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Kanados Lietuvių Bendruomenės Krašto Tarybos suvažiavimo proga Toronte spa
lio 8-9 dienomis /iš kairės/: Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkas Juozas 
Bachunas, KLB Krašto Valdybos pirm. Antanas Rinktinas ir KLB Toronto apylin
kės plrmininRas, suvažiavimo šeimininkas, Augustinas Kuolas. Žiūrėkit aprašymą

Apsvarstyti lietuviškieji reikalai
KANADOS LIETUVIU BENDRUOMENĖS KRAŠTO TARYBOS SUVAŽIAVIME

Spalio 8-9 dienomis To
ronte įvyko KLB Kr.Tary- 
bos suvažiavimas,kuria
me dalyvavo apie 30 narių 
ir apie tiek pat svečių.

Suvažiavimą atidarė 
pirm .Rinkūnas sveikini 
mu ir pakvietė šv.Jono pa- 
rap.kleboną P.Ažubalį su 
kalbėti maldą.

Po to buvo sudarytas 
prezidiumas irkomisijos. 
A.Rinkūnaspasiūlė pirmi 
ninkats dr.P.Lukoševičių, 
J.Matulionį ir dr.Br.Po-

apie šalpos reikalus.
Tautosfondopirm.S. Ba 

nelis pranešė apie Tautos 
fondo veiklą ir dr.A.Pace 
vičius apie Kanados Lietu
vių Fondą. Dėl šio praneši
mo iškilo ilgesni pasisaky
mai .Fondo įstatai reikalau 
ja juos įteisinti Kanados 
valdžios įstaigose, bet ban
dymai įrodė,kad tokių įsta
tų, kokie Kr. Tarybos pri
imti,įregistruoti negalima. 
Tada Fondo v-ba paprašė 
advokatą surašyti įstatus,

d/Kanados Lietbendruo- 
menės čarteris duotų fon
dui teisų atlikti įvairias 
reikalingas juridines trans
akcijas;

e/ KLB Šalpos Fondas 
galėtų išduoti nuo mokes
čio atleidimo kvitus už su
mas, kurios iš Lietuvių 
Fondo nejudamo kapitalo 
palūkanų būtų skiriamos 
kultūriniams, jaunimo ir 
kitiems panašiems reika
lams;

f/ Nei Krašto Valdyba ,

Dailininkas Antanas Tamošaitis parodos atidarymo 
Detroite proga prie savo kūrinių. Paroda vyksta nuo 
spalio 8 iki 15 dienos Lietuvių namuose, 3009 Tillman 
Street. Tautiečiai, aplankykime parodą visi.

BALYS KRONAS 
ne tiktai veda vieną didžiausių tarpininkavimo įstaigų, 
bet ir tęsia studijas. Dabar Toronto universitete jis 
pabaigė trejų metų kursą, Canadian Institute of Real
tors kursą, F.R.I. laipsniu ir ruoštasi doktoratui. 
B.Kronas praėjusią savaitę*dalyvavo visos Kanados 
tarpininkavimo biznio įstaigų suvažiavime Montrea- 
lyje ir ta proga lankė NL redakciją. Plačiau apie p. 
B.Kroną ir jo srities darbus seks platesnis pasisa
kymas sekančiuose NL numeriuose.

Lietuvių gyvenimo faktai
vilaitį, sekretoriais E. 
Skripkutę ir dr.M.Ramū- 
nienę, mandatų komisijon 
tnž. A.Paškevičių ir p.Ši- 
lelkį, rezoliucijų komisi
jon prof. St. Kairį, E. Dani- 
liūną ir J. Kardelį.

Sveikinimus pareiškė 
Gen.kons.dr. J. Žmuidzi- 
nas, PLB V-bos pirm. J. 
Bachunas, pabrėžęs, kad 
Kanados ir Australijos ben
druomenės esą geriausiai 
susiorganizavusios, ir To
ronto apyl. pirm. Aug.Kuo
las,kuris kritiškiau pažiū
rėjo į Bendruomenės orga- 
nlzaciją/jo žodis bus sky
rium/Buvo sveikinimų ir 
raštu.

Po to sekė pranešimai. 
Trumpai,bet esmingai pra
nešimą padarė Kr. V-bos 
pirm.A.Rinkūnas/plačiau

kuriuos galima būtų įteisin
ti valdžios įstaigose. Čia 
ir susidurta su nuomonių 
skirtumais, dėl ko ir kilo 
diskusijos.

