRMININKO DR. HENRIKO NAGIO PASISAKYMAS 
ĮTEIKIANT DRAMATURGUI KOSTUI OSTRAUSKUI 
VINCO KRĖVĖS VARDO LITERATŪRINU PREMIJĄ

Pradedame rudeninių pa 
rengimų sezoną. Pradeda
me jį Vinco Krėvės litera 
tūrinės premijos Įteikimo 
vakaru-baliumi, kviesda
mi jau šeštąjį kartą lietu 
viškąją Montrealio visuo
menę, kuri domisi ir rūpi 
naši lietuviško spausdinto 
žodžio likimu išeivijoje, 
būti liudininkais neeilinio 
įvykio ir praleisti kultu r in 
gal ir linksmai laiką.

Lietuvių Akademinis 
sambūris gerai žino, kad 
premijos negali ir negalės 
išlaikyti vienas pats,kad 
nuolat reikės Montrealio 
lietuviškos visuomenės pa 
galbos,paramos ir pritari 
mo.Ištiesų,šiandien mūsų 
visos bendruomenės atei
tis priklauso nuo mažumos 
lietuvių dosnumo bei atvi
ros širdies, nes išeivijos 
didesnė dalis darosi kas
kart kietesnė ir abejinges 
nė lietuviškajai veikiat. Ko 
dėl taip ats Įtinka galima bū 
tų įvairiai ir ilgai spėlioti, 
galima būtų guostis ir liū 
dėti arba pykti, tačiau tai 
nepakeis negailestingai 
mus imančios žlugdyti ru
tinos ir besikeičiančių inte 
resų.

Lietuviškoji knyga šiuo 
metu kenčia labiausiai ir 
sunkiausiai, nes, kad ir ka 
žin kaip keistai tai atrody 
tų,knyga tapo pirmąja naš 
laite ir pamestinuke so
čiam ir gerbūviu perteku
siam išeivių gyvenime.Ir 
dėlei šito būtų galima kar 
čia i raudot i,nurodant knyg 
nėšių pasiaukojimą ir 
skurstantį mūsų rašytoją, 
bet fakto, kad lietuviškas 
spausdintas žodis šiandien 
ima pergyventi kitą, pačių 
sau pr is įmestą, spaudos 
draudimo laikotarpį, mes 
vėlgi pakeisti negalim. Už 
tai nedejuojame, bet bando 
me konkrečiu darbu pratęs 
ti lietuviškos knygos gyvas 
tį.Ši premija yra vienas to 
kių žygių ir paskatų, ku
riais krauname užtvankas 
prieš abejingumo ir nuo
vargio potvynį.Kuriais sa 
kome savo rašytojui, kad 
jomumstebereikia, kad jo 
darbas nepamainomas,kad 
jo raštai yra tikrieji liūdi 
ninkai mūsų išeivijos gy
vastingumo ir priesaikos

tesėjimo savaižemeLKai 
visi materialinio gerbūvio 
ženklai bus seniai pamirš 
ti arba sunykę be ženklo, 
o lietuviška knyga liks ir 
liudys po mūsų ateinan
tiems ir krašte gyvenan
tiems, kad nebuvome pa
prasti sotūs ir pralobę emi 
grantai,bet kad visą laiką 
žinojome kodėl ir kaip čia 
atvykome ir ką norime sau 
ir pasauliui savo benamiš 
ku likimu įrodyti.

Žinau, kad tai aukšti ir 
gražūs žodžiai ir kad jie 
nieko nebus verti,jei už jų 
nestovėsime patys savo 
darbais ir ryžtu.Žinau, 
kad lietuviška knyga nu
mirs nelaukta ar žiauria 
mirtim, jei liks dūlėti ant 
knygyno lentynų ir stalų ir 
jei jaunasis rašytojas,atei 
nantts po mūsų pritruki 
žodžių ir pasiryžimo.

Šeštoji Vinco Krėvės Ii 
teratūrinė premija paskir 
ta šiais, Jaunimo metais , 
Kostui Ostrauskui, jauno 
sios kartos dramaturgui. 
Jis savo kūryba stengėsi 
ir stengiasi netiktai išlik 
ti moderniosios pasauli
nės dramaturgijos srovė 
je, bet dar labiau ryžtasi 
atnaujinti lietuvišką sceną, 
kad ji galėtų mūsų žiūrovui 
prabilti ir savo kalba ir 
š io la ikmeč io ž mogaus p ro 
blemomis .Būti naujų kelių 
ieškotoju yra be galo sun 
ku.ypąč išeivijoj, kuri daž 
nai be galo skrupulingai 
laikosi konservatyvių, iš 
bandytų ir išvaikščiotų ta 
kelių. Bandymas per šią 
tankmę prasikirsti į kitą 
terenąir kitą pasaulį ne
reiškia,kad atsisakoma to, 
kas visiems brangu ar sa 
va,tai reiškia, kad ieško
ma kito žvilgsnio ir kitų 
žodžių apsakyti apeinan
čių kartų siekimus bei ti
kėjimą žmogum ir žeme.

Su džiaugsmu sutinkame 
ir sveikiname naująjį Vin 
co Krėvės literatūrinės 
premijos laureatą, nes su 
juo kartu mes reikšmingai 
sveikiname Jaunimo me
tus ir išreiškiame gilų ir 
nepalaužiamą tikėjimą lie 
tuviško žodžio ateitimi ir 
nemirtingumu. H.Nagys.

1966.9.24.
Montreal.

ADELĖS Šajaukienės brangiam tėveliui Ameri
koje mirus,

ADELEI IR IGNUI ŠA JA ŪKAMS
nuoširdžią užuojautą reiškia V.K.L.S-gos 

St. Catharines Skyriaus
Valdyba.

..............................

Didelis laimėjimų vajus savai spaudai

kanados LIETUVIŲ
BENDRUOMENĖ

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

BENDRUOMENĖS VADOVYBIŲ PASITARIMAS 
CLEVELANDE

Clevelande įvyko darb in 
gas bendruomenės vadovy 
bių pasitarimas,kuriame 
dalyvavo PLB v-ba,Kana 
dos LB Kr.v-ba, JAV LB 
centro v-ba, Kanados LB 
Šviet.k-ja, JAV LB Švieti 
mo taryba ir kitų su ben
druomenės darbu susiju
sių veiksnių atstovai.Iš Ka 
nados į pasitarimą buvo 
nuvykę A .Rinkūnas.St.Kai 
rys,L.Tamošauskas, J. An 
drulis, V. Matulaitis ir p. 
Abromaitienė, nusivežusi 
ir savo paruoštą mokslo 
priemonių parodą.

Žvilgsnis į PL Jaunimo 
kongresą. Pranešėjas V. 
Kamantas konstatavb dide 
lę kongreso reikšmę liet . 
jaunimo išjudinimui pašau 
liniu mastu ir pasaulio L . 
Bendruomenės sustiprini 
mui. Tiktai nereikšminga 
mažuma to nesuprato, bet 
irtai yra apgailėtina. K on 
gresut surinkta$94, 648. - 
aukotojų sąrašas prašoka 
6000. Kongreso k-jos na 
rė J. Gailiušytė papasako 
jo Europoje girdėtus atsi 
liepimus apie kongresą. 
Europos jaunimas, nepa
prastai stebėdamasis, kad 
amerikiečiai ir kanadie
čiai galėjo sudėti jaunimui 
tokias dideles sumas, vis 
dėlto pasigedo didesnio jūu 
nimo susidomėjimo akade 
mine kongreso dalimi, o 
taip pat ir šeimininkų šilu 
mos.

Peticijai parašų surink 
ta JAV-bėse 84,000, Ka 
nadoje IO, OOO, kitur 45 . 
OOO, viso apie 140, OOO . 
Jie buvo įteikti 17 kraštų 
ambasadoms prie Jungti
nių Tautų. Tuo tarpu ge
riausias rezultatas yra iš 
Australijos, kur mūsų de 
legacijos atstovą i buvo pa 
pildomai kviesti į Užsie

nio Reikalų ministeriją 
reikalą paaiškint i.Propor 
clngai lietuvių skaičiui 
daugiausia parašų surinko 
Naujosios Zelandijos liet. 
bendruomenė /12, 600 pa 
rašų/.

Jau sudaryta kongreso 
rezoliucijose numatyta P 
LB Jaunimo Sekcija iš J. 
Gailiušytės, M. Lenkaus
kienės, A. Saulaičio, S. J . 
V.Kamanto, V.Kleizos ir 
G. Rinkūnaitės.Pirmasis 
komisijos uždavinys yra 
pradėti kongreso rezoltu 
ciJU įgyvendinimą,ypač or 
ganlzuojant antrąją pašau 
lioliet.jaunimo stovyklą. 
Rekomenduojama, kad pa 
našias komisijas turėtų 
kiekvienas kraštas ir net 
apylinkės, ką Kanada jau 
turi.

Kongreso politinės re
zoliucijos paskutinioji da 
lis,liečianti mūsų politinę 
atstovybę, priimta kaip 
drąsus ir originalus pasl 
sakymas,kuriam įvykdyti 
vargu ar jau atėjo laikas.

Dėl didžiųjų suvažiavi 
mų kalendoriaus nutarta 
tokia tvarka: 1967 metais 
gegužės pabaigoje JAV ir 
Kanados kultūros kongre 
sas Čikagojė.Jo meninėje 
programojėŲvyks operos 
"Gražina" premjera.Aka 
deminė dalis tema "Išeivi 
ja šimtmečio atžvalgoje". 
Numatoma 11 paskaitų:lit. 
švietimas, rašytojai ir 
skaitytojai,jaunimas ir se 
nimas.sena ir nauja dailė 
je, kultūrinio gyvenimo 
sėkmės ir nesėkmės, ir 
pan.

1967 m. rudenį, Darbo 
Dienos savaitgalyje,rugsė 
jo 3 d., įvyksta plataus 
mast o L L?-irtų Di K:v- 
irlojo.Moitvcal < i 1c lie 
tuvių pas įrodymas pasauli

Prietelių
AUGUSTINĄ KUOLĄ IR JO MIELĄ ŠEIMĄ, 
netekus brolio Vytauto, nuoširdžiai užjaučia

J. ir Stp. Kęsgailos.

Brangiam tėveliui ir mielam vyrui, 
A. A. DOMINIK UI NORKE LIŪNUI , 
mirus, gilią užuojautą reiškiu Po
niai Norkeltūnienei ir Albertui 

Stasys Naginionis.

Skausmo valandoje
MOKYTOJĄ MARIJĄ MALCIENŲ 

ir jps šeimą, mirus jos brangiai mamy
tei Lietuvoje, nuoširdžiausiai užjaučiame 

Dr.Vinco Kudirkos
Šeštadieninės Mokyklos Mokytojai.

MIELIEMS ŠAJAŪKAMS, IGNUI IR ADELEI, 
jos brangiam,tėveliui mirus, reiškiame gilią 
užuojautą -

J. ir J. Diliai.

Visuomenininką ir Bendruomenininką
AUGUSTINĄ KUOLĄ IR VISĄ ŠEIMĄ 

tragiškai žuvus jo broliui Vytautui Lietuvoje, nuo
širdžiai užjaučiame E. ir J.Kardeliai.

ADRESAS:

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 
independent Lithuania 

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

LAIMĖJIMAI 
3 ŽEMĖS SKLYPAI 

Žemės sklypas N:. 220 • 6000 s^ pėdą 

•• " Nr. 229 - M00 " ”
•• " Nr. 230- *394 *• "

Visi sklypai randasi Montrealio priemiestyje 
Francdls de Sales, country of Laval. 
Sklypų vertė 1000.00 kiekvieno.

Laimėjimų paskirstymas įvyks 1967 m. NL Spaudos baliaus metu.

5 Tickets -- Donation $3.00.

TRIMITO AIDAS

Lietuvos Karaliaus Mindaugo Šaulių kuopos Montrealyje pirmoji valdybą /iš 
kaires/: pirmininkas St.Barauskas, vicepirm. B.Kerbelienė, Sekr. J.Siau- 
čiulis, ižd. J. Jurgutis; stovi valdybos nariai: St. Vyšniauskas ir Pr. Juodko 
jis. Foto šaulio A. Kalvaičio.

Atsimindami garbingą 
Lietuvos Šaulių Sąjungą ir 
jos šaunias gretasjprisi- 
mindami tuos brolius,ku 
rie garbingai žuvo ir tebe 
žūsta nelygioje kovoje su 
rusiškuoju okupantu, mes 
gyvendami čia, tremtyje, 
jaučiame,kad nuo tų idėjų

nėję parodoje E po 67.
1968 m. skelbiami jubi- 

jiniais Lietuvos Nepriklau 
somybės atstatymo 50 m. 
sukakties metais.Numaty 
ta labai plati tų metų pro 
grama įskaitant paruoši
mą istorinio veikalo "Ne
priklausomosios Lietuvos 
1916-1940 m. istorija" ir 
pastatymą minėjimui spe 
cialiai sukurtos misterijos. 
Tų metų liepos 4 d.Čika
goje trečioji tautinių šokių 
šventė, o rudenį UI PLB 
seimas bus New Yorke .

Plačiai išdiskutuota va 
dovėlių, skaitinių, vaizdi
nių mokslo priemonių ir 
kit. klausimai. Pasisakyta 
už koordinuojančio centro 
sudarymą,atitinkamai pra 
plečiant dabartinę PLB 
švietimo komisiją.

"Pasaulio Lietuvio", pri 
pažįstant svarbą ir reika
lingumą, nerasta konkre - 
taus recepto pagerinti to 
leidinio finansinei būklei 
/nuostolio apie $2000 į 
metus/.

Padaryta priekaištų , 
kad mūsų spauda nepakan 
karnai susidomėjo jaunimo 
kongreso eiga .Salėje buvę 
spaudos atstovai iškėlė ir 
savo argumentus:iki šiol 
redakcijose nėra gauti kon 
greso rezoliucijų tekstai 
bei paskaitų ar simpoziju 
mų santraukos.Kongreso 
darbams vykstant tuo pat 
metų daugelyje salių, spau 
dos atstovai negalėjo visur 
būti, o neturint po ranka 
faktinės medžiagos,negali 
ma jos ir komentuoti.

DEŠIMT METŲ 

esame labai nutolę.
Kad išsaugojus žuvusių 

jų krauju aplaistytą Lietu
vos Šaulių S-gos idėją ir 
ją išlaikius gyvą mūsų šir 
dyse, mes, buvusieji šių 
gretų nariai, jaučiame 
šventą pareigą tą lietuviui 
garbingą idėją atgaivinti 
ir išlaikyti jos tradicijas 
tremtyje,pagal šio krašto 
sąlygas.

Šiamtikslui steigiamas 
Lietuvos Šaulių S-gos 
tremtyje Montrealio Šau
lių klubas.

Prieš dešimtį metų,1956 
spalio mėn.6 d. keli buvu 
šieji šauliai, organizuoja 
moklubo iniciatoriai,šiais 
kukliais žodžiais kreipėsi 
įplačiąjąMontrealio lietu 
viųvisuomenę, ypatingai į 
buvusius brolius ir seses 
šaulius, šaules, ir norin 
čius jais būti, jungtis į or 
ganizuojamą Montrealio 
Šaulių klubą, kad išlaikytu 
me didžiai kilnios idėjos 
ugnį, kad ją puoselėtume 
šiame mūsų laikinos pašto 
gės krašte, ir ją perduotu 
me ateinančioms kartoms; 
kad jos ją išlaikytų iki di 
džiojo laisvės rytmečio,ir 
būtų pasiruošę savo dar
bais ir savo krauju auko
tis,kaip kad aukojosi tūks 
tančiai brolių ir sesių 
prieš tai gindami brangią 
ją Lietuvos laisvę.