KLBKr.V-bos prim. A . 
Rinkūnas paskaitė Valdy
bos siūlymą,pasiųstą Fon
do tarybai ir valdybai. Čia 
jis skelbiamas:

KLB KR. VALDYBOS
PASIŪLYMAS
Kanados Liet. Fondo Ta

rybos Pirmininkui p.V.Ig- 
naičiui ir Valdybos Pirmi
ninkui dr.A. Pacevičiui Ka
nados Lietuvių Bendruome
nės Krašto Valdyba pareiš- 
kė:"dėl Lietuvių Fondo už
registravimo pirmiausia 
nori pabrėžti, kad tai daro 
vien tik norėdama padėti 
surasti daugumai pakanka
mą balsą, o kartu ir nemi

nei Šalpos Fondas negalė
tų išduoti kvitų už sumas , 
kurios kaip nejudomas ka
pitalas būtų deponuotos 
banke arba investuotos į 
biznį .Esame įsitikinę,kad 
net ir atskiras Lietuvių 
Fondo čarteris tokios tei
sės kvitams duoti nesu
teiks".

Klausimo ąptarimas vy
ko šio pasiūlymo plotmėje 
ir taip besilaikant padary- 
^HS

NUTARIMAS:
"KLB Krašto Taryba iš

renka specialiąkomisiją, 
kuri kartu su Lietuvių F on- 
do Taryba ir Valdyba da
rys žygių įregistruoti Lie
tuvių Fondą,Kanados Liet. 
Bendruomenės Krašto Ta
rybos ir Kanados Lietuvių 
Fondo narių priimto statu-

W NAUJA
ATIDĖTAS "MEDICARE” 
PLANAS

Prieš pat parlamento naują 
sesiją liberalai turėjo susi
rinkimą, kuriame svarstė veik 
los planus ir nutarė sveika
tos aprūpinimo plano, Vadi
mo “ Medicare“ , vykdymą ati 
dėti metams.
• Saskatchevan provincijoje 
nepaprastai gerai užderėjo 
kviečiai. Iš akro gaunama 28 
bušeliai. Iš viso gauta 551 
milijonai bušelių arba apie 
6(1 milijonu bušelių daugiau, 
negu praėjusiais metais.
® Montrealio salos mokyk 
lų statybos planavimo ko
misija Montrealiui supla
navo vidurinių mokyklų 
tinklą už 350 milijonų do
lerių.

KANADOJE
KARIUOMENEI LĖŠAS 
NUKIRTO

Apsaugos min. Hellyer pra
nešė, kad pertvarkytosios ka
riuomenės sąmata kasmet duos 
150 milijonų dolerių santaupų 
Įskaitant kariuomenei atlygi
nimu pakėlimą apie 14% vidur
kį.
AUKŠČIAUSIAS ATLYGINIMAS

Aluminium Co. of Canada, 
Kvebeke 9,000 savo darbiniu 
kų pakėlė atlyginimą už dar. 
bą iki 59 et. uz valandą,ir da 
bar sios rūšies darbininkų at 
lyginimas bus aukščiausias 
netiktai Kvebeke, bet ir viso 
j e Amerikoje.
• Trylikos asmenų Ontario 
delegacija išvyko į Rusiją ir 
jos satelitus prekybos ir pra 
monės reikalais.

LIETUVIAI DAILININKAI 
ŠVEICARIJOJE
Rūgščio 28 d, Ženevoje 

atidaryta Paryžiuje gyve
nančio lietuvio dailininko 
Prano Gailiaus tapybos pa 
rodą.Paroda vyksta Motte 
meno galerijos patalpose. 
Toji galerija Ženevoje pri 
klauso prie žinomiausių 
meno parodų rengėjų.

Parodos atidaryme, be 
dail. P. Gailiaus, dalyvavo 
Ženevoje gyvenanti daill- 

inkė Juzė Katiliūtė ir iš
Berno atvykęs dr.A.Geru 
tis.Dailininkė Katiliūtė pa 
kviesta dalyvauti Švelcari 
jos moterų dailininkių są
jungos tapybos parodoje, 
kuri atidaroma Ženevoje 
lapkričio mėnesį. 
PASKUTINIU MOMENTU 
gauta žinia, kad Montrea 
lio poetė vyresniosios kar

LIETUVIU JAUNIMO 
RELIGINIO KONGRESO 
PAREIŠKIMAS
Lietuvių jaunimas savo 

posėdyje Lietuvių Religi
niam Kongrese, 1966-Pa- 
saulio Lietuvių Jaunimo 
Metals,rugsėjo mėnesio 5 
dieną,Vašingtone, apsvars
tęs ir diskutavęs referatą 
"Jaunimas ir religija mū
sų laikų prtešreligtnėje į- 
tampoje'J savo pareiškime, 
kurį nukreipta į brolius ir 
seseris pavergtoje Lietu 
voje,be ko kita, sako:

"Mes suprantame ir su 
nepaprasta rimtimi atjau
čiame jūsų gyvenimo sąly 
gas ir jūsų patiriamus sun 
kumus savo tikėjimą išpa
žįstant. Mes jus ypatingai 
mylime ir džiaugėmės,kad 
jūs neprarandate sąžinės 
balsogarbinti,išpažinti ir

seks/, Kultūros sekcijos 
St .Kairys, suminėjęs paro 
dų ruošimą, įkalbėjimus į 
magnetofonines juostas, 
dalyvavimą PL Jaunimo 
kongrese irkt.Už švtet. 
k-jos pirm.trumpai pra
nešė V-bos pirm . Rinku 
nas.Jaunimo k-jos pirm . 
G .Rinkūnaltė aptarė visus 
Jaunimo sekcijos darbus 
ir numatymuosvarbiausias 
sekcijos darbas buvo Jau
nimo kongresui ir Petici
jai.

Dr.Čepas pranešė apie 
iždo stovį:pajamų turėta 
$1,851. 27, išlaidų $1, 292 . 
89,kasoje $558.38.Nauja 
sąmata $1,500.00.

Dr.J.Sungaila plačiai 
pranešė apie leidinį, skir
tą Kanados federacijos 
šimtmečiui, bet kalbantį 
apie lietuvius Kanadoje. 
Leidinys bus labai įdomus 
ir tiks kitataučiams inform 
muott. Tat bus apie 400 
psl.lnyga.Jos išleidimas 
kainuos apie 7,000 dol. 
PLB pirm.J.Bachunas pa
sižadėjo įmokėti už ją šar
vo asmeniškų 700 dol.

O. Indrelienė pranešė

kryptų nuo pagrindinio fon
do principo-kapitalas Lie
tuvai.

Krašto Valdyba,savo spe
cialiame posėdyje, vienbal- 
siškai priėjo prie nuomo
nės,kad jeigu negalima už
registruoti fondo įstatų ne
pažeidžiant pagrindinių fon
do principų, tai geriau nuo 
registracijos visai atsisa
kyti ir naudotis Kanados 
Liet. Bendruomenės čarte- 
riu. Jei tokis pasiūlymas 
fondo būtų priimtas, tai iš 
to sektų:

a/Kanados Liet. Fondas 
liktų kaip autonomiškai vei
kiantis bendruomenės pa
dalinys ir angliškai vadin
tųsi The Lithuanian Cana
dian Community Founda
tion / arba Foundation 
Branch/;

b/ Fondas veiktų pagal 
savo atskirą lietuvišką sta
tutą,fondo narių visuotinio 
susirinkimo priimtą IrKL 
Bendruomenės Krašto Ta
rybos patvirtintą;

c/Fondas turėtų savo at
skirą kasą ir banko sąskai
tą, valdomą vien tik fondo 
valdybos parašais.

to dvasioje'.'
Į komisiją išrtnktkdr. 

J.Sungaila,KLB Kr.V-bos 
ir KLB Toronto apyl. po 
atstovą.

E.Daniliūnas perskaitė 
revizijos aktus .Viskas ras
ta tvarkoje. Teis. E. Sudi- 
kas pranešė, kad jokių by
lų neteko spręsti,nes jų ne
buvo.

Sekė pranešimai iš vie
tų. Juos padarė:Calgary- 
Dubauskas, Delhi-Povilat- 
tis,Hamilton-E.Skripkutė, 
Oakvtlle-Ramanauskas.St. 
Catharine-Alonderis,Rod- 
ney-Statkevtčius, Ottawa- 
Paškevičius,Sudbury-Mil- 
čius, Toronto-A.Kuolas, 
Welland - Staškevičius, 
Windsor-P.Januška ir Wl- 
nnipeg-A. Januška.

SPECIALUS POSĖDIS 
buvo skirtas Bendruome
nės įstatų pakeitimui, kurį 
referavo teisininkas L. Ta
mošauskas.

Papildyta Kr. Valdyba 
šiais nariaisrinž. Viskon- 
tas ir E. Jurkevičienė.Į 
Kr.Tarybą įėjo notaras A . 
Liudžius.

Nukelta 7 psl.

ĮVAIRIOS ŽINIOS TRUMPAI
e JAV ir SSSR susitarė dėl • Buvęs Ghanos diktorius 
oro susisiekimo linijos New Nkrumas traukiamas teismo 
Yorkas - Maskva. atsakomybėn.
0 Fordo kompanija ruošiasi 
gaminti elektromobilį - auto 
mobilį, varoma elektros jėga 
ir planuoja atomobilj - ato
mine jėga varomą.
e Indonezijos studentai de
monstravo prieš Sukamo, rei 
kąlaudami pasitraukti iš pre 
zidento pareigų.

• Rusai išvarė iš universi 
tetų visus kinų studentus.
• Rusai baigia ruošti komu
nistų, iš visų kraš‘tų, suvaži 
avimą, kuriame bus išspręs
tas santykis su Kinijos komu 
nistais.
• Septynios valstybės susi
renka Filipinų sostinėje Ma-

e Anglijos darbo partija pri- niloje svarstyti Vietnamo 
ėmė min. pirm. Wilsono eko klausimo.
nominj planą, kuriuo įšaldo • Vašingtone dabar kasdien 
mos prekių kainos ir atlygi- lankosi įvairių valstybių dip 
nimų aukščiai. lomatai.

Taip prokiniški komun.aiškin Tito rolę.
A pro-Chinese View of Tito’s Place 

in International Communism.
—From la volx du paupio (tnnflt), April 1, 1V66.

tos,Marija Aukštaitė, iš
leido savo poezijos rinkti
nė, stambią knygą, pavadi 
ntą "Rožių vasara"7OO p.

Taip gi išleista ir Alės

mylėti savo Kūrėją ir At 
pirkėją Dievą.Jei jūs ir ne
galite tikėjimo laisvai pa 
sirinktibei jo viešai prak-
tikuoti,viduje jūs tikėjimą

Rūtos knyga "Z ėmės šau
ksmas".

išlaikote,laukdami dienos, 
kada, laisvai gyvendami, 
galėsit šį pažinimą stiprtn 
ti ir atvirai Išreikšti.Mū 
sų draugiškas linkėjimas , 
kad toji diena greitai atei
tų yra svarbiausias lais
vėje gyvenančių lietuvių 
žodis jums. Mes norime, 
kad jūsų sąžinės laisvė bū
tų skubiai pripažinta,kaip 
kad ją turime mes ir mili 
jonai laisvų žmonių.

Pavergėjų atskirti jūs ir 
mes netapkime priešiais, 
bet visada jauskimės vie
nos lietuviškos tautos na
riais/

| NIGERIA'S GOWON

Nigerijoje pas Gowoną vy
ksta didelės skerdynės.

Dešinėje žemėlapis rodo 
naują valstybę, kuri pri
imta jau ir į Jungtines 
Tautas, tiktai Lietuva ir 
kitos rusų pavergtos vals 
tybės negauna laisvės.
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Pasisukimas dėl pasisa
kymų

Yra keli kitos spaudos pa
sisakymai apie "N eproklau 
somą Lietuvą", į kuriuos 
reikia atsiliepti.

"Vienybėje" dažnokai V. 
Sirvydas vis bando "Nep
riklausomą Lietuvą't>rlde 
rinti prle"Vienybės"tr tuo, 
kaip galima spėti, nori pa
teisinti "Vienybės" užim
tąją politinę poziciją.

Rašančiam šį pasisaky
mą žinoma V. Širvydo nuo
monė apie sovietinę-bol- 
ševikinę santvarką:bolše- 
viklnė santvarka evoliu
cionuos, Ir V.Širvydonuo
mone, evoliucionuos gero - 
jon pusėn-demokratės,tat 
mums reikia turėti kantry 
bės...

Ši V.Širvydonuomonė,de 
ja, nieku nepagrįsta.Bol
ševizmas, žinoma,"evoliu 
ctonuoja'įbet priešinga V. 
Širvydo laukimams kryp
timi. Jo totalizmas daro
si absoliutiškesnis ir jo 
užmačios mūsų tautai grė
smingesnės. Ir Girnaka
liai su Širvydo nuomone 
nesutinka. Girnakaliams 
sovietinė santvarka, ver
gianti tautas, yra visai ge
ra. Tai viena, dėl komes 
negalime sutikti. 
"Vienybė" visą laiką kal
ba apie kultūrinį bendra
darbiavimą Ir ta kryptim 
eina, statydama Lietuvos 
okupantlnį režimą ant vie
nos pakopos su Amerikos 
valdymosl būdu, kas yra 
visiškas tikrovės falsifi
kavimas’; Kai"Vienybė" 
kalba apie kultūrinį ben
dradarbiavimą, tat mums 
aišku, kad kultūrinis ben
dradarbiavimas su okupuo 
ta Lietuva neįmanomas, 
nes Lietuvos okupantas ne
sutinka įsileisti nei mūsų 
laikraščių, nei mūsų kny

gų.,ir mūsų net ir laiškus 
kontroliuoja,kad Lietuvos 
nepasiektų nei mintis,nei 
žinia,kur i okupantui ne
pageidaujama. Tat kultū
rinis bendradarbiavimas 
neįmanomas.