Šauksmas neliko tuščiu 
šauksmu, iš gausios Mont 
realio lietuvių šeimos ga 
na greitai atsiliepė gražus 
būrys buvusiųjų šaulių tė 
vynėje, įsijungė irtie.ku 
riems anksčiau nebuvo 
lemta būti jų gretose,dalis 
jau čia gimusių. Visų ben 
dras noras buvo atgaivin 
ti tai, kas kilnu, kas gražu 
ir prasminga, kaip ti
kriems tėvynės gynėjams.

Laikas bėgo,klubas sti

prėjo,augo,veikimo baras 
savo veikla įsiliejo į ben
drą lietuviškos bendruome 
nės ratą.Pasirinktas Lie 
tuvosKaraliaus Mindaugo 
Šaulių kuopos vardas. Le 
galizuotasi Kanados val
džioje, gauta čarteris su 
teise veikti visoje Kvebeko 
provincijoje.Įsigyta viena 
iš puošniausių tremtyje 
kuopos vėliava.

Kuopa rengia minėjimus 
ir parengimus visuomet ir 
visiems, kas tiktai papra 
šo, mielai talkininkauja , 
renka aukas ir remia mū 
sų likusiuosius Lietuvos 
Laisvės kovų invalidus;re 
mia spaudą ir jaunimo iš 
kylančius reikalus, įsistei 
gia savišalpos fondą.Aky 
liai seka, būdi ir remia 
Lietuvos laisvinimo akci 
ją,ir visuomet šauliai yra 
pasiruošę būti pirmieji rei 
kalu i atėjus.

Jei prieš dešimtį metų 
kai kas ir galvojo,kad tai 
bergždžios ir beprasmės 
pastangos,šiandieną tikrai 
ne vienas iš tų turėtąją nuo 
monę pakeitė, matydamas 
dešimties metų balansą.

Šios sukakties proga ten 
ka nuoširdžiai palinkėti jė 
gų, ryžto ir ištvermės 
t iems .kurie per eilę metų 
nenuilstamai dirbo kuopos 
labui, kurie nepabūgo pa
sitaikiusių sunkumų,kurie 
tikėjo ir tiki Lietuvos Šau 
lių S-gos nemirštančia idė 
ja, ir ją puoselėja, kad ji 
būtų gyva ir gaji, kaip am 
žinai žaliuojantis ąžuolas 
Nemuno krante iki kol ji 
vėl sužibės savo didybėje 
Laisvos Lietuvos žemėje.’

J.Šiaučiulis .

r
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Pagalba artimui
LIETUVOS RAUDONAJAM KRYŽIUI REMTI 

KOMITETO ATSIŠAUKIMAS
jų valdžia sustabdė talkiM tell.Tautiečiai.'

Vargas šakoja,vargas ktl 
noja, 
vargas vartus kilnoja...

Lietuvos Raudonasis 
Kryžius įsisteigė 1919 m. 
sausio mėn. Jo steigėjai 
buvo dr.R. Šliupas, dr. J . 
Alekna,dr. V. Ingelevičius 
ir prov. J.Makauskis. Lie 
tuvą pripažinus de jure ir 
jai prisidėjus prie Žene
vos konvencijos, LRK prl 
pažintas pilnateisiu Tarp 
tautinio Raudonojo Kry
žiaus Komltetobendruome 
nės nariu.K tek vėliau LRK 
prisidėjo ir prie Raudonų 
jų Kryžių Lygos .Per trum 
pą laiką LRK išugdė labai 
didelę ir Lietuvai naudin
gą veiklą.

Kai Sovietų Sąjunga oku 
pavo Lietuvą, LRK vistiek 
išsilaikė savo vietoj, nors 
bolševikinė valdžia jau bu 
vi paruošus naują statutą 
pagal sovietų RK pavyzdį 
ir sudarius vykdomąjį ko 
mitetą /vietoj vyr. valdy
bos/, į kurį turėjo įeiti 
pirm. dr.Micelmacheris 
ir dar keletas naujų komu 
nistų;iš vyr. valdybos pa
liekant žemesnėse vietose 
vos keletą narių. Tačiau 
prasidėjęs karas tuos jų 
planus sutrukdė.

Vokiečiams okupavus 
Lietuvą,LRK velkė tol,kol 

NPM seserų auklėtinės Putname, Con., USA, rugsėjo 7 d. pradėjo naujuosius 
mokslo metus. Čia matome pavasarį mokyklą baiguasias lietuvaites /iš kai - 
rėš/: J. Gampaltė išs Toronto, J. Velmerytė iš Los Angeles, J.Saikutė irCle- 
velando, E.Klrvėnaltė iš Čikagos, M.Daniltūnaitė /su garbės draugijos-pirmau- 
jančių mokinių juosta/ iš Londono, Ontario,, M.Vakselytė iš Čikagos, G.Savi<\- 
kaitė iš Čikagos ir D. Kaunąitė iš Čikagos. Mokinių skaičius kasmet didėja.

nosios vyriausybės veiklą. 
Vok. gen. komisaras už
draudė vartoti Lietuvos 
Raudonojo Kryžiaus var
dą, jo ženklą ir neleido su 
strašinėti su Tarptautinio 
Raudonojo Kryžiaus komi 
tetu.net bendrai su užsie 
ntu. LRK vietoj buvo įkur 
ta Savitarpinė Pagalba, ku 
rioje RK sudarė autono
miškai veikiantį sveikatos 
globos skyrių. Tokiu būdu 
LRK išlaikė savo organl 
zaciją-valdybą ir įstaigas 
iki pat vokiečių okupacijos 
galo.

1944 m. bolševikams 
grįžtant į Lietuvą, visa L 
RK vyr. valdyba, išskyrus 
pi rm.dr. Alekną, pasitrau 
kė į Vokietiją,kur 1945 m . 
gegužės mėn.atgaivino sa 
vo veiklą. Ji kreipėsi į 
Šveicarijos .Švedijos, V o- 
ktetijos Raudonuosius Kry 
žius ir kitas šalpos orga 
nizacijas, taip pat ir į 
Tarp. Raud.Kryžtų, prašy 
damas lietuviams tremti 
niams pagalbos.Prašymas 
buvo išgirstas .Gauta daug 
aprangos ,ma isto ,40 .OOO 
dol. ir pusantro mil.RM 
/senų markių/pinigals. Ši 
parama buvo išdalinta per 
LRK skyrius jos reikalln 
giems tremtiniams.

KalBALFas aktyviai įsi 

jungė į Europoje esančių 
lietuvių tremtinių šalpą, 
LRK 1946 m .Konstancoje, 
Šveicarija, sudarė su juo 
sutartį ir per savo sky- 
rlus/kuriųbuvo tuo laiku 
per 50/ skirstė gautas iš 
Amerikos lietuvių suauko 
tas gerybes.

1950 m.BALFopirm. 
kun. J. Končius nutraukė 
susitarimą su LRK.Bet 
LRK nesustojo veikęs,jis 
veikia ir dabar, nors di
džiausia tremtinių masė 
jau įsikūrė laisvuose 
kraštuose ir beveik vist 
gerai gyvena. Vokietijoje 
dar liko apie 7000 asme 
nų,daugumas ligoniai, se 
neitai ir. kiti į vargą pate 
kę lietuviai, kuriems Ame 
rika ir kiti kraštai vartų 
neatidaro. Jie gyvena išst 
mtetę po miestus, mieste 
liūs ir kaimus iš labai kuk 
lių valdžios pensijų,kurių 
vos pakanka gyvybei išlai 
kyti. Jiems trūksta pinigų 
gydytis .vaistams nusipirk 
.tl; bet jiems dar svarbiau 
žinoti,kad jie nėra palikti 
likimo valiai,kad jų tautie 
čtat, laisvuose kraštuose 
gerai įsikūrę ekonomiškai, 
juos vis dar prisimena. 
Tai jie ypač pabrėžia LRK 
rašytuose padėkos laiškuo 
se.Pav.:E.Abromavičien4 
Memmingen,72 m., ligonė. 
Turėjo IO vaikų.Vist mi
rė. Rašo LRKryžiut:"Tu
rtu garbės pareikšti šir
dingiausią padėką Ameri 
kos lietuviams už suteiktą 

man pašalpą 25 DM, kurt 
palengvins mano gyvenimą. 
Lai Gerasis Dievulis atly 
gins jiems už jų kilnia» 
širdis".

J.Kernavičtue^senesnio 
amžiaus pora,gyv.Spring, 
rašo: "Labai nuoširdžiai 
dėkojame jums visiems L 
RK žmonėms Ir gerašir
džiams aukotojams už tą 
gražią paramą švenčių pro 
ga .Mums laba t dž iugu, kad 
turime geros širdies žmo 
nlų".

Pranas Bagdonavičius, 
Hergatz, Invalidas, rašo: 
"Gavau 30 DM. Tai buvo 
suteiktas man didelis 
džiaugsmas mano invali- 
diško gyvenimo dienose. 
Tai netik materialinė, bet 
ir moralinė parama.Gavus 
tuos pinigus mano akys pa 
sidarė pilnos džiaugsmo 
ašarų. Pasijutau,kad dar 
nesu paliktas vienas gyven 
tl tarp svetimų žmonių, 
svetimame krašte.Širdin 
giausias ačiū, ačiū, ačiū.'"

Tai keletas Ištraukų iš 
daugelio padėkos laiškų.

Norėdamas tęsti tradicl 
nį šalpos darbą,LRK ir da 
bar renka aukas iš Vokie 
11 jos, Švedijos,N. Zelandi 
jos šalpos organizacijų ir 
taip pat iš lietuvių, įsikūru 
šių Australijoje, Voktetijo 
je trkltur.Kad šis darbas 
būtų sėkmingesnis, New 
Yorke 1959 m. įsisteigė 
Lietuvos Raudonajam Kry 
žtui Remti komitetas.Šis 
komitetas ir kreipiasi da 
bar į Jus, prašydamas ne 
užmiršti tų mūsų brolių ir 
seserų, kuriems likimas 
tebėra negailestingas ir 
kuriems verkiant reikalln 
ga pašalpa. Stokite į LRK 
Rėmėjų eiles.Rėmėjo mo 
kęst is tik $5 metams. LRK 
liko Vokietijoje vtenintėlė 
organizacija, kuri betar
piškai rūpinasi likusiųjų 
lietuvių visokeriopais rel 
kalais. Taip pat atsiųskit 
savo bičiulių,kaimynų ir 
pažįstamų adresus, į ku
rtuos mes galėtume kretp 
ttsštuo reikalu asmeniš
kai.

Čekį ar piniginį orderį 
prašome rašyti LITHUA
NIAN RED CROSS vardu 
Ir siųsti ižd. Jono Makaus 
ko vardu Ir adresu-Box 
311PR.D. 3, Ellison Rd , 
Somerset, N. J., 08873 . 
J. Makauskto tel.: /2O1/ 
844-8939.

Medelltno, Kolumbijoje, Pietų Amerikoje, lietuviai po vieno minėjimo. Pačioje 
dešinėje pirmas Tėvas Tamošiūnas-Medellino Bendruomenės pirmininkas, ket 
virtoji Iš kairės solistė Birutė Čypienė.

MŪSAI ffiSP ORTAS
VEDA KAZYS

LAUKO TENISO PIRME
NYBĖS

Kanados SA lauko teniso 
pirmenybėse dalyvavo ke 
turi Aušros ir du Hamilto 
no Kovo atstovai. Pusbaig 
mėjeA.Grajauskas įveikė 
Aušros narį Čepankų 6:0, 
6:2,o Rautinš kitą hamil- 
tonietį J.Svilą 6:0, 6:1. 
Baigmėje Rautinš gan leng 
vai laimėjo prieš kovietį 
A. Grajauską 6:0, 6:2,o 
dėl trečios vietos hamilto 
nietls J. Svilas nugalėjo 
Čeponkųl:6,6:2,6:3. Perei 
namąją taurę Kanados 
meisteriui paskyrė nekil 
nojamojo turto įstaigos sa 
vininkas Hamiltone B. Kro 
nas.
-A. Jankus laimėjo pirmą

Su pagarba 
V.Ingelevičius- 
Ptrmtninkas. 
Jonas Makauskis 
Ižd. Reik. Vedėjas. 

Nariai:dr.V .Ingelevičius, 
dr.V.Kanauka.kun. J. Gu- 
rinskas, S. Zobarskas ir 
prov. J. Makauskis.

BARONAS
vietą Hamiltono lauko tent 
so pirmenybėse iki ketu
riolikos metų amžiaus da 
lyviams.Tuo tarpu A. Gra 
jauskas buvo antras V toto 
rijos klubo pirmenybėse. 
-The Hamilton Spectator 
Ir Toronto Telegram rug 
sėjo 24 prlede-žumale pa 
talpino platų Kanados mels 
terės V.Nešukaitytės apra 
šymą ir nuotrauką.
-Čikagos Lietuvių Futbolo 
klubo Lithuania valdyba be 
surengto turnyro penkioll 
kos metų gyvavimo sukak 
čtat atžymėti,nutarė išleis 
ti taip pat platų leidinį. 
-Čikagos miesto futbolo 
pirmenybėse Lituanicos 
vyrai pralaimėjo vokiečių 
Hansai 3:6,o jauniai net O: 
:4.
-Pietų Australijos šach 
matų pirmenybėse Roma
nas Arlauskas užėmė tre
čią vietą. 1950 m. lietuvis 
surengtose pirmenybėse 
buvo laimėjęs meisterio 
vardą.
-Prtešbaigminėse pietų 
Australijos komandinėse 
šachmatų pirmenybėse plr 
mauja Adelaidės Vytis su 
34 tšk.prieš Caissą 27 tšk. 
ir Elisabeth 261/2 tšk. 
-Detroito lietuvių lauko te 
niso pirmenybes laimėjo 
J.Šenbergas,baigmėje įvel 
kęs Šeputą 6:3, 6:1. Vyrų 
dvejete nugalėtojais Išėjo 
Armalis Ir Banys, laimėję 
prieš Ltšauską ir Paškų 
6:4,6:3.