Tat jau vien šie skirtu
mai mus visiškai išskiria.

Antra. Tūlas L.Bartkus 
"Naujienų"priede, pasiė - 
męs superkritiko rolę, ne 
kultūringu aplomb iškurnu 
puola Kardelį, Paulauską, 
Railą. L.Bartkus-alškus 
totalistas, nes apie kitų, 
negu jo,nuomones nenori 
ir girdėti. Su tokiu ginčy
tis jidįmau. Tat L.Bart
kui trumpai pastebima: 
L. Bartkus iš Br.Railos 
ne tiktai žinių pasisem
ti gali, bet ir pasimokyti. 
O kas liečia patarimus 
Paulauskaui ir kardeliui, 
tai L.Bartkus, jeigu pa- . 
gyvens ilgiau, tai dar pa 
matys ir įsitikins, kad jų 
samprotavimai buvo ne 
be pagrindo. O kol kas 
yra aišku, kad L, Bart
kui trūksta kultūros ir 
paprasčiausio džentelmė 
niškumo. Apgailėtina.

Trečia.Amerikos lietu
vių studentų sąjunga mul
tiplikavo iš NL informa
cinę žinią?'Lietuvos jau
nimas, sako, nori susira
šinėt i"/24-998 nr./. Ka
dangi NL red. nuomone, 
susirašinėti gali būti nau
dinga, tai žinia ir buvo 
paskelbta. Individualus 
susirašinėjimas - tai ne 
"kultūrinis bendradarbia’ 
vimas.kurį skelbia"Vie- 
nybė".Iš protingo susira
šinėjimo gali būti naudos. 
Tiktai reikia atsiminti,kad 
laiškai yra rusų kontro - 
liuojami. J. Kardelis.

C-66

Rusau užmačios žiaurios
Akademikų surengtoje 

paskaitoje spalio 1 d., poli
tinių mokslų dr.Tomas Re- 
meikis, iš Čikagos,kalbė. 
jo tema:"Tautų padėtis ir 
ateitis šiandieninėje Sovie
tų Sąjungoje".

Prelegentas tvirtina,kad 
Sovietų Sąjungoj esąs spau
dimas į visas tautas.Nuo 
1961 m., kai buvo priimta 
nauja kompartijos progra
ma, sovietų teoretikai vis 
svarsto ir diskutuoja tautų 
nutautinimo, nutautinimo 
metodų ir greičio proble
mas. Jie visi sutarta, kad 
Sov.S-goje paskiros res
publikos išnyks, tautos su*, 
s ii les,t ik nesutarta dėl lai
ko, kada ?

Dabartiniam procese at
skiros tautos vystosi ir ar
tėja, Centrinė komunistų 
partijos vadovybė šiuo me
tu dar nedrįsta paneigti pa

skirų tautų savytumo ir in
teligentijos, nors jos tiks
las esąs išvystyti sovieti
nį žmogų.

Frunzėje įvykusiame so
vietų mokslininkų suvažia
vime buvo nustatyta, kad 
svarbiausioji kliūtis tautų 
susiliejimui esąs paskirų 
tautų vietinis nacionaliz
mas.

Prelegento nuomone, 
šiom trim pagrindinėm sri
tim s lekiamą tautų išnatkt 
ntmo:

I. Valstybės intervenci
ja industrializacijoje, per
keliant gyventojus iš vie
nos srities į kitą ekonomi
niais pagrindais, kaip kad 
pav. iŠ vakarinių sričių į 
rytines-mineralais turtin
gus rajonus.

Siuntimas iš centro mo
komų kadrų į paskirų res
publikų aukštąsias ir vidų-

PADVIGUBINKITE SAVO 
SANTAUPAS SU 

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 
kiekvienų $100 taupomąjį lakštų.

Pirmų 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 kiekvienų $100 
taupomąjį lakštų.

Visatai sudaro $100 palūkanų už kiekvienų tau 
pomųjį lakštų. Tai saugus ir geras Dūdas taupy - 
ti. PADVIGUBINKITE SAVO SANTAUPAS su 
Canada Savings Bonds Centennial Series.

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

Jie yra lengvai nuperkami grynais pinigais 
ar per darbovietg įmokėjimų būdu ar per savo 
bankų. Galitejuos pirkti pradedant nuo $50 net

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 formų, nu
neškite į banką ir tuoj pat ten gausite pinigus.

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

Didelis laimėjimų vajus savai spaudai
Lietuvos Valstiečių Liaudininkų Sąjungos Veikėjui 

JONUI BILDUŠUI
mirus, jo žmonai ir sūnums nuoširdžią užuojautą
reiškiame Juzė ir Jonas Daugėlai.