PAVERGTOJI LIETUVA 
Vilniaus Žalgiris mūsų 

sostinėje vėl laimėjo Sov. 
Sąjungos antrosios futbolo 
klasės rungtynes,įveikda 
mas Kazanės Rubiną 1:0 . 
Po šių rungtynių, pirmeny 
blų lentelėj, vilniečiai nuo 
antroje vietoje esančios Ku 
banėsyra atsiplėšę ketu
riais taškais, tačiau yra 
sužaidę vieneriom rungty 
nėm daugiau.
-Lietuvos futbolo pirme - 
nybių paskutinės pasek- 
mės:Klalpėdos Baltlja-Kė 
dainiai 1:1, Plungė -Šiaulių 
Statybininkas 2:0, Kauno 
Inkaras-Panevėžlo Staty
ba 3:1,Šiaulių Elnias-Kau 
no Lima 2:2,N. Akmenė- 
Kauno Atletas 3:1, Kauno 
Politechnika-Mažeikiat 6 
:O.Pastorosios komandos 
viltys Išsilaikyti pirmoje 
lygoje yra labai mažos, ka 
dangi vienuolikė po 22 
rungtynių turi tik 3 tšk. , 
tuo tarpu priešpaskutinė 
Kretinga iš 21 rungtynių 
surinko 12 tšk. Pirmenybė 
se ir toliau pirmauja Kė
dainiai su 32 tšk. prieš 
Šiaulių Statybininką su 27 
tšk.ir Kauno Limą-26 tšk. 
-Lietuvos rinktinės ranki 
ninka i prala tmė jo Be rlyne 
rytinės Vokietijos rinkti
nei 14:23.
-Kauno ir Vilniaus lauko 
teniso veteranų susitiki
mas baigės i kauniečių per 
gale 9:5.
-Sov .Sąjungos profsąjungų 
lengvosios atletikos pirme 
nybėsegražiai pasireiškė 
lietuviai;3 km.kliūtiniam 
A. Alekstejūnas buvo pir
mas, parodęs 8 min.33,6

JONAS 
AVYŽIUS ROMANAS

PENKTA DALIS
44 atkarpa.
ĮV GYVENIMAS Iš NAUJC

Martynas pastatė motociklą vykdomojo komiteto kieme 
ir neryžtingais žingsniais išėjo į gatvę. Iš pradžių buvo 
manęs užeiti į ligoninę pas Arvydą, tačiau tuoj pat atmetė 
šią mintį. Arvydas per silpnas, kad būtų galima su juo kal
bėti apie tokius dalykus; o jei ir būtų galima, kas iš to? Juk 
ar neaišku, ką jis pasakytų. .. Gal į vykdomąjį pas pirminin
ką Alseiką? Nuoširdus žmogus. Išsikalbėtų, suprastų. Bet ar 
padėtų? Kas gali padėti tokiame reikale? Jei žmogus bū
tum pranašas, pramatytum, kas bus rytoj, o dabar... įmetė, 
kaip aklą šunytį į vandenį, ir kapstykis kaip išmanai į 
krantą.

Martynas pasuko šaligatviu rajkomo link. Neketino ten 
užeiti, bent išvažiuodamas į Viešvilę. Buvo daugiau, negu 
tikras, kad ten jo laukia tas pats atsakymas: „Neįsakome, 
neverčiame, tik patariame. .Jis nujautė, kad Naviko įžval
gumas, kurio dėka buvo „surasta“ šimtas dvidešimt hektarų 
dirvos kukurūzams, taip pat neatsitiktinis, o greičiausia 
įkvėptas iš šalies. Ne, Martynas visai negalvojo užeiti į raj- 
komą. Jis ėjo šaligatviu šiaip sau, be jokio tikslo, tikėda
masis laimingo atsitiktinumo, kuris padėtų apsispręsti. „De 
šinė koja „taip“, kairė — „ne“. Kuriuo žingsniu pasibaigs 
šaligatvis, priėjus pirmą sankryžą, taip ir padarysiu." Šali
gatvis pasibaigė „taip". Tai reiškė priimti Naviko pasiūlymą. 
„Reikia iki trijų kartų. Dabar antai, iki vaistinės laiptelių..." 
Sį kartą išėjo „ne". Trečias etapas,— iki tos vietos, kur pra
sidėjo išardytas šaligatvio klojinys, vėl baigėsi dešinės ko 
jos žingsniu. Martynas, suglumęs, sustojo. Jam pasirodė, 
kad praeiviai pastebėjo ir šaipydamiesi seka jo vaikišką žai
dimą, ir pasidarė iki ašarų gėda savo silpnumo. Pradžios 

mokykloje jis burdavo pirštais, šauks ar nešauks atsakinėti 
pamokos. Kartą mokytojas pastebėjo ir sugėdino, sakyda
mas, kad tik silpnas žmogus, nepasitikintis savo jėgomis, 
ieško atsitiktinės likimo malonės. Gyvenimas ne loterija, o 
kova. „Jis buvo teisus. Mokykloje aš daugiausia už visus 
burdavau. . ." — karčiai pagalvojo Martynas. Užsirūkė ir 
nuėjo toliau. Pro šalį prabėgo moterys su pirkiniais. Ties 
vienu kiemu dvilinkai sulinkusi senutė stumdė vaikų veži
mėlį. Ant stogo, apžergęs šelmenį, jojo vienmarškinis stog
dengys ir švilpaudamas klojo tolį. Netoliese ūžė pramkombi- 
nato baldų dirbtuvė, kvepėjo acetonu ir džiūstančia medie
na. Martynas prislėgtas dairėsi minkštos rytmečio saulės už
lietoje gatvėje, kuri pulsavo įprastu darbo dienos ritmu, ir 
su pavydu galvojo, kad tikriausiai tų kuklių namelių vieš
patijoje nerasi nė vieno žmogaus, kuriam reikėtų spręsti keb
lų klausimą, kaip jam, Martynui. „Geriausia paprastam pės
tininkui. Įsakė, padarei, ir šventa." Staiga jam dingtelėjo, 
kad Jurėnas irgi, gal būt, šią minutę sprendžia tokį klausi
mą, kuris jam atrodo neišsprendžiamas, irgi ieško išeities. O 
jo klausimas, be abejo, žymiai sudėtingesnis, painesnis, nesgi 
ir pareigų nepalyginsi... Nuo tos minties Martynui paleng
vėjo: jis pajuto, kad priešiškumas Jurėnui sklaidosi, apmau
das atlėžta, o krūtinėje gimsta pažįstamas nusiraminimo 
jausmas.

— Martynai...— Kažkas timptelėjo už rankovės. Pasu
ko galvą ir pamatė greta Mortą Rimšienę. Moteris aiškiai 
apsidžiaugė, jį sutikusi, tačiau Martynas negalėjo nepaste
bėti neįprastos jos veido išraiškos — bukščios ir susirūpi
nusios.

— Rimšienė! Kaip čia atsiradai? — Martynas nustebęs 
peržvelgė ją nuo galvos iki "kojų.— Išsipusčiusi kaip sek
madienį. .. Nauji batukai, skarelė, suknia. Jaunamartė!

— Niekas nenauja, Martynai, tik retai apsirengiu, taip 
atrodo.— Morta paraudo ir nuleido galvą dvejodama. Toks 
nedrąsumas buvo svetimas jos būdui, ir Martynas dar labiau 
nusistebėjo. Pagaliau ji ryžosi: — Gal yra laiko? Turiu į 
tave reikalą...

— Na jau. Ar ne skyrybų atvažiavai? — pajuokavo Mar
tynas.— Nori įrašyti liudininku?

— Kur ten seni žmonės svietą bejuokinsim.— Atsiduso, 
sukaupė visą drąsą ir padavė Martynui pakvietimą, kurį lai

kė sugniaužusi suprakaitavusioje saujoje.— Paskaityk. Kaž
ko į vykdomąjį kviečia. Padėk užeiti. ..

Kol Martynas skaitė, Morta, sulaikiusi kvapą, jo veidą 
stebėjo.

— Tau į kultūros skyrių. Apačioje dar kažkas prirašyta, 
bet neįskaitau.

— Užtaigi, kad negalima įskaityti. . .— Morta įsikabino 
Martynui į rankovę kaip vaikas.— Padėsi užeiti, pirminin
ke? Tu įpratęs su valdininkais. . .

Martynas gūžtelėjo pečiais. Kodėl gi neužeiti? — tai dar
gi padės išsiblaškyti, o gal net užves ant išganingos min
ties,— bet jį stebino Mortos bailumas. Sunku buvo patikėti, 
kad čia ta pati moteris, kuri prieš porą mėnesių šventino 
Maironių vyrus virvagaliu, o keliom dienom vėliau išvarė 
iš trobos Naviką, neatsargiai prasitarusį ir užgavusį jos sa
vimeilę.

Kultūros skyriuje juos priėmė sausas akiniuotas žmoge
lis pailgu lapės veidu. Žvilgterėjo į pakvietimą, j Mortą, po 
to vėl į pakvietimą, patrynė delnus ir, keistai nusišypsojęs 
viena veido puse, pakėlė telefono ragelį ir paprašė centri
nę sujungti su kažkokios parodos direktoriumi. Iš ten at
siliepė. Akiniuotis greitakalbe metė porą frazių, padėjo ra
gelį ir, prisitraukęs pakvietimą, brūkštelėjo apačioje porą 
eilučių ta pačia neįskaitoma rašysena, suteikusia Mortai tiek' 
daug rūpesčio.

— Aha. Vanasi, jūs ta pati? Džiaugiuosi, labai džiau
giuosi. Paremsime, palaikysime! — Žmogelis patrynė delnus, 
pašoko, vėl atsisėdo. Jo akys spindėjo tokiu alkanu godu
liu, tartum būtų atkasęs užkeiktą lobį.— Vanasi, liaudies 
talentas, audėja... Kaimas — neišsenkantis mūsų meno kad
rų šaltinis. Leiskite paspausti ranką, drauge Rimšiene. Pet- 
rėnas. Aš čia naujas darbuotojas. Džiaugiuosi, kad mūsų 
rajone yra tokių talentingų žmonių, kaip jūs, drauge Rim
šiene. Rašant pakvietimą, įsibrovė nedidelė klaida: jums rei
kėjo užeiti tiesiai į parodą, pas direktorę draugę Švelnytę. 
Jūs, be abejonės, žinote, apie kokią parodą kalbu? Šiuo me
tu mūsų mieste tėra viena paroda — rajono liaudies meni
ninkų kūrybos paroda. Vanasi. ’.. Bet aš džiaugiuosi, labai 
džiaugiuosi tokia klaida, kurios dėka, drauge Rimšiene, ga
liu susipažinti su jumis anksčiau, negu tai būtų atsitikę evo-

Nuklta j 4 psl.

sek. laiką, lygiai kaip ir 5 
km.bėgime-14 min.5,8 sek. 
Buv.pasaultomeisterė B. 
Kaledtenė laimėjo ietį-5Q 
98., o Burokas trečias - 
-70,05.
-Lietuvos rugby pirme
nybėse gautos šios pasek 
mės: Kauno Polttechntka- 
Kauno Banga 24:0,Staklės 
-Lokomotyvas 17:9.
-Vilniaus jauniai krepši
ninkai išvyko į Varšuvą, 
kur numatomas yra dide 
lis krepšinio turnyras.

IŠ VISUR
Japonija lengvai įveikė 

Sov. Sąjungą pasaulinėse 
gimnastikos pirmenybėse 
Dortmunde.TiečTa buvo ry 
ttnė Vokieti ja,ketvtrta-Če 
koslovakija, penkta-Lenki 
ja,šešta-JAV.Klevo lapo 
atstovai buvo net 18—ti. 
-Lengvosios atletikos rung 
tynėse Kijeve Sov. Sąjunga 
nugalėjo Prancūziją 120, 5 
:91,5.UŽ mūsų tautos pa
vergėją dalyvavo lietuvis 
Vytautas Jaras, užimda
mas disko metime pirmą 
vietą pasekme 57,80 m. 
Latvis Janis Lus is taip pat 
buvo pirmas ieties meti
me, numetęs įrenkį 84,30 
m.Kitos geresnės pasėk

iu ukelta į 5 psl.

tetu.net


Tlkdirtgentas J.Aleksa 

KULTORWWK&CWIKA “S- 
plaktais dažais.Sako,kad 
"Žalgiryje daug puikios 
melodinės medžiagos, 
skambūs chorai, splavlngi 
orkestrai, ryškios perso
nažų/jų tarpe Vytauto, O- 
nos, Jogailos/,muzikinės 
charakteristikos.

Dekoracijas kūrė daili
ninkas J.Jankus, chorą pa 
rengė J.Dautartas.

Šį sezoną numatomos 
dar trys naujos savų kom 
pozitorių operos-A.Reka 
šiauš "Gęstantis kryžius" 
/antirasistlnė tema/. V . 
Laurušo "Paklydę paukš
čiai" /antiemigrantinė te 
ma/V.Paltanavič iaus"D le 
vų miškas" /antinacinė te 
ma,pagal B .S r uogą/-ir R . 
Žigaičio baletas "Praėjo 
mergina" Taip pat numato 
mos dvi klasikinės operos 
G.Verdi "Kaukių Balius" 
ir G. Donizetti "Meilės 
eleksyras". /E./ 
KAUNO POLITECHNIKOS 
INSTITUTE
rugsėjo 9 ir 12 d.buvo pa 
gerbti 60 metų amžiaus 
sulaukę moksllninkai:che 
mljos profesorius Jonas 
Janickis ir architektūros 
katedros vedėjas docentas 
Adolfas Lukošaitis. Abu 
moksliniam darbui pasi
rengę Lietuvos neprikišu 
somybės laikais. /E./ 
KAUNO STATYBININKŲ 
sudarytas,inžinieriaus M. 
Tamošiūno vadovaujamas 
neprofesinis estradinis 
orkestras "Oktava" rug
sėjo 18 grįžo iš koncerti 
nės kelionės Bulgarijoj.

Pernai šis orkestras 
koncertavo Lenkijoj. Jis 
yra laimėjęs pirmą vietą 
Baltijos kraštų estradinių 
orkestrų konkurse.

DAILININKAS 
V. VIZ GIRD A 

iš Bostono, rugsėjo
karą atvyko į Vilnių. Ryto 
jaus diena buvo nuvestas

NAUJA TAKTIKA LIETU
VOJE

Sovtetija niekaip negalėda
ma išbristi iš savo klaidų, 
besikankindama ieško išei
čių. Vieną tokių bandopama 
žu truputėlį duoti laisvės . 
Tat ir literatūro je švyste
li retkarčiais šviesesnis 
spindulėlis.Ir kiek kitaip 
žiūrima į santykius su už
sieniu. Štai ir dailininko V. 
Vtsglrdos dailės darbų pa
roda "Lit. ir Meno" laikra
štyje gana rimtai aptarta, 
Budrio, be priekaištų, ku
rie anksčiau tokius raši
nius lydėdavo.

PETRAS KLIMAS 
Vasario 16 akto signata - 
ras, ilgametis Lietuvos 
atstovas Paryžiuje, isto
rikas ir diplomatas,už pa 
triotinę vaiklą kankintas 
vokiškųjų nacių ir rusiškų
jų bolševikų kalėjimuose, 
netekęs sveikatos ir jėgų, 
dabar gydosi Kauno ligo
ninėje. Susirūpinusi tėvo 
sveikata, duktė Iš Ameri
kos buvo nuvykusi į Kauną 
tėvo lankyti.

TĖVIŠKĖS MUZIEJUS
Prie Kauno elektrinės jė 

gainės užtvankos /Kauno 
marių/ties Pravienos upe 
liu, steigiamas "Tėviškės 
muziejus".Numatoma į tą 
vietą perkelti daugiau kaip 
šimtas senovinių pastatų, 
sodybų,gyvenamųjų namų, 
ūkinių pastatų ir net malu 
nų, 30 pastatų numatyta 
perkelti iš Aukštaitijos, 29 
iš Žemaitijos, 23 iš Dzūki 
jos, 23 iš Sūduvos ir tt. At 
skirų etnografinių zonų- 
namaibūsią taip išdėstyti, 
kad sudarytų būdingą seno 
vinto kaimo vaizdai. Pro jek 
tul vadovauja architektas 
R. Jaloveckas. /E./

Rugsėjo 25 dieną Los Angeles lietuvių organizacijos rašytojui J. Gliaudai, daugiakarčlui 
"Draugo" literatūrinės premijos laimėtojui, 1 suruošė 6O-ties metų amžiaus sukaktuvių 
minėjimą ir pa gerbtu  ve s, kuriose dalyvavo per šimtinę žmonių, kurių aaits matoma šiame 
atvaizde ir kairėje rašytojas J. Gliaudą atsiliepiąs į sveikinimus. Foto L.Kančausko. naujos Metropolitan operos rūmų atidaryme New Yorkf

KAIMAS KRYŽKELĖJE Atkelta iš 3 psl.

liucijos keliu.— Petrėnas nusišypsojo, dabar jau kita veido 
puse, paaiškino, kaip rasti parodą ir, paspaudęs abiem ran
kas, mandagiai palydėjo iki durų.

Martynui pasidarė įdomu, ir jis nuėjo kartu su Morta, 
nors toji ir nebeprašė. Kol Morta gaišo direktorės kabinete, 
Martynas sukiojosi erdviame kambaryje, apžiūrinėdamas 
stendus. Paroda buvo atidaryta prieš porą savaičių, ir jis 
nusistebėjo, kad apie ją nieko nėra girdėjęs. Tiesa, kaž
kas minėjo. .. Ne, rodos, buvo kelios eilutės rajono laikraš
tyje. Tiesiog neatkreipė dėmesio. Ne kukurūzai, ne trąšos, 
ne sėjos suvestinė. .. Savaime suprantama. Argi dabar tas 
kaimo žmogui rūpi? Bet jau iš tiesų nustebo, pamatęs ekspo
natus. Eksponatų buvo nedaug, tačiau gana įvairūs: medžio 
drožiniai, keramika, inkrustacijos, rankdarbiai, o pačioje 
matomiausioje vietoje, centriniame stende, buvo išstatyti keli 
audinių pavyzdžiai — kaklaraištis, rankšluostis, pora take
lių,— kuriuose Martynas, nespėjęs perskaityti kortelės, at
pažino Mortos ranką. Martynui buvo keista, kad žmonės, su
gebėję padaryti tuos gražius daiktus, gyvena kažkur neto
liese, tame pačiame rajone. Su kitu jis, gal būt, ne kartą 
yra susitikęs, net persimetęs žodžiu, o su Morta, pavyzdžiui, 
daug metų išgyveno viename, kaime ir nepastebėjo, kad ji 
būtų kuo nors ypatinga.

Įėjo Morta su direktore. Švelnytė, liekna, dailiai nuaugu
si mergina, negraži, bet labai įdomaus veido, paėmė Mortą 
po ranka ir nuvedė prie centrinio stendo.

— Jūsų darbeliai visiems labai patiko,— kalbėjo Švelny- 
tė, neatitraukdama susižavėjusio žvilgsnio nuo Mortos, tar
tum ši būtų vertingiausias parodos eksponatas.— Mes neap
sirikome, parinkę jums geriausią vietą. Matėte atsiliepimų 
knygą. Vieni pagyrimai! Daugiausia apie jus prirašyta, ir vie-.

NAUJOS OPEROS LIETU 
VOJE

Vilniaus operos teatras 
spalio mėnesį rengiasi iš 
leisti scenon naują V.Klo 
vos operą "Žalgirį". Iš ren 
gėjų pas įsakymų aiškėja , 
kad "Žalgiris" bus dar rū 
pestingiau persunktas rusų 
uoliai peršamąja "tautų 
draugystės" dvasia, negu 
ankstyVesnioji to paties au 
toriaus opera "Pilėnai".

V. Klova sako:"Ir naujo 
je operoje stiprtnam, vys 
tom heroinius-patriotinius 
motyvus,lietuvių tautos di
dvyriškumo temą, ypač pa 
brėždami draugystgsu bro 
liška rusų tauta, neapykan 
tą priešui"... Bene todėl 
ir pasiguodžia,kad "Juk be 
ne šešetą kartų teko per
dirbti libretą mano kury 
bos draugui J. Mackoniui. 
Net trbaigus partitūrą, vėl 
teko kuplūruoti, taisyti".

Llbretistas J. Mackonis 
irgi pabrėžta, kad sunku 
buvę viską aprėpti, todėl 
"Be abejo, kaikas nukentė 
jo". Visdėlto, sako, "Greta 
didžiųjų epochos įvykių,kū 
rlnyje ryškiname lyrinę- 
heroinę liniją, Vytauto sū 
nų tragediją. Tai įgalina 
vaizdžiau atskleisti sudė
tingus kunigaikščio pergy 
venimus, tėvo jausmus ir 
patriotinę stiprybę, kai jis 
tautos labui aukoja įkaitais 
paimtus sūnus.Gal todėl ir 
ir pergalės apoteozė ope 
roję susijusi su kančia".

Režisierius J.Gustaitis 
jaudinasi dėl atsakomybės. 
Ir nurodo, kad "atsakomy 
bė tuo didesnė,kai veika
las istorinis, kai patriotiz 
mo ir tautų draugystės pra 
das,kovos motyvai turi ryš 
kią analogiją ir su mūsų 
laikmečio problemon, su 
revanšistine atmosfera".

/E/
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Montrealto Lietuvių Akademinio Sambūrio literatūrinės Vinco Krėvės vardo premijos įteikimo akto 
vaizdai: kairėje kalba premijos laureatas dramaturgas Kostas Ostrauskas; viduryje Jury komisija 
/iš dešinės į kairę/: dr.H.Nagys, V. Jonynas, dr.I. Gražytė, laureatas K.Ostrauskas, A.Keturka, 
ir K. Barteška; dešinėje Bostono lietuvių sekstetas su savo vedėju kompozit. Julium Gaideliu.

^Trejos

VEDA D R. GUMBAS

Solistė Agnė Paškevičienė dalyvaus Montreal! o 
šaulių kuops lO-ties metų sukaktuvių minėjimo 

meninės dalies išpildyme.

į dar neuždarytą jo kūrinių 
parodą Dailės muziejuje. 
/Dailės muziejaus dir.Pr. 
Gudynas,parodą surengęs 
ir kvietęs dail. Vizgirdą 
jos pasižiūrėti, keletą va 
landų prieš V.Vizgirdai at 
vykstant į Vilnių, jau buvo 
išvykęs} Uljanovską-Sim 
birską Lenino garbinti/. 
V. Vizgirdai buvo parody 
ta taip pat dail.L.Kazoko 
ir kitos ten pat esančios 
parodos ir dailininku dirb 
tuvės.

ni pagyrimai! — Švelnytė pasilenkė ant stendo ir ėmė aiškinti 
tuos ypatingus Mortos kūrinių privalumus (Kūrinių! — ji 
taip ir pasakė!), kurie, jos manymu, žavi kiekvieną, ugdo 
liaudies skonį ir teikia žmogui estetinio pasitenkinimo.— 
Draugas Toleikis sakė, kad namie turite daugiau išdirbinių. 
Parinkite. Papildysime jūsų skyrių. Be to, išduosiu mažą 
paslaptį: geriausi kūriniai bus atrinkti ir pasiųsti į Vilnių, į 
respublikinę liaudies meistrų parodą. Jūs neginčytina kan
didatė — pakanka tų keturių dalykėlių, kuriuos čia turi
me,— bet, jeigu surastumėte daugiau, gal net įdomesnių, 
nėra kalbos, būtų geriau. Surasite, gerai? Štai ir susitarėme. 
Prisipažinsiu, paroda, ir ypač aš, pasielgėme netaktiškai, vog
čia išstatydami jūsų darbus. Bijojau, kad galite įsižeisti. Bet, 
kaip matau, esate protinga moteris, suprantate, kad jūsų 
nesutikimas buvo neapgalvotas, ir aplamai. . . Na, tiek to. 
Verčiau apžiūrėkime parodą.

Jiedvi pasuko prie sekančio stendo. Morta išsiblaškiusi 
klausėsi Švelnytės aiškinimų, mechaniškai pritardama galvos 
linkčiojimu, nors iš tikrųjų nieko nesuprato. Per visą pa
sikalbėjimą neištarė nė vieno rišlaus sakinio; tik mikčiojo, 
raudo, gindamasi nuo klausimų vienskiemeniais „taip“ arba 
„ne“, ir meldė Dievą, kad greičiau ją paleistų Švelnytė. Pa
galiau atsisveikino. Eidama pro šalį, žvilgterėjo į savo sten
dą, ten pamatė porą merginų, kurios įdėmiai apžiūrinėjo 
audinius (j o s, ne kieno nors kito, audinius!); kojos susipy
nė kaip pakulose, smaugiantis dusulys užkimšo gerklę. 
Instinktyviai sugriebė Martyno ranką ir, iš visų jėgų tramdy
dama prasiveržiantį jausmų antplūdį, išėjo į gatvę.

— Matai, kaip tave pagerbė,— tarė Martynas.
— Karšta. . . Pavargau. Nebegaliu daugiau. . .— sušnibž

dėjo Morta.
Priešais parodą buvo nedidelis skveriukas. Beveik tuš

čias. Jiedu nuėjo prie artimiausio suolelio ir atsisėdo senos 
akacijos paunksmėje, nors buvo vėsu, nes pakilusi saulė dar 
nespėjo įkaitinti žemės, ir aplamai gegužės mėnuo nebuvo

Spaudai buvo praneštas 
trumpas V. Vizgirdos pa
reiškimas: "Net nesinori 
tikėti,kad tai vis mano dar 
baijiodos,aš tiek daug ir 
nepaišiau. Ir kaip pavyko 
visus surinkti.Čia matau 
netgi tokių, kuriuos tapiau 
darbesimokydamas Kauno 
meno mokykloje.Dauguma 
drobių gerai išsilaikiusios 
ekspozicija gražiai sutvar 
kyta". /E./

karštas.
— Tau pasisekė, Morta. Galėsi austi Dailės kombinatui. 

Ten neblogai užmoka. Bet ne tai svarbu. Svarbu, kad žmo
gus suranda savo vietą gyvenime. O tavo vieta prie staklių, 
juk taip, Morta? — paklausė Martynas. O kai ji nieko ne
atsakė ir toliau sėdėjo, suspaudusi degantį veidą delnais, 
žiūrėdama kažkur sau po kojomis, jis pridūrė: — Bet, pa
sakyk, kaip tie tavo darbai pakliuvo į parodą?

— Toleikis. ..— pratarė ji, džiugiai nustebusi, tartum 
tame vieninteliame žodyje netikėtai būtų suradusi visų pa
slapčių raktą.

„Vėl Toleikis. Jo nėra, o aidas atsišaukia..— Marty
nas norėjo atsakyti, bet tuo metu pamatė, kad Mortos pečiai 
dreba. Ji stengėsi nugalėti tą drebulį, o jis, priešingai — 
stiprėjo, plėtėsi, kaip epidemija, apimdamas galvą, prie vei
do prispaustas rankas, visą kūną.

Martynas išsigandęs sučiupo Mortą už pečių ir pasuko 
į save. Ji žiūrėjo į jį rasotomis akimis ir nieko nematė. Ją 
tebedraskė nesuprantamas, už tai baisus juoko priepuolis.

— Aš maniau. . . kvailė. . . paims. . . nuvarys į milici
ją. . .— vapėjo, kiekvieną žodį palydėdama kvatojimosi pro
trūkiu.— Sulaikys, klausinės... Cha-cha-cha! O čia... Take
liai, kaklaraištis. . . Cha-cha-cha! Vilnius. . . respublikinė pa
roda. . . Na ir kvailė. . . kvailė. . . kvailė. . . Cha-cha-cha!

— Apie kokią miliciją kalbi? — Martynas papurtė Mor
tą. „Ar tik nepakvaišo?" — Nusiramink. Į mus žmonės žiūri.

— Žmonės? Kokie? Ar čia yra žmonių? — Ji dar kva
tojosi, bet jau be pakvaišėliško temperamento, vis lėčiau, ra
miau, kol nutilo, nualinta priepuolio. Minutėlę sėdėjo, sun 
kiai alsuodama, panarinusi galvą, paskui pasisuko į Martyną 
ir uždėjo ant kelio ranką. Daugiau bus.

OPERATYVUS
APTARNAVIMAS
Skambutis šeimininkas 

atidaro duris.
-Pas jus vonioje prakiu

ro vamzdis ?
-Ne.
-O čia gyvena Kovals- 

klal?
-Ne, jie išsikėlė prieš 

du mėnesius.
-Na,kas per žmonės .'Iš- 

kviečia vandentiekio meis
trą ir patys Išvažiuoja.'

KLAIDA
Naktį viešbutyje į kam

bario duris kažkas pašėlu
siai beldžiasi. Prabudęs 
svečias įpykęs šaukia:

-Kas ten?
-Viešbutis dega .'-šau

kia portjė.
-Tai ką, po velniais, ar 

aš gaisrininkas?.'

ELTOS DRAUGIJA 
VOKIETIJOJE 

/atsakingoji Eltos biulete 
nių vokiečių kalba leidėja/ 
rugsėjo 3 d. turėjo savo 
metinį susirinkimą.Išrink 
ta nauja valdyba:pirmtntn 
kas-dr. Jonas Grinius, se 
kretorius- stud. A. Herma 
nas, iždininkas- Vytautas 
Alseika. Naujas adresas- 
ELTA, b/Biblos,8 Muen- 
chenl3,Hess-Strasse 50- 
52, Germany. /E./

IŠMINTINGAS
ATSAKYMAS
-Mama,kodėl Saliamo

nas buvo Išmintingiausias 
žmogus pasaulyje?

-Todėl, kad jis turėjo 
daug žmonų, kurios jam 
duodavo gerus patarimus.

ATRADIMAS
Sūnus sako tėvui:
-Tat įdomu-šluolaikt- 

niuose namuose kaimynai, 
pasirodo,gali naudotis vie
na Ir ta pačia vinimi. 
NUOLATINIS KLIENTAS

Tūlas škotas pirmą kar
tą gyvenime nusipirko par
duotuvėje skrybėle. Pra
ėjus 15metų, jis įeina į tą 
pačia parduotuvę ir trium
fuodamas sušunka:

-Helo, tai Ir vėl aš pas 
jus.'

PRIEŠ RUSŲ SAUVALIAVI 
MĄ

Vienuolika vadovaujan
čių Vilniaus architektų ir 
kultūrininkų paskelbė 
griežtą protestą prieš ry 
šių/pašto, telegrafo, tele 
fono/ ministerijos užsimo 
j imą statyti keturių aukštų 
priestatą /telegrafo reika 
lams/Stuokos Gucevičiaus 
gatvėj,ties Bonifratrų baž 
nyčla Ir Gedimino /Kate
dros/ aikšte. Ta proga aš 
trial kritikuoja visą tos 
maskvinės ministerijos 
šeimininkavimą Vilniuje.

/E/ 
LIETUVIO IŠRADIMAS

Rugsėjo 15 d. Maskvoje 
uždaryta tarptautinė "prie 
monių Inžinierijos-techni 
kos ir admtnistravimo-val 
dymo darbams mechanl- 
zuoti"paroda4nterorgtech 
nika-66'ITentarp kitų Lie 
tuvoj padarytų išradimų 
buvo rodomas ir Kaune su 
konstruotas elektrograft- 
niskopijavimo ir padidini 
moprletaisas "Era-2". E.

PUPŲ DĖDĖ
Petras Biržys, buvęs 

Lietuvoj plačiai žinomas 
Pupų Dėdės vardu,sušilau 
kė 70 metų amžiaus.

Literatūroj P. Biržys 
reiškėsi Aklro vardu./iš 
leido vieną eilėraščių rln 
kinį ir keletą monografijų 
apie kalkuriuos Lietuvos 
miestus bei apskrlčius/. 
Pupų Dėdės vardu kūrė ir 
atlikinėjo pramoginius 
"kaimiškus" koncertus, 
Lietuvos radio programoj 
turiniu Ir populiarumu 
maždaug atitikusius Ame 
rikes televizijos "Hillbi
llies" programas.