Visuomenės Veikėjui Bičiuliui 
JONUI BILDUŠUI 

mirus, jo žmoną, sūnus ir artimuosius nuošir
džiai užjaučia E. ir J. Kardeliai.

PONIĄ M. MALCIENĘ IR JOS ŠEIMĄ, 
mirus jos brangiai mamytei Lietuvoje, nuošir
džiai užjaučiame ir kartu liūdime.

A.L. Grigeliat
C. J. Grigeliai

rlnes mokyklas.
Naudojant tas priemo

nes,tautos savose respu
blikose gali atsidurti ma
žumoje, kas jau dabar pa
stebima.

n.Velklama į tautas per 
kultūrinę srttį.Tikinama, 
kad bendra tautų tėvynė tu
rėtų turėti ir bendrą kal- 
bą-rusų kalbą. Tuo būdu 
rusų kalbą stengiamasi 
padaryti oficialia ir domi
nuojančia, nors dar šian
dien rusų kalbos dėstymas 
ne rusų mokyklose nėra 
privalomas, tačiau moką 
rusų kalbą,gauna vadovau

jančias pozicijas.
Sovietų teoretikai pa

smerkė paskirų tautų kal
bas išnykimui. Centras 
stengiasi palaikyti paski
rose tautose tiktai tą, kas 
jam palanku, viskas kita 
naiklnama.Kolkas dar pa
skirų tautų kultūra tole
ruojama, bet šūkio, kuris 
vyravo Stalino laikais,"So
cialistinis turinys-tauti- 
nė forma" jau nebojama .

III. Veikiama į tautas ir 
per politinę sritį .Nors So
vietų S-gos dabartinė 
konstitucija numato, kad 
paskiros respublikos galt

ADRESAS:

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
Independent Lithuania 

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

LAIMĖJIMAI
3 ŽEMĖS SKLYPAI 

Žemos sklypo* N:. 220 ■ M00 sq> pėdų 

’ • “ ’ Nr. 229 - M00 ’ • * •
” •’ Nr. 230- *394 ” ”

Visi sklypai randasi Montreal!* priomlestyįa 
Francdls de Soles, country ef Lavai. 
Sklypų vertė 1000.00 kiekvieno.

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

Kanados Lietuvių Fondas
Fondo rudens vajus pra 

dedamas šiais įnašų papil 
dymais:

160.K. Purvinskaitė iki
$ 1OO.

107. "North Sylva" To
ronto iki $400.

15. P. L. Toronto iki
$500.

Montreališkė Purvins
kaitė niekieno neraginama 
bet supratusi Liet.Fondo 
naudą lietuvybei pati pasiū

išeiti iš Sov^-gos šeimos, 
tač tau kr tm tnaltn io kodek
so 53 paragrafas aiškiai 
pabrėž ta,kad bet koks ban
dymas atplėšti valstybės 
teritoriją, laikomas valsr 
tybės išdavimu.

1961 m.partijos progra
mos priėmime užakcen
tuota, kad federalinė sis
tema atgyvenusi,kad sie
nos tarp respublikų vis 
daugiau ir daugiau nyksta.

Nukelta į 7 p si.

lė įgaliotiniui priimti jos 
įnašą.

Lietuvių B-vė North Syl 
va pasižadėjo kasmet įneš 
ti Fondui po$2OO, -ji to ir 
laikosi.

Tautos veteranas ir pen 
sionierius prel. M. Krupa
vičius jau 80 metų amž iaus 
yra įnešęs Liet. Fondui Či 
kagoje $500,-paremti lie 
tuvių pastangas stiprinant 
lietuvybę. Ar tai nėra gra 
žus ir sektinas pavyzdys 
visiems lietuviams?

Kai kurie Kanados lietu 
viat /N. Zabulionis, dr.Ma 
tiukas/yra įnešę stambias 
sumas Amerikos Liet. F on 
duLSveikiname juos ir tiki 
me,kad jie ir Kanados Lie 
tuvių Fondo nepamirš ir 
taps jo nariais.

Kviečiame visus Kana
dos lietuvius jungtis į lie 
tuvių Fondo narius, kad 
bendromis jėgomis suda
rytume pastovų lietuvybei

stiprinti šaltinį.Įnašus pri 
ima Fondo įgaliotiniai vie 
tose, Fondo Valdybos na
riai Toronte, o taip pat vi 
si lietuvių bankeliai ir laik 
raščių redakcijos.

/Fondo Vald. adresas: 
Pirmininkas: 280 Ronceva 
lies Avė. Toronto 3,Sekre 
torius:325Seaton St. .To
ronto 2/.