Rusų laikais Pupų Dėdė 
nors Ir persijungęs ant an 
tiburžuazlnių bėgių, anks 
tesniajame popullarumo- 
lygije nebeišsilaikė. Plū
duriuodamas provincijos 
saviveiklininkų/mėgėjiš
kų meninlnkų-pramoginin 
kų/mlnloję buvo šiek tiek 
iškilęs paviršiun tik daly 
vavtmu mažose rolėse tri 
juose lietuvių kalba paga
mintuose filmuose. /E./
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Poetas T. Leonardas Andriekus, Pranciškonų 
Provincijolas ir gimnazijos Rektorius.

E. KARDELIENĖ

ATOSTOGAUJANT 
VIENUOLYNAS, BIBLIOTEKA, MENO TURTAI, 

NAUJA BAŽNYČIA
Vieną vakarąpo pamal- bom brangių knygų.Sienos 

dų kopi yci oj e .'Pranei ško . a—a+ _ . fl nniio
nų vyresnysi s , poet as Tė 
vas Leonardas Andriekus, 
pakvietė mus visus va- 
sarot oj us apži ūrėt i vie - 
nuol yną i r šv.Antano gim- 
naziją.

Pirmiausia jis mus 
atvedė į biblioteką. 
Č ia vi skas pal i kta taip, 
kaip buvo prie buvusių 
savininkų Rogers ir vė 
liau Campbell .Milioni e 
rius Campbell buvo pro- 
t ėst ant as ir t os t i kybos 
t urt uol iai norėj ę pi rkt i 
iš j o ši ąnuosavybę,i r su 
t ikę net brangi au sumokė 
t i ,bet Campbel 1 nors i r 
pi gi au, bet pardavė Tė
vams Pranei škonams. Jis 
būsi ąs lai mi ngas, kad j o 
namuose įsikurs vienuo
lynas. 1947 metais jis pa
sirašė pardavimo doku
mentus, o ant rytojaus 
mirė.Jo žmona gyvenant i 
netoli Ši os _vietos dar ir.- 
dabar. EFeoHopt : Paskui parodė valgomą 

kambarį, kur dabar valgo 
vi enuol iai .Čai irgi vis
kas labai į domu. Nuo 47 
metų kambario sienos 
nerei ki a dažyt i, j os gra
žios: baltos auksiniais

i šmušt os gobei ėnai sDaug 
brangi ų senovi škų pa
veikslų,dėl kurių nuolat 
atvyksta muziejų direk- šv; Pranciškus, o jos gi 
toriai irprašo juos per šv.Antanas giliau vienuo- 
leisti muziejams. lyne ir mes negalėjome

Bet, kaip man kartą , jo pamatyti, nes Tėvas 
rodydamas tuos paveiks- Bernardi nas,l ipdamas že 
lūs Tėvas Gailiušis paša, myn juokaudamas pasakė: 
kė:kol turim dar duonos , 
tai nenorime skirtis su 
j ai s. Didžiulės kini etiš
kos ir japoniškos vazos . 
Stalai, kėdės,skrynios , 
spi nt os i nkrust uot os i r 
labai meniškų formų, šv. Antano, bet 
Brangūs kt 1 i mai, st alų 
ūžtiesalaiJPuikus didelis 
rojai i s. Viskas čia dvel
ki a senovi ška prabanga . 
Tėvai Pranciškonai čia 
posėdži auj a i r sprendži a 
visas savo problemas.

Tėvas Leonardas kvie
tė mus čia ateiti pasi
skaityt i knygų,pabūt i toj 

i prabangiškoj at mosf eroj.
dabar.

Dideli senoviški na
mai labai prabangiškai 
į rengt i.

B ibi iot ekos kambary 
labai daug įvairiom kal-

MAHEU EXTERMINATION

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

3128 Masson, Montreal 36. Tel. "25- 6489.

GEORGE LAVINSKAS
ALLSTATE INSURANCE 

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

Univeiial CleaneU T/ailoU
• 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

Baltica Investment Corp.
Autorizuotas kapitalas $ 120.000

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

Už indėlius mokame 8*?!, dividend.?

LaSALLE AUTO SPECIALIST Reg’d
SAV. C. DESROCHERS 

Taisau ir dažau lengvas mažinąs 
7717 GEORGE LASALLE, QUE.

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

namų 366-4203

LIETUVA

SPORTAS 
/Atkelta iš 3 psl/

mes: 1OO m.K.Picemal 
/Prancūz./-lO,l sek. ,11O 
m. kliūt.Durjez/Pranc./ 
-13,8 sek., 4-100 m.Pran 
cūzija-39,2 sek.,kūjis/S.

Naujoji Kennebunkport vienuolyno bažnyčia 
ruožel i ai s papuošt os.Net 
i r speci ai ist ai negali su 
prast i .kokiai s dažai s nu
dažyt a.Einant t oi i au per 
zakristiją, prie laiptų 
si enoj e pakabi nt a s ki 1 i - 
mas dailininkės A.Tamo
šaitienės sukurtas, t ai-

Einame ir jos pažiūrė
ti. Kiek praėję palikom 
vi ską senovi ška,t i ek či a 
radom viską moderniška.

Bažnyčia jau visai 
baigta statyti,tereikia 
tik įdėt igri ndi s.pastaty 
t i altorių ir suolus . 
Po 2 mėn., sako,bus vis 
kas į ruošta. Labai nepa- 
prast i bažnyči os 1 angai , 
Dailininkas V.K.Jonynas 
sukūrė dar niekur nema
tytus vitražus,sujung
damas j uos su skul pt ūra. 
Pamėginau, nufotograf uot 
j uos i š oro, bet i šėj o

-Varšuvoje Lenkija įveikė 
vakarinę Vokietiją:mote- 
rys 59:58, vyrai 109:103. 
Geresnės pasekmės:lOO 
m.Klobukovska-11,4 sek., 
aukštis-Bieda 1,70 m., 
šuolis į tolį- Kiršenštein 
/Lenk./-6,34 m., 1OO m . 
-Maniak/Lenk./-lO,2 sek. 
1500 m.Tuember /Vok./ 
3 min.39,1 sek., šuolis į 
tolį-Stalmach/Lenk./8m. 
rutulys-Birlenbach/Vok./ 
19,06 m.,ietis-Sidlo/L./ 
81,46 m.
-Olandai nugalėjo vakari
nės Vokietijos krepšinio 
kus 60:40,raudonosios Ki 
nijos krepšininkės Rumu 
niją74;65,o čekės-lenkes 
52:43.
-Jau pagamintas filmas iš 
pasaulio futbolo pirmeny 
b ių Anglijo j. Jis pradėtas 
rodyti Londone.
-Lengvosios atletikos 
rungtynes Kopenhagoj lai 
mėjo Ispanija su 167 tšk . 
prieš Graikiją-135 tšk. ir 
Daniją-118 tšk.Graikas Pa 
nikolos iššoko su kartimi 

toli gražu ne t as, kas iš 5 m. Šios valstybės nepri- 
t ikrų jų yra, kai viską nu- skaitomos prie stipriųjų 
šviečia iš vidaus ir iš 
oro elektra.Man liūdna 
pasidarė,kad bažnyčioje 
nebus chorų,o fisharmo
nija būsiant i prie alto
riaus. Tie nauji bažnyti
ni ai pat varkymai pražu 
dys visai bažnytinę mu
ziką, kuri šimtmečius 
žavėj o besimeldžiančius 
i r t raukė dėmesį vi šo
ki ausiu žmonių. Atrodo, 
kad nebebus vi et os baž
nyči oje ir s’dl i etiniam 

Europoje, tad ir kitos pa
sekmės buvo silpnokos . 
-Lenkė Kolubovska Byd- 
gošče atsiekė geriausią 
šio sezono pasekmę pašau 
lyje, nubėgdama 1OO m . 
ger U, 2 sek.

UŽSISAKYKITE GERIAUSIAS SAVO GYVENIME ATOSTOGAS !
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ŽAVIOS 
oru ir jūra su apsistojimu

"Ne, j au či a t oi i au tai j au 
nebelipkite,nes čia pra
sideda klauzūra,© jūs gi 
ne vi enuoliai"... 
Klauzūra nebel ei do mum 
t oi i au pamat yt i ne t i k 

i r ki- ų
tų kambarių turbūt pana
šaus stiliaus kaip ir bi
blioteka.

Ten gyvena vi enuol i ai. 
Todėl mes per zakristiją 
nuėj ome t oi i au; reli gini ų 
suvenyrų krautuvę,kur p . 
Simonai t i enė iš New 
Yorko su savo dukrele ir 
sūneliu ištisas dienas 
ten sėdi ir parduoda su 
venyrus.Čia visi perka ką
nors parvežti namie 1 iku-giedojimui.Giedosim vi
si ems.Daugybė čia įvai-si susėdę suoluose, jei 
rių rožančių su visokio dar bus kas giedoti.Prie 
mis relikvijomis. Yra 
net su žemėmis iš Hiro- 
ši mos,kur krit o pi rmoj i 
at omi nė bomba i r žuvo 
daugybė žmonių.

Tol i au koplyčia .Ji la
bai maža.Yra ir mažytė 
f isharmonija.Ši koplyčia pavardes. /Bus daugiau/ 
bus sujungta su naujai 
pastatyta bažnyčia.

įėjimo dešinėje ir kai
rėj e s ienoj e į mūryt os 
lentos. Čia iškaltos gar 
bės fundatorių vardai ir 
ipavardės. Beveik visos 
lietuviškos. Suskaičiau, 
rodos, 107 lietuviškas

Tai. CR 7-0051. MONTREAL

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

IR KITI ĮVAIRŪS MEDŽIO DIRBINIAI.

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

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

ME 7-6727

DE LUXE CLEANERS
Sav. P. RUTKAUSKAS

117—6th Avenue, Lachint.

11 dienu plaukiojimas laivais pradedant
FLANDRE IR ANTILLES! *695^^“^
Visiškai naujas plaukiojimo būdas! 
Air France- jet suteiks Jums daugiau 
laiko tarp žavingu saly, nunešant Jus 
į liuksusinius ” Antilles'“ ar “ Flandre“ 
laivus Karibų jūros vidury. 11 dienų 
Jūs maudysltės saulėje apsupti mėly- 
niausios pasauly jūros. Po to skren
date namo.
9 išvykos iš Montrealio:

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

specialiai Kalėdoms Ir Nau- 
jiems Metams - gruodžio 20 ir 31.^*"~^
Ribotas kabinų skaičius.

Sustojama uostuose: 
KINGSTON 
LACUAIRA iVenczucla> 
PORT SO SPAIN 
PORT DE FRANCE 
POINTE-A-PITRE 
ST. MARTIN 
SAN |UlAN

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

Johan Tiedman Regd
DIRBU VISŲ RŪŠIŲ BALDUS 

PAGAL UŽSAKYMUS

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

BELLAZZI - LAMY.INC-
DO 6-6941 7682 Champlain Blvd. l^aSalle
įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai- 
Insuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis popieris.

Telefonas 768-6679

WIN DSOR
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.

5 PSL.

Siųsite dovanų į užjūrį?

pasiteiraukite pas jūsų 
vietos pašto viršininką 
apie paskutines kalėdi 

siuntinių datas 
| CANADA I ( ••• ir naujus 
** pusto ženklus

Pašto informacijų žiūrėkite telefonų knygos 
geltonuose puslapiuose.

NORKELIŪNO NETEKUS
Negailestingos mirties išrau turėjo stipria valia, bet ir vi

tas iŠ mūsų montrealiečių tar- ' '■ 1
po tapo Dominikas Norkeliū- 
nas rugsėjo mėn.3 d. Netikėtai, 
nes velionis nesijausdamas 
stipriau sergantis prieš porą 
savaičių išėjo ligoninėn pa
sitikrinti. O tai buvo širdies 
sunegalavimo priežąštis, kuri 
visiškai ligonio neišvarginus, 
nuvedė į kapus. Nemažai ra
šančiam yra tekę su velioniu 
jssikalbėti apie ligas, kurios 
ji buvo varginusios, nes turė
jo operacijas dar pačiam am
žiaus viduryje, bet visuomet 
buvo tvirtas valioj, kad širdį 
stiprią turis - palygindamas, 
kad daugelis Šio krašto žmo
nių jomis negaluoja. Bet pasi 
rodė kitaip. . .

Velionis D. Norkeliūnas ne 
tik savo sveikatos atžvilgiu

soje lietuviškoje visuomeninė 
je veikloje turėjo stipru vado
vaujančio asmens charakteri. 
Be kitų lietuvių organizacijų 
veiklos,daugiausia yra įdėjęs 
darbo i DLK Vytauto Klubo 
veikla, kurioje nuo atvažiavi
mo dienos-1926 m. i ši kraš
tą įsijungė i jaunesniųjų klu- 
biecių veiklą, crganizavo ir 
vadovavo meno mėgėjų grupei, 
chorui, klubo valdybos ir di
rektorių pozicijose ir galiau
siai kelius metus klubui pirmi 
ninkavo.

Velionio veiklos gija klube 
tesėsi iki šiai dienai. Be jo 
neįvyko joks didesnis įvykis 
bei nutarimas; jis buvo kons
titucijos pertaisymo komisijos 
pirmininkas, vėliau klubo pra-

Nukelta j 6 psl.

“TRIPLE FRENCH
CARIBBEAN CRUISE”

IR PILNOS MALONUMŲ ATOSTOGOS
Pointe- a- Pitre!

PRANEŠAMA APIE 
NAUJĄ GYDOMĄJĄ 

MEDŽIAGĄ — 
Tai yra ypatinga gydomoji 

medžiaga, įrodžiusi galią 
sutraukti hemorojus ir 

pataisyti sugadintus 
audinius. 

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

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

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

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

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

Pasitenkinimas — arba 
grąžinami pinigai.

SIUNTINIAI LIETUVON 
KAUFMAN’S WOOLLENS&TEXTILES

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

IŠ ČIA PASIŲSITE SIUNTINIUS SAVO GIMINĖMS PILNAI GARANTUOTOMIS

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

YOTERIŠKIEMS KOSTIUMAMS. P A L T A M S , S U K N E L Ė M S IR Š IL K I N E S-Brocade 
& Dainty MEDŽIAGOS.

• DIDŽIAUSI PASIRINKIMĄ K A Š M IR O , N A 11.0 N IN IŲ IR ŠILKINIŲ SKARELIŲ, 
SVEDERIŲ IR VISA KITA ŠEIMOS REIKALAMS.

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

SAVININKAS CH.KAUFMANAS, buvęs audinių fabriko - L i tex" vedėjas Kaune. Laisvai kalba 
lietuviškai.

FILATELISTŲ ŽINIAI I 
PERKU NEPHKIAUSOMOS UETVVOS 

PAŠTO IeNKLUS - VOKUS - ATVIRUTES - 

ABARTVS - PAVIENIUS, SERIJOMIS - 0I0E 
UAIS BEI MAŽAIS KIEKIAIS. K RE I F TI S 

SU PASIŪLYMAIS Į W.E. N 0 RK Ų.2647 

EDOINOTOH STREET, PHILADELPHIA, RA. 

19137 USA.

os.Net


6 PS L. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 1966. X. 5. - 38(1012)

TAUPYK IR SKOLINKIS 

PIRMUTINIAME IR DIDŽIAUSIAME

TORONTO LIETUVIU KREDITO KOOPERATYVE
KAPITALAS SIEKIA DU SU PUSE MILIJONO DOLERIU 

MOKAME: DUODAME:
ui depositus Morgičius iš 6'/j%

5'/j% numatyta už Šerus Asm. paskolos iš 7%

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

Būstinė: Lietuvių Namai - 7729 Dundas St. West, 
Toronto 3, Ont. o Telefonas LE 2- 8723.

PARAMA

PADVIGUBINKITE SAVO 
SANTAUPAS SU

Reportažas iš Toronto
PAŠNFKFSYS METRO TRAUKINYJE

Keele stotyje du kė
lei vi ai 1 eidžiasi 1 ai pt ai s 
žemyn ir kalbasi lietu
viškai. Jiem einant pe
ronu prie st ovi nči o t rau 
kinio, vyresnysis vyras 
pamato vieno cent o mone
tą ir pasilenkęs ją pai
ma. Jaunesnysis tai par 
stebėjęs šypt ei ėja ir 
kažką pasako savo ben
drui .Ji ems į ė j us į vago
ną ir atsisėdus ant gre- 
t i mo minštasuol i o, vy- 
resnysis angliškai išta 
ria: "Saved penny is ear 
nes penny", lietuviškai 
užbai gdamas,kad ši pat ar 
lė esanti labai teisinga 
ir l ogi ška. Jauniki i ui dar 
vis tebesi šypsant ir 
skept i škai reaguoj ant į 
vyresni oj o t ei girną, šis 
kiek užsigavęs, pradeda 
kalbėti apie taupumo do
rybę. Ji s net karščiuoda
masis .nuogai s f akt ai s nu
rodo naujuosius ateivius 
ir palygina jų ekonomi
nę būklę prie vietinių . 
Jis konkrečiai pamini 
vi eną ,ant rą pažį st amą i r 
papasakoja apie jų pajėgų 
ekonomi nį st ovį .Tuo t ar
pu anų kaimynai,čia gi
mę ir čia užaugę,turėję 
daug pal ankesnes sąlygas 
niekaipnegalj išmokėti 
prieš daugelį mėtų įsi
gytos pastogės.

Klausant vyresni oj o 
ai ški ni mo,šypsena di ngs- 
t a nuo bendrakel ei vi o vei
do Anam baigus,jaunasis 
sako, kad ir mūsų pačių 
tarpe visaip yra .A not jo 
vieni geriau susitvarko, 
o kitiems taip nei naši . 
Jis irgi pamini vieną ki
tą,bet jau nieku nesi ski
ri ant į i š kai mynų tarpo. 
Bet ko gi reikėtų t ikėtis,

NORKEKIŪNAS 
plėtimo reikaluose patarėjas 
prie valdybos, o galiausiai 
einant prie naujosios klubo 
statybos visapusiškai buvo 
įsijungęs uz šios pažangos 
Įgyvendinimą.

Dominiko Norkeliūno asme
nybė klubo veikloje daugiau
siai buvo brangi, nes jis kaip 
žmogus galėjo ir mokėjo klu- 
bieČių tarpe derinti keliu kar 
tu i ši kraštą atsiradimą' bei

NOTARAS 
ANTANAS L I U D Ž IU S,B»L. 
Bendradarbi» V.S. M ostle.L.L.C

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

108 RONCESVALLES AVE. 
TORONTO.

Margio vaistinė* II aukfta*.

Tali Įaialgo* LE7. 1708: 
Namą CR9.6166.

jei kuris nesistengia nie
ko daryt i i r yra pat en
ki nt as esama būki e. Jau 
na j am keleiviui nesą t ik 
ai šku.kaipt en yra su iš
mint ingesni ai s žmonė - 
mis. Jis turįs omenyje 
tuos taut i ečiuSjkurie tė
viškėj e buvo aukštai s pa
reigūnais,kurie ten tvar
kė ne t į k pil i eči ų gerovę, 
bet prižiūrėj o i r jų f inan 
sinius reikalus .Rodos to
kiam čia turėtų būti , 
kaip sviestu patepta.Jam 
tereikėtų tik užsimoti, 
ar t art i vieną kitą žodį ; 
juk jie dažniausia taip 
dailiai nukalba.Nors,ti- 
krumoje, jie bandą vers
lus,jie irgi stengiasi,ir 
net i ngi ni auj a,bet jiems 
kažkaip nei naši .Kai pasi
klausai jų gražių išve- 
dži oj i mų, kai pagal voj i 
apie jų sklandžiąsi as min 
t i s,mat ai žmogų sumanų 
ir idėj ingą.Ko jam dau 
giau bereikėtų.Tokiam , 
rodos, tik gyventi ir

C-66

Canada
Savings Bonds

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

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

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

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

Visatai sudaro $100 palūkanų už kiekvieną tau 
pomąjį lakštą. Tai saugus ir geras būdas taupy - 
ti. PADVIGUBINKITE SAVO SANTAUPAS su 
Canada Savings Bonds Centennial Series.

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

Taupomieji lakštai yra lengvai iškeičiami į 
pinigus kiekvienu laiku, kiekviename banke 
Kanadoje pilna jų verte bei palūkanomis. Tik 
užpildykite lakšte esančią Iškeitimo formą, nu
neškite į banką ir tuoj pat ten gausite pinigus.

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

S serija turi visas tradicines savybes, ku
rios Kanados taupomuosius lakštus padaro 
mėgiamiausiu investavimu.

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

iš/rjj V

Ketvirtoji Kanados Vakaru Lietuvių
I

Liepos 80-31 d. d. į Ed- 
montoną suvažiavo lietu
viai netik iš įvairių Alber 
tos kampų,bet ir iš tolimo 
Vancouverio,B.C .Buvo sve

džiaugt is ši o krašto gero«čiųiriš Saskatchewano ir 
ve.Bet iš arčiau pažiūrė- įg Amerikos.
jus,pamačius jo ekonomi
nę padėt į, pat yrus j o su- 
gebėjimą, pasirodo,kad 
reikia itin suabejoti tuo, 
kas tokių asmenų iškil
mingai kalbama.

S, Pranckūnas.
Atkelta iš 5 p s I. 

politinio įsitikinimo atvejus, 
jam nebuvo nei dideliu prie
šu, nei per dideliu draugu, -- 
jis buvo vidurio tauraus nusi
statymo žmogus, ir jo mirtis 
atnešė skaudų smūgį netik jo 
seimtii, bet ir klubo ir visos 
Montrealio lietuvių kolonijos 
Šeimai.
Tebūnie jam lengva Šio kraš 

to žemelė Pr> PauUtaitis-

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 pasisakymu laikraštis per 65 
metus pelnė gerą vardą ir pasitikėjimų.
KELEIVY rasite patarimų teisiniais ir kitais 

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

METINĖ PRENUMERATA KANADOJ IR KITUR
TIK $5 00.
Laiškus ir prenumeratų adresuokite:

Suvažiavimas buvo ati
darytas liepos 30 d.vaka 
re, Edmontono lietuvių Na 
mų salėje.Oftcialiai daliai 
vadovavo vietos v-bos vice 
pirmininkas dr. J. Pilipavi 

, čius .Atidaromąjį žodį tarė 
v-bos pirm. T. Uogintas . 
Sąskrydžiui pritaikytą pa
skaitą skaitė Kultūros Bū 
reliopirmininkė Z.Kaulie 
nė iš Vancouverio. Paskai 
ta buvo trumpa, bet turinin 
ga ir labai įdomi,tai patvir 
tino gausus dalyvių ploji
mas. Po paskaitos sveiki
no Calgary ir Lethbridge 
apylinkių atstovai.Sveiki
nimą raštu iš Kanados 
Krašto V-bos pirmininko 
A .Rinkūno perskaitė dr. J . 
Pilipavičius.Kiek pavėluo 
tai buvo gauta sveikinimo 
telegrama išOttavos lietu 
vių, persiųsta p. Paškevi- 
č i aus

DIENA EDMONTONE

Toliau sekė meninė pro 
grama,kurią suorganizavo 
pats Sąskrydžio iniciato
rius, Edmontono lietuvių 
Namų direktorių kasinin
kas J. Popikaitis, o ją gra 
žiai įvykdė,naujai paskirta 
energinga Edmontono apy 
linkės Jaunimo atstovė Gai 
lė Karosaitė. Jaunimo ats 
tovės pastangomis atitinka 
mai dekoruotoj scenoj bu 
vogražiai suvaidinta paša 
ka - "Jūratė ir Kastytis" . 
Vaidinimą gražiai lietuvių 
kalba atliko G.Karosaitė, 
L. Gudjurgytė, L. Pilipavi 
čiūtė, E.Augytė ir R. Pili 
pavietus jr. O Edmontono 
lietuvių tarpe pagarsėjusi 
solistė Ona Šmidttenė gra 
žiai padainavo keletą solo 
dainų ir vieną duetą su Al 
girdu Karosu jr., akomp . 
Jonui Baronui.P. Z.Kaulie 
nė iš Vancouverto ir ed- 
montonietts J.Kynas per
skaitė keletą savo kūrybos 
eilėraščių.

Po programos įvyko ti
krai jaukus pobūvis, kurto

SĖJA

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

Tautinės, demokratinės minties mėnesinis lietuvių laikraštis. 
Leidžia Varpininkų leidinių fondas

Redaktorius J. G. Lazauskas.
Administracijos adresas: JUOZAS URBELIS.

1649 N. Broadway, Melrose Park., Ill., USA.
Prenumerata: JAV ir kitur 3 dol. metams.
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metu daugelis užmezgė nau 
jų pažinčių bei susitiko de 
šimtmečius nematytųbuvu 
šių draugų ar pažįstamų . 
Pobūvio metu veikė baras 
ir vyko šokiai. O jaunosios 
lietuvaitės vadovaujamos 
Jaunimo atstovės rūpinosi 
užkandžiais.

Sąskrydžio proga buvo 
surengta įspūdinga lietuviš 
kų rankdarbių ir Lietuvos 
pašto ženklų bei pinigų pa 
rodą. Paroda turėjo daug 
lankytojų ir ją visi labai 
domėjosi.Parodos iniciato 
rius buvo T. Uogintas, ta
čiau didesnę dalį ekspona 
tų surinko ir gražiai juos 
paruošė Apylinkės v-bos 
kasininkė Valė Sapkienė. 
Prie bendro Sąskrydžio pa 
rengimo daug prisidėjo ge 
rai žinomas ne tik lietuvių 
bet ir kanadiečių tarpe mū 
sų energingas ir veiklus 
A .Dudaravičius.

Sekmadienį Edmontono 
L. N.Koplyčioje kun.Izido 
rius Grigaitis atlaikė pa
maldas ir pasakė gražų 
Sąskrydžiui pritaikytą pa 
mokslą. Tuok po pamaldų 
visi išskubėjo į Lietuvių 
Dienos išvyką-į p.p.Kir
deikių sr. ūkį. Ten įvyko 
bendri pietūs .Po pietų kas 
vedė pasikalbėjimus, kas 
šoko, o Vancouverto ir Ed 
montono šachmatininkai su 
žiadė draugiškas rungty
nes.

Iškylos metu taip visi 
buvo užs iėmę, kad nė nepa 
juto,kai pradėjo temti. Sau

^KfllTYK IR PLRTinK 
HEPftlKLtiUSOrtd H£TUV6

Ketvirtosios Kanados Vakarų Lietuvių Dienos 
iškyla pp. Kirdekių ūkyje. Foto; P. Vaitkūno.

lei leidžiantis prasidėjo 
nuoširdūs atsisveikinimai 
ir visi su pakilusia lietu
viška nuotaika išvažinėjo 
į namus.

Šia IV-tąją V.K. Lietuvių 
Dieną ruošėK.L.B\Edmon 
tono Apylinkės V-ba kartu 
su Edmontono Lietuvių Na 
mų direktoriais.Lietuvių 
Diena davė gryno pelno per 
abi dienas $194. 24. Gautas 
pelnas pasiskirstytas se- 
kančiai:K .L.B. F dmontono 
Apylinkės V-bai 25%-$48 . 
56,Fdmontono Lietuvių Na 
mųdirektoriams 75%-$145. 
68.

Didž. gerb. pa s kaltinin
kei 7. Kaulienei, mieliems 
programos išpildytojams

ir visiems bet kokiu nors 
būdu prisidėjusiems prie 
Lietuvių Dienos parengi
mo,o labiausiai visiems at 
s {lankiusiems nuošlrdus- 
lietuviškas ačiū.

ŠAUKIAMAS
SUSIRINKIMAS
KLB Edmontono Apylin 

kės Valdyba šaukia visuoti 
nį Bendruomenės susirin 
kimą š.m.spaliomėn.16 d. 
5 val.3Omin.vakaro,E.L. 
Namų salėje,11629-83 Str . 
Dienotvarkėje numatyta 
naujos Valdybos rinkimas. 
Po susirinkimo bus bingo 
ir kavutė.

KLB EdmontonoApyl.
V aldyba
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HAMILTON
TAUPYK IR SKOLINKIS 

KOOPERATYVINIAME BANKELYJE

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

Išduodamos asmeninės paskolos is 8% iki 5.000, 
mortgiclų paskolos iš 7>/i% iki 66 % turto vertės.

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

Pilnas čekiu patarnavimas.
Darbo dienos:

pirmadieniais, trečiadieniais ir ketvirtadieniais 9 vai. ryto --
3 vai. po pietų, antradieniais ir penktadieniais 9 vai. ryto --
l vai. po pietų ir 5 vai. --8 vai. vak., šeštadieniais 9 v ai. ryt o-
12 vai. ___

4jPOSven{DU|X

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

SKAUTIŠKOJI INFORMACIJA
Mūsų skautiškoj 

la susidaro iš keletos 
sričių,!r pasireiškia kū- 
rybi ngumu, nagi ngumu, 
darbštumu,irt .t .Vasarą 
skautai-t ės reiškiasi st
vykiose, o žiemą laike 
į vai ri ų parengi mų.Tradi-

ai į domi. Jau da
bar kviečia visus Montre
al i o lietuvius kartu pra
leisti 1apkričio 12-tos 
vakarą A.V.parap.salėj ,

o- j auni mo t ai ent ų t arpe .
D.Z.

PO ATOSTOGŲ

įveik- paprast

PASINAUDOKITE PAPIG1NIMU
DVI DIENOS KOPENHAGOJE IR VIENUOLIKA DIENU 

EUROPOJE JŪSŲ PASIRINKTAME MIESTE. 
LĖKTUVAS IŠSKRENDA SPALIO 20 DIENĄ

IR GRĮŽTA LAPKRIČIO 3 DIENĄ 
Kaina, įskaitant kelionę lėktuvu, viešbutį, pervežimus, 
3-4 vai. automobilį kasdien (Delux klasėj) ir maistą 

pasirinktinai pagal šias klases:

eini ai skautiški parengi- st ovykl ų,skaut ai Hamil- 
mai yra du: rudenį Skauto- t one, šių metų veiklos se 
rama, o pvasarį Kaziuko 
Mugė. Skautoramoj atski
ros draugovės pasirodo 
savo talent ais, o Mugė 
duoda progą parolyti 
skautų-čių nagingumą 
rankdarbiuose, medžio 
droži ni uose.žai di muose, 
ir t .t.

Jau ruduo,Visi skau
tai i r skaut ės uol i ai ruo pas p. Jokūbynienę,tel.: 
ši asi pirmam pasirody- 
mui-Skaut oramos 1 aužui , 
Repetuoja vai di ni mėl ius 
i r ki t oki us pas i rodymus, 
siuvasi košt iumus,daro 
papuoši mus,dirba,kad šių 
met ų Skaut orama būt ų ne-

zoną pradėjo spali o 2 d . , 
sekmadienį iškilminga 
tuntų sueiga , 3 vai. p. p. 
Aušros Vartų bažnyčios 
salėje.