Š.m. rugsėjo 21 d. įvyko 
Fondo Valdybos posėdis 
dalyvaujant Tarybos pir. 
V. Ignaičiui,kuriame vien 
balsiškai nutarta Fondo 
įregistravimą pagreitinti. 
Taip pat nutarta iki š.m. 
spalio 1 d. sudarytai komi 
sijai apsilankyti pas adv . 
Kelly ir prašyti jį pakeisti 
kaikuriuos statuto projek 
to punktus suderinimui jų 
su Liet.Bendruomenės sta 
tu tu. Komisija buvo jau 
anksčiau Fondo Tarybos 
sudaryta iš 5 asmenų, ku
rion įeina ir Krašto Valdy 
bos pirmininkas.

K.L.F.Inf.P.L.
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KAZYS VEIKUTIS - VKLS SV PIRMININKAS 
Vilniaus dienos prasmė.

Vilniaus Diena yra meti 
nė mūsų tautos šventė. 
Anais nepriklausomo gy
venimo metais Lietuvoje 
ir pavergtame Vilniaus 
krašte ši šventė buvo šven 
čiama gedulo ženkle, pri
minant sau patiems ir pa 
šauliui spalio 9 -tąją,lenkų 
padarytą mūsų tautai 
skriaudą. Tiesa,Vilniaus 
krašte ji buvo draudžiama 
minėti viešai susirinki
mais, rezoliucijomis bei

ir šviesiausius tautinės 
krypties kelrodž iu&Todėl 
Vilniaus Diena tesutvirti 
na mūsų Lietuvos laisvės 
kovos pagrindus ir ryžtą, 
kad spalio 9—ji niekada ne 
bepasikartotų.
Lietuvos rytų-pietų 

sienų problema 
Lietuvos politinė siena 

rytuose nekelia formalių 
neaiškumų.Ji yra nustaty 
ta 1920 m. liepos 12 d.tai 
kos sutartimi Maskvoje.

Kairėje Pasaulinės 1967 metų parodos Montrealyje bendras vietovės vaizdas. Dešinėj Pasaulinėje parodoje pavojingoji "pabaisa!’- 
- Gyrotron’as, kuris bus išstatytas pramogų vietoje ir "mokės" krėsti visokius pokštus. Į šią "pabaisą" galės įeiti žmonės ir ji 

galės judėti, "vaikščioti" ir dar krėsti pokštus...

protesto pareiškimais; ji 
buvo visų Vilniaus krašto 
lietuvių išreiškiama liūde 
šio ir susikaupimo ženklu.

Šiandien Vilnius,nors ir 
okupuotas.kaipirvisa Lie 
tuva,yra dalinai sujungtas 
su tautos visuma ir todėl 
šiandien Vilniaus Dienos 
prasmė jungiama su seno 
stos Lietuvos valstybės žy 
dėjimo metais ir su dabar 
tinėmis tautos aspiracijo 
mis atgauti Lietuvai laisvę. 
Šiandieninė Vilniaus Diena 
teprimena mums mūsų tau 
tos didingą pareitį ir jos 
sostinės Vilniaus reikšmę 
Lietuvai. Juk Vilnius yra 
mūsų protėvių kūrinys ir 
nuo žilos senovės Lietuvos 
sostinė. Vilnius mūsų tau 
tinės buities ir politinių 
įvykių centras.Vilnius se 
nasis meno, mokslo ir kul 
tūros židinys.Vilnius mū
sų tautos žadintojams tau 
tinės dinamikos įkvėpimo 
šaltinis.Vilniuje mūsų pro 
tėviai savo darbo kruopš 
tumu ir dvasinės kūrybos 
žiedais paliko mums ir 
ateinančioms kartoms di 
džiuosius kultūros lobius

Vėlesni Sovietų Sąjungos 
savavališki tos sienos kai 
taliojimai neturitarptauti 
nėsgalios.Politinių sienų 
ribose rodos bazuojasi ir 
mūsų Lietuvos laisvinimo 
veiksniai. Betgi pagal 
anuometinę taikos sutartį 
politinė siena neapjungė 
visų Lietuvai priklausan
čių žemės plotų rytuose 
bei rytų pietuose. Todėl 
mums ir šiandien yra ak 
tuali Lietuvos Steigiamo 
jo Seimo Neprtklausomy 
bės Aktu paskelbtoji vi
sam pasauliui mintis, kad 
Lietuva atstatoma jos et 
nografinėse ribose. Mūsų 
šiandieninė pareiga yra 
tvirtai nustatyti Lietuvos 
etnografines sienas, kad 
atėjus būsimos taikos su 
tarties valandai, nedvejo 
darni galėtum patiekti Lie 
tu va i pr iklaus a nč tų ž em ių 
įrodymą.