Berniukai, norėdami 
įstoti į skautų organiza
ciją, registruojasi pas 
V.Kvedarą,tel.:383-7767; 
mergai t ės regi struoj asi

389-3205.
Ligi at ei nanči o pava

sari o visos skautės pri
valo įsigyti vasarines 
un i f omas-medžiagą gali 
ma gauti pas p.Jokūbynle- 
nę,t ei. :389-32O5.

PARTIZANAI ŠIMONIU GIHIOjE
A.Pašilys ir R.Dalangauskas prieš išvykstant 
į Kennebunkport Šv. Antano gimnaziją. Abu per 
6 pėdų aukščio, tat krepšininkams gera pas-- 
Pirtis. Nuotrauka V. Pašilio.

BĖGAMOSIOS ŽINIOS TRUMPAI

-Su rugsėjo 25 d.pamaldo 
mis,A.V.par. bažnyčia at
rodo lyg atgijusi, pamaldų 
metu pasigirdus choro gie 
dojimui.Vasaros laike cho 
ras atostogavo.

Pageidautume, savo baž 
nytėlėj turėti ir toliau or 
ganizuotos grupės giesmę . 
Pradėjus naują sezoną,svei 
kinamepar.v-vą prel.dr. 
J. Tadarauską.už šios idė 
jos puoselėjimą, choro v- 
vą muz. Paulionį ir visus 
esamus ir būsimus choris 
tus,kurie savanoriškai dir 
ba ir paįvairina monotonlš 
ką kasdienybę bei puošia 
lietuviškąjį maldos namą 
visiems suprantama lietu 
viška giesme.
- Ankstyvesniais metais 
šiuo laiku, hamiltoniečiai 
jau džiaugdavos i gamtos gė 
rybėmis-grybais.Šiais me 
tais vasarai buvus nepa
prastai sausai,bent iki šiol 
grybų derliaus Hamiltono 
apylinkėse dar nematyti. 
Jei lietaus nebus pakanka 
mat,grybų mėgėjams teks 
pasitenkinti inspektuose au 
gintais grybais,kurie nėra 
ir pigūs.
-Jaunimas,atlikdamas mū 
sųkolonijos meninį bei kul 
tūrinį darbą, pasiekė gra
žių laimėjimų. Paskutiniu 
laiku teko pastebėti jauni
mą ir spaudos srityje. Tai 
Birutė Volungytė, kurios 
pirmuosius žingsnius spau 
do je teko pastebėti "Skautų 
Aide". Dabar,puikiai past 
rodė"Gyvataro"įspūdž tais

"Nepr.Lietuvoje" ir"Tėv. 
Žiburiuose".

Ar nebūtų gerai, jei kiek 
vienas organizuoto jauni
mo vienetas surastų bent 
vieną asmenį iš savo tarpo 
kuris informuotų visus 
apie vieneto veiklą .Kartais 
atliekama daug darbų, bet 
niekas apie tai nežino. Ban 
dykite. P.

NL red.labai apsidžiau 
gė B.Volungytės pasireiš 
kimu spaudoj.

HAMILTONO TURGAI
Pačiam miesto centre, 

jau nuo seno yra paskirtas 
didelis plotas,kur antrad . 
ketv.ir šešt.apylinkės ūki
ninkai suvežą savo augina 
mas gėrybes miesto gyven 
tojams. Čia galima gauti 
šviežesnių ir truputį pigiau 
negu miesto krautuvėse 
parduodamų produktų . 
Ypač sezonų laike.Vietovė 
priklauso miesto adminis 
tracijai.kuri turgų dieno
mis ima iš ūkininkų nuo
mos mokestį.Kitomis die 
nomis aikštė naudojama 
mašinų pastatymui. Anks
čiau aikštė buvo pridengta 
stogais, apsaugoti nuo lie 
taus .Dabar miestas atliko 
pagrindinį remontą ir virš 
aikštės įrengė 3 aukštus 
pastatyti mašinoms .Tas la 
bai patogu atvažiavus į tur 
gų, nes gatvėje palikti ma 
šiną yra labai maža gali
mybė.Tuo tarpu susimokė 
jus IO et. už pusę vai., lif 
tu nusileidus į turgų, gali 
ma patogiai apsipirkti. VP,

Tiekta J.Kručas.
BAUSMĖS VYKDYMAS
Subatavičienę ir jos dūk 

rą,partizanai rado virtuvė 
je beruošiant vakarienę-. 
Palubėje degė aprūkusiu 
stiklu lempa. Kvepėjo su 
krapais virtos bulvės, spir 
ginti lašiniai.

-Kur Romas ?-kreipėsi

Nuorašas. P. Laguckas.
Vl.Jasrt nekas.

Pastabos.
KONGRESASJAUNIMO

PIRMASIS KULTŪRINGUMO PAŽYMYS:MANDAGUMAS
Apie Pasaulio Lietuvių 

Jaunimo kongresą dar daug 
teks rašyti, nes jo pasek
mės aiškės ilgesnį laiką ir 
palaipsniui. Jaunimas ne 
gi teisininkas P. Stravin
skas, kuris negeli nesika
rščiuoti ir tuojau viską iš- dlsAmertkos Jungtinių Vai- 
pilia, kas jam atrodo bū- stybtų ir Kanados jaunimas 
tina kritikos. nemandagu s. O ra-

Jauntmas,pasiekęs savo šantysis prie to turi pri-

kraštus, pamažu pradeda 
išsikalbėti, išsiaiškinti. 
Jau pasisakomi bendrieji 
įspūdžiai. Ir verta į tai 
atkreipti dėmesį.Štai, ir
Pietų Amerikos ir Euro
pos jaunimo pirmasis žo-

dėti, kad Amerikoje pasi 
darė nemandagus ir seni 
mas. O juk gi senimas tu
ri duoti jaunimui pavyzdį. 
Įdomus klausimas: kas gi 
veikia mūsų vyresniuosius 
kad jie netenka mandagu- 
mo?Vienas karščiausiai 
apie Jaunimo kongresą ir 
jaunimą pasisakęs P.Stra 
vinskas, mandagumoklau 
simo dar nenagrinėjo, o 
ir šis klausimas vertas 
aptarimo. Gal jame glūdi 
ir politinės rezoliucijos 
šaknys?

Jeigu reiktų pavyzdžio , 
kad šis pasisakymas ne
būtų nieku paremtas, no
riu suminėti lietuvaitės 
rinkimų vakare pastebė
tus faktus: Tame vakare 
trūko publikai kėdžiųjy- 
pač sunku buvo moterims 
kurios dabar dėvi nepato 
gius batelius. Joms sto
vėti ilgesnį laiką tikrai 
sunku. Ir mūsų vyrai, 
ir'he eiliniai',' bet jau 
iškilę intelektualai, be 
jokio mandagumo sėdėjo 
"išsirėžę" ir moterims, 
net ir toms, kurias gerai 
pažinojo, neužleido kėd
žių... Tat, ar tai geras 
pavyzdys jaunimui?

Arba, kai kurie mūsų 
vyresnės kartos intelek
tualai išeina į tribūną kai 
bėti ir susikiša į kišenes 
rankas ir dar kišenėse 
krapštinėjasi. Ar tai ga
li būti geras jaunimui pa
vyzdys ?

Tat Europos ir Lotynų 
Amerikos kraštų jauni 
mas pirmiausia ir atkrei
pė dėmesį į amerikonišką 
"mandagumą". Mandagu 
mas yra vienas kultūrtš- 
kumo duomenų, be kurio 
kultūra neįsivaizduojama. 
Tat, ar neverta į jaunimo 
pastabas ir š Mb 'klaus imu 
atkreipti dėmesys?

J. Kardelis.

į sunerimusią moterį Ma 
tul iauskas, -Mums jo tru 
pūtį reikia...

-O jis ten, stancijoje, - 
atsįgavusi iš pirmo išgąs 
čio,abejingai mostelėjo Su 
batavičienė.

-O dabar surask lopetą 
ir kokį virvagalį,-įsakė Bu 
gaillškis.

Moteris paklusniai išlė 
kė laukan ir po valandėlės 
grįžo su nedidelis lopeta 
ir poros metrų virve:-Še 
kit, šito gero užtenka ir 
mums...

Partizanai iš virtuvės 
sugužėjoį stand ją.Bern iu 
ką rado sėdint prie stalo 
ir patamsyje kažką droži 
nėjant. Pamatęs partiza
nus, Romas ėmė trauktis 
atbulas prie lango. Še imi 
ninkė įnešė lempą .Jos švie 
soj aiškiai galima buvo ma 
tyti drebantį berniuką. Jis 
jau perdaug gerai žinojo , 
kas yra šie ginkluoti miš
ko vyrai, gerai prisiminė 
tą naktį,kai liko vienas.

Delux ................................................................$913.00
Pension (pirma klasė) ................................. $764.35
Pension Tourist................................ ...............$717.60

KREIPTIS PAS KELIONIŲ AGENTŪROS SAVININKĄ —

V. BAČĖNa
ALL SEASONS TRAVEL AGENCY
323 Lakeshore Rd. E., Port Credit, Ont, 
Telefonai: 278-7261 dienos metu

536 - 4681 vakare

KLB Krašto Valdybos Švietimo komisijos narė p. Abromaitienė prie savo 
pagamintų mokslo priemonių. Foto V. Pliodžinskio.

Subata vič ienė uždangstė 
langus, ištraukė iš po lo
vos porą bonkų naminės , 
atpiovė bryzą lašinių,atvil 
ko gabalą dešros,kepalą 
duonos.

-Valgykit,sveteliai, vai 
gykit,-ragino šeimininkė.

Svečių ilgai raginti nete 
ko.

Matui iauskas pasivedė 
šeimininką i šalį ir pa- 
šnybždėjo į ausį:

-Subatavičiokas sutvar
kytas. ..

-Kur jis? Kada?

SEIJI OZAWA CONDUCTS

SUSITINKA "KIRVIS" IR "ESKIMAS" REIKALAIS

Į langą kažkas pasibeldė . ten esą netaip pavojinga. 
Gėnė Kubiliūtė pašoko iš 
lovos ir,supratusi išbeldi- 
mo,kas ateina, skubiai įlin 
do j suknelę. Atšovusi du
ris, prieš save pamatė Sa 
baliausko ir kitų dvieju par 
tizanų veidus.

-Seniaimatyti, -džiaugė 
si svečiais mergina.

Visisuėjo į vidų.Atsira 
do šviesa.Sabaliauskas iš 
siėmęs du laiškus, atsisė 
do už stalo priešais Kubi 
liūtę.

- Reiks, širdeliuk, kai 
kam perduoti juos... Kitaip 
Ilgiau nebegalima...

Jo rinkose buvo gerai 
užklijuotas laiškas, o ant 
jo kreivomis raidėmis už 
rašas:"Eskimui".Ant kito 
tokio pat voko tuo pačiu raš 
tu mirgėjo taip pat užrašas 
"Mokytojui".

-Šį laišką perduos i Vaiš 
vilai, -po valandėlės tarė 
Sabaliauskas.

Vaišvila buvo partizanų 
ryšininkas. J’.: gyveno UI 
dūkių kaime .l -r jį ir Kubi 
liūtę Sabaliauskas susisiek 
davo su Gudo,o per Kubiliu- 
tę ir Šalpšį-su Buroko bū 
r tais.

Tą vakarą partizanai pas 
Kubillutę ilgai neužtruko, 
nes,kaip mergina teigė,die 
nos metu A tkočiškių kaime 
ji mačiusi būrį "liaudies 
gynėjų". Gudo laiške buvo 
rašoma,kad nedelsiant re i 
kia susitikti ir aptarti esą 
mas sąlygas, o tuo tarpu 
Burokas siūlė kuo greičiau

Ir taip 1950 metais lie
pos mėnesį Šepetos balose 
susitiko Gudas, vedinas su 
savimi Matuiiauską,-ir Sa 
ballauskas, lydimas Petro 
Juodiškio. Susipažinus^ap 
tarus tolesnę veiklą,ryšius 
Sabaliauskas pareiškė:

-Dabar tikiuos,kad jūs 
"Eskimai'; aplankysite mū 
siškius. . ,Ž inot.kai aplink 
jauti kovos draugus,dvasia 
pakyla lyg ant apariu,,, 
Mano vyrukai būtinai nori 
jus pamatyti.... Jūs tiek 
daug nuveikėte'.

-Tas pats liečia ir mano 
vyrus.., Jie irgi pageldau 
ja pasimatyti su "Kirviu"..

-Pirmiausia jūs, o pas
kui galėsiu ir aš.,.

-Na ką gi, sutinku...
Po mėnesio Gudas savo 

žodį ištesėjo.ĮSabaliausko 
būrį jis atvyko lydimas Ma 
tuliausko ir Bugaillškio. 
Keturias dienas, liepsno
jant laužui,liejosi karštos 
kalbos.Pagaliau Gudas su 
savais nutarė grįžti atgal.

-O gal, sakau, tu dabar 
mus gali aplankyti?-paklau 
sė Gudas Sabaliauską.

-Laukiaušio klausimo , 
Būtinai dabar...

Gudą išlydėjo ne tik Sa 
ballauskas, bet ir Stanči
kas, Vasilytė ir kiti. Vidu 
girių girtoje sustojo per
nakvoti ir užkąsti.Gera už 
kanda pasirūpino Vyšniaus 
kaitė iš Dūbliškių kaimo. 
O kai Kregždė ėmė visai 
negaluoti, ši mergina pri 
statė ir vaistų...The Toronto Symphony, under its new conductor Japanese-born

Seiji Ozawa, will be heard on the CBC radio network as part of T . . __ ______ nitric♦bo OA wool- Hrs II earios cizsriinn Thnrcrlnv Ort 9R LietUVOS QCpr iki 3 US OIY1 yo CS KOVŲ k3TO in V31 IQ O, D3 T3 S l U“
the 26-week Symphony Hall senes starting T^rsday Oct. 28 atsimtnfmų knygas, adresas yra šis:P. Pleskevičiue 
7 LTLTSi Leeh±d Symphony under the d.rect.on of 56 Thomas street, Rochester, N. Y. 14621, U. S. A.
Zubin Menta win be neara. ’ ’ 9
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SPALIO MĖNESIO 8 DIENĄ 7 VALANDĄ PO PIETŲ AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS SALĖJE ĮVYKSTA

LIETUVOS KARALIAUS MINDAUGO

Saulių 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 minėj imą maloniai kviečiama visa Montreal i o lietuvių visuomenė.

Įėjimas $ 5.OO. 
Įėjimo bil i et ai gaunami pas plat i ntojus: Br.Bagdžiūną, tel :P0 6-C36O; St. Reutą, tel; 366-1835. 
A.Kalvaitį, tel: 767-7455; St.Barauską, t ei: RA 2-4163; J. Strėlienę, t ei: 521-6807.

Kuopos Valdyba.

MONTRFA LIO LIETUVIAI 
TURĖS DIDELĮ CHORĄ ? 
Muzikas A. Ambrozaitis, 
baigęs prievoles už Mont- 
realto ribų, esąs pasiry
žęs suorganizuoti didžiu
lį chorą,kuris pajėgus bū
tų dalyvauti sekančių me
tų Lietuvių Dienos minėj
ime ir,be to,visokiais at
vejais pajėgtų Montrealio 
lietuvius reprezentuoti.
• Jonas Tiedmanas yra ati 
daręs baldu dirbtuvę Montrea 
l)je. Sis mūsų tautietis dau
geliui lietuvių jau yra gerai 
pažįstamas savo aukštos ko
kybės darbu. įsistikinkite ir 
kiti, pasiteiraudami ir vaka
rais.(žiūr skelbimą 5 pusi.).