Rytų Lietuvos žemėm 
studijuoti bei etnografi
nėm sienom nustatyti Vii 
ko Valdyba savo 1965 m . 
balandžio 28 d.nutarimu 
paskyrė komisiją iš vii 
niečiųtarpo:Stasį Lazdi-

nį-pirmininku;dr. Mari ją 
Gimbut ienę ,V eroniką K ui 
bokienę .Marijoną Šnapštį 
Kazį Veikutį, dr. Algirdą 
Budreckį ir Jeronimą C i 
cėną-nariais.

Komisijos uždavinys nu 
statyti ir įrodyti žemės plo 
tus,kuriuose apsigyveno lie 
tuviai tuo metu, kada tie 
plotai dar niekam nepri
klausė. Etnografinės sąvo 
kos elementai /kalba, reli 
gija, papročiai, kultūrinės 
gravitacijos linkmė, pavar 
dės ir vietovardžiai/ ap
sprendžia Lietuvai priklau 
sančiūs žemės plotus. Ta
čiau ilgų amžių slinktyje 
karai, genocidas, politinė 
bei kultūrinė priespauda 
sumaišė rytų-pietų Lietu
vos pakraščius taip, kad 
tiksli skiriamoji linija var 
gu ar šiandien galima iš 
vesti iš viso.

Ankstesnės ir vėlesnės 
statistikos, etnografinės 
studijos ir šių dienų mūsų 
mokslininkų pasisakymai 
rodo, kad rytų-pietų Lietu 
vos etnografiųia i plotai maž 
daug sutampa su Lituania 
Propria nustatyta siena,

nors kai kuriose pakraščių 
srityse lietuvių kalba pa
skutiniais dešimtmečiais 
sumišo su gudų kalba, bet 
kiti etnografiniai elemen
tai išlaikė lietuviškąjį gry 
numą iki šių dienų. Litua
nia Propria riba buvo paim 
tapagrindan iš rusų cari
nės administracijos 1842 
m. Vilniaus gubernijos ry 
tų sieną nustatant .Taip pat 
yra pagrįstų duomenų, ku 
rie kalba už lietuviškąją 
etnografiją paliktame už 
Lituania Propria sienos 
Dysnos apskrity rytuose ir 
Zietelos apygardoj pietuo
se. Dar galima būtų rasti 
lietuviškos etnografijos 
pėdsakus net Vitebsko gu 
bernijoje ir Naugarduko, 
Slonimo srityse,bet sunku 
būtų įrodyti jos ten vyravi 
mą integralumui išsaugoti, 
nes ypač gyvieji lietuviš
kos etnografijos elementai 
ten yra beveik išnykę.To 
dėl jau šiandien Rytų Lie 
tuvos Žemėms Apginti Ko 
misija yra sudariusi nuo
monę, kad rytų bei rytų- 
pietų Lietuvos etnografinė 
riba sutampa su Lituania

MTOV^PORTAS'
VEDA KAZYS BARONAS

PAVERGTOJI LIETUVA

Vilniaus Statyba-užėmė aš 
tuntą vietą.
- Sov. Sąjungos antrosios 
futbolo lygos pirmenybėse 
Vilniaus Žalgiris mūsų 
sostinėje sužaidė lygiomis
- 0:0 su Rygos Daugava . 
Mūsiškiams nepavyko atsl 
griebti už pavasario pra
laimėjimą Latvijos sosti
nėje 1:4, nors buv. nepri
klausomos Lietuvos žaidė

Didelę pergalę iškovojo 
Kauno Žalgirio rankinin- 
kės,laimėdamos visos Sov. 
Sąjungos meisterių vardą. 
Antra Lietuvos komanda-

Propria siena, įjungiant 
Dysnos apskritį ir Ziete
los apygardą. Gi visos ki 
tos su lietuviškų gyvenvie 
čių pėdsakais sritys yra 
laikytinos lietuvių tautos 
žemėmis už Lietuvos etno 
grafinių ribų. Šiai nuomo 
nei paremti komisija ren 
giasiišleisti atskirą studi 
ją.

jas Stp. Paberž is, aprašy
damas šias rungtynes,pa 
žymė jo,kad Žalgirį lydėjo 
nesėkmė, nes vilniečiai tu 
rėjo aiškią aikštės persva 
rą ir eilę progų atsiekti 
bent keletą įvarčių. Tikru* 
moję, tai buvo neoficialus 
Lietuvos ir Latvijos futbo 
lo rinktinių susitikimas , 
kurį nuo