TORONTO

MOW t|reAL
RUDENS BALIUS 

šeštadieninėms mokykloms 
paremti bus lapkričio 5 d.(šeš 
tadienį), 7.30 vai. vakaro, Šv. 
Kazimiero parapijos salėje. 
Programoje: meninė dalis, 
šokiai. Veiks bufetas. Sis pa
rengimas yra suaugusiems ir 
jaunimui. Prašome šią dieną 
rezervuoti šeštadieninėms 
mokykloms. Tėvu Komitetas.

JAUNUJU TALENTU 
muzikos ir literatūros vaka 
ras Montrealyje įvyks lapkri
čio mėn. 26 d.
Rengia MLB “ Baltija“ sto 

vykios komitetas, talkininkau 
j ant B. Nagienei, H. Nagiui 
ir Z. Lapinui.

Jaunimas nuo 16 iki 25 me
tų amžiaus, kurie norėtų pro 
gramoje dalyvauti, registruo 
jasi iki spaliomėn. 15 d. pas 
J. Ladyga, tel. 389- 1814.
• Londono liet, bendruo
menės pirm. p.Butkus at
keltas į Montrealį darbo 
sumetimais.

DR. J. S E M 0 G A S
5441 BANNANTYNE.lįerdun. 
Pirmadiemir . _ „ 
. • . ■ 2-4; 7-9 p.m.ketvirtadieni 
antradieni ir _ .. ... 2-4 p.m.penktadieni

trečiadieni 7—9 p.m.
šeštądienį 11—1 p.m.

TEL: 767 - 7531. namu 366- 9582

SV. K4Z/M/EF0 PARAPIJOS
-- Maldos ir atgailos diena 
už Vietnamą buvo antradieni. 
-- Pirmasis penktadienis šia 
savaitę, išpažintys ketvirta
dieni nuo 7 vai., mišios penk 
tadienio rytą 7.30 ir 8 vai. 
vakaro.
-- 40 valandų atlaidai 28, 29 
ir .30 šio mėnesio.
-- Grybų vakarienė pasisekė 
gerai, Pelno gauta 502.29.

AUŠROS V ARTU PARAPIJOS

- - Pirmasis mėnesio penkta
dienis spalio 7d. Mišios 7. 
30 vai. vakaro.
-- Parapijos parengimas spa
lio 29 d..šeštadieni. Atva
žiuoja iš Clevelando kvin
tetas “ Antanas ir vejūnės“ 
su gitaromis ir įdomia progra 
ma.
-- Kalėdojimas: T. K. Peč'kys 
Ville Emard, pradės antradie
ni nuo Juques g-vės. T.S.Kul- 
bis LaSalle, pradės nuo Dawn 
ir 90 g-vės, antradieni, tre
čiadienį ir ketvirtadieni. T.G. 
Kijauskas ketvirtadieni ir 
šeštadieni po pietų Lachine. 
-- Rinkliava pereitą savaite 
#. 250.00

T.J. Venskus išvyksta 
rekolekcijoms i St. Jerome. 
-- Penktadienio naktį mirė 
J. Anužis, sulaukęs 8U me
tu amžiaus.
- Bažnyčios Fondui aukojo 
po $10,- O.Bieliūnaltė ir 
H. Elvidge.

SUKAKTIS RADIO 
PROGRAMOS

DĖMESIO!
NL pradėtas talpinti Maheu 
Extermination - įvairių parazi 
tu, pelių ir žiurkių išnaikini
mui patarnavimo biznis, kuris 
lietuvių gyvenvietėse gal ir

B.KRONAS 
MONTREALYJE

Hamiltone žymusis Real State 
verslininkas šiomis dienomis 
yra atvykęs Montrealin, kuria
me Elizabeth Kotelyje vyksta nebus *per daug sėkmingas, 
tos rūšies verslo atstovų šuva " ■ - '
žiavimas ir j ame mūsų tautietis 
B. Kronas dalyvauja.

I) A N T V G Y D Y1' 0 .1 A S
Dr. J. MALIŠKA

1396 St. Catherine St. IV. 
Suite 419, tel. L'N 6-8235

Namų tel.: MU 1-2051.

ADVOKATAS
STASYS DAUKŠA, LL.D.

4 Notre Dame St. E.
Suite 902 ir 903

Tel: 861-8478 ir 861-847$

DR. A. O. JAUGELIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA

1410 Guy Street, 1 aukštas 
11 - 12 kambarys.

Tel. 932-6662: namų 737-9681

ADVOKATAS

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

Suite 205
168 Notre Dame St.'E.

UN 6-2063 ir UN 6-2064,

DR. V. GIRIUNIENE 
DANTŲ GYDYTOJA

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

Notaras
J. BERNOTAS 

B.A., B.C.L.

Sun Life Building 
Suite .2001

Tel.: UN 6-4364.

NELAUKITE PASKUTINĖS DIENOS!
EXPO 67

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

rūšis Dabar Pilna Dabar Pilna Dabar Pilna
kaina kaina kaina

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

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

MOKA už:
Indėlius 5%
Ein. s-tas 4%
Nemokamas gyvybė* draudimas 
iki $2.000 bendro* santaupų 
sumos.

IMA už:
Neldln. turto paskolas 7% 
Asmenines paskolas 7.6% 
Investacines paskolas 8.4% 
Pigus paskolų draudimas iki 
$10.000.

KASOS VALANDOS

e , J465 DE.nSE,YE: .n ROSEMOUNTO SKYRIUS:
Sekmodieniois 10.30 - 12 30

Darbo dienomis: 10.00 — 3.00 vai, 3907 Rosemount Blvd , tel 722-2472
kasdien, išskiriant pirmad. ir ieitod Diena penktad 1 00 - 6.00 vai

Vakare: trečiadieniais ir Vakare: pirmadieniais, trečiadieniais
penktadieniais 7 00 - 9.00 vai. ir nenktodieniais 7 00 - 9.00 vai.

Liudo Stankevičiaus veda
mo lietuviškai radio pusva
landžio Montrealyje,per CFMB 
stotį šeštadieniais, spalio 7 
diena minima 3-ju metu sukak 
tis. Šio minėjimo atžymėjimui 
ši penktadienį vakare daro
mas svečiu priėmimas Dow a- 
lauš bravoro patalpose.

Bet atsargumo dėliai.ypač se
nuose namuose bei gyvento
jams keičiantis, reikėtų prak 
tikuoti ši patarnavimą, o juo 
kad apžiūrėjimo patikrinimas 
neapmokamas. NL skelbimo 
įdėliai prašo tautiečius bent 
telefoninius pasiteiravimus 
padaryti.

APRAŠĖ LIETUVAI PA
DARYTĄ SKRIAUDĄ 

New Yorke išeinantis žur-

MONTREALIO LIETUVIU 
ŠEŠTADIENINĖ

mokykla naujus mokinius pir 
mam- perengiamam skyriui 
kurie visai dar mokyklos ne
lankę, prašome registruoti 
pas mokyklų vedėjus. Prašo 
me nuoširdžiai visus tėvus, 

kurie turi mokyklinio am
žiaus vaikų, leisti juos i šeš nalas "National Inquirer',' 
tadienines lietuviškąsias mo suminėdamas Reisgytės į-

vykį su Paleckiu, aprašė 
ir rusų Lietuvai daromą 
skriaudą ją okupuojant ir 
kolonizuojant.Už tai para
šykime tam laikraščiuipa- 
dėkos laiškelių. Adresas:

- Atlikti darbai vasaros 
metu: patvarkytas bažny
čios stogas, sutvarkytas 
perkūnsargis , bažnyčios 
bokšto kolonos naujai per 
cementuotos, pagrindinai 
sutvarkyti vargonai.

Parapija išleido šiems 
dalykams apie 2 tūkst.do 
lerių.Žmonės prašomiprl 
stdėti tik 2 dol. auka.
- Dėkojame J. Dalmantul 
už padarytas geras lenty
nas kino kambaryje prie 
salės.

PAREIKALAVIMAS

Drabužių valyklai (Dry Cleaners) 
reikalingi 2 darbininkai;
1. Vyras siuvėjas - mokantis pra
syti ir auto- masiną vairuoti. ,
2. Moteris mokanti marškinius 
prasyti. ,
T e i r a u t i s :
Mykolas K i a u p a,.683- 3273.

J. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS

SIUVU IR PARDUODU
Taisau ir Remodeliuoįu 
Vasaros laike saugojimas

Z Storage /.

6396 Bannantyne, Verdun.
PO 7-6183,

LAIKRODININKAS
ANTANAS ŽUKAS
1855 WELLINTON ST.

Tel. WE 2- 0644.

TAISAU IR PARDUODU 
ŽEMOMIS KAINOMIS 

LAIKRODŽIUS IR JUVELYRUS.

AR ŽINOMA, KAD

’’NEPRIKLAUSOMOS
LIETUVOS" SPAUSTUVĖ

kyklas.
• Ignas Petrauskas virš me 
nesis laiko kai yra išsiųstas 
darbovietės į Kanados vaka
rus - Albertą.
• Inž. St. Naginionis pagal 
darbovietėje užimamas parei
gas ’.gesni laiką išbuvo Kve- 655 Madison Avenue,New 
beko šiaurėje.
• NMP sesuo Margarita, 
anksčiau buvusi čia vyre- 
resniaja, vėliau nukelta į 
Torontą, dabar vėl atkel
ta į Montrealį.

York, 10021, U.S.A.

ELFĄ 
/Atkelta iš 1 psl./ 

sis tuo, kad turės du grei 
čius.

DĖMESIO!
Ar jūs žinote jūsų apdrau - 
dos bendrovės pavadinimą?
NENUSTEBKITE' JEI PAAIŠKĖS, KAD TAI YRA
’’ROYAL“

NES ’’ROYAL“ YRA DIDŽIAUSIA
A PD RA ŪDOS SRITYJE.

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

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

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

TOKIA APDRAUDOS SISTEMA 
YRA PATI GERIAUSIA.

ROYAL
INSURANCE;
V GROUP /

Adomonis Insurance
Agency Inc.

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

D-L.K. VYTAUTO KLUBAS
spausdina bilietus, pekvietimus, vizi
tines ir padėkos korteles, įvairius 
blankus, receptams ledelius, vedybi
nius pakvietirnis, mirties atveju už
uojautos laiškus, visokius ” statemer 
tus”, vokus su adresais, laikraščius, 
žurnalus ir knygas.
Darbą atlieka pigiaųnegu kitos spaus 
tuvės. Kviečiame įsitikinti, 

'ypausdinius galime priimti paltu ir paštu 
pasiųsti.

Adresas: 7722 George Street,
L aSalle,Montreal,P. Q. 
Canada.

2159-61 ST.CATHERINE E., MONTREAL.

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

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

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

Petrulį, tel: 522-2353

Čikagos mezgėjos ir modeliuotojos, kurios spalio 23 
dieną atvyksta į Toronto dalyvauti madų parodoje. 
Išs kairės/sėdi/:E.Blondytė,O. Jameikienė,M.Re -
mienė/stovjZ F.Radvilienė

VINCAS BACĖNAS
All Seasons Travel Agency 
įstaigos savininkas, jau eile 
metų vertesis kelionių agen
tūra su kitu partneriu, dabar 
tapo pilnu savininku. Nema
žai lietuvių, ypač Toronte,jo 
pasitarnavimu i visus pašau 
lio kraštus yra pasinaudoję ir 
net ilgesniam laikui i įvažia
vimui varžomus. Todėl ir mon 
trealiečiai lietuviai pasinau
dokite jo pasitarnavimu.(žiūr 
s kelbima 7 pusi.).
r—nuu: __ 11 ....u.

Naujasis magnetofonas 
naujoviškiau atrodys iąs ir 
būsiąs bent keturiais kilo 
gramais lengvesnis už se 
nąjį. /Elta/.

RUSAI PRITRŪKO 
SPYGLIUOTOS VIELOS

M. Grigaliūnas, žemės 
ūkio ministras Vilniuje, 
viename rusų žurnale nu 
rodo,kad Lietuvoj yra 123 
tūkstančiai hektarų kultu 
rinių ganyklų, bet užtvari 
nis ganymas esąs organi 
zuotas tik devyniuose tūks 
tančiuose,nes negaunama 
spygliuotos vielos užtva
roms, nors ir ganyklų ap 
tvarai ji netinka.

Straipsnyje trūksta pa
aiškinimo, kad lyg šiol 
spygliuotą vielą bolševiki 
joj sunaudoja daugiausia 
čekistai: ne galvijams, o 
žmonėms atitverti. /E/.

, J.Dočkienė, L.Sodeikienė.
Foto V. A. Račkausko.

PARAMOS PRANEŠIMAS
Toronto Lietuviu Kredito 

Kooperatyvo Parana balansas 
siekia 2,7uO,OO(J.Si skaitlinė 
rodo visuomenes pasitikėjimą, 
lietuvišką vieningumą ir su
pratimą naudos, kurią duoda 
savas kredito kooperatyvas. 
Be to, primename, kad šio ket
virčio padaryti Įnašai šią sa 
vaitę iki spalio 10 d. bus už
skaitomi už pilna ketvirti.
Šiuo metu Parama Įsigijo sa

va adresų plokštelėms gamin 
ti mašina ir adresai bus spaus 
dinami savomis jėgomis čia 
pat raštinėje. Kad nesusitruk 
dytu kalerdoriaus ir litų pra 
nešimų pristatymas laiku,pra 
šome narius, kurie esate pa
keitę adresus, pranešti Para
mus raštini-i asmeniškai, ras
tu ar telefonu LE2-8723.
Jaunimo patogumui Maironio 

šeštadieninėje mokykloje yra 
oaskirtas Paramos pavyzdin
gas jaunimo atstovas Algis 
Puteris, kuris mokykloje iš 
narių priima įnašus ir regis
truoja naujus narius. Tai yra 
palankiausios sąlygos tėvams 
pratinti savo vaikus taupyti, 
nes taupymas veda prie tvar 
kingo ir planingo ateities gy 
venimo. Paramos Vedėjas.

• Richardas Hirscha, To
ronte žinomas kaip statybos 
kontraktorius, Lietuvoje pra- 
dėtas aukštojo mokslo studi 
jas siais metais Toronto uni
versitete baigė gen.bachelor 
Aits mokslo laipsniu. Jo žmo
nos Lydijos duktė Lilija Wosi 
laitienė dirbusi mokytoja To
ronte Įgijo Master of Educa 
tion mokslo laipsnį ir jos vy
ras Arnoldas Wosilaitis Mas 
terofChemic mokslo laipsni.

LIETI. VISKAS P t S V A I. A N DIS G 1 It DIMAS KAS

c r m B
BANGA 1410. 5.30 VALANDĄ VAKARO.

Programos vedėjos L. Stankevičius 
Tel. 669- 8834.

A. NORKELIUNAS
Commisioner of the Superior Court of Montreal 

MONTREAL ENTERPRISES REG’D
VISŲ RŪSIŲ DRAUDIMAS.

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

<5^FORD
Sales Limited

4415 Bannantyne Ave., 
Verdun.

FALCON-FAIR LANE 
GALAXIE—THUNDERBIRD

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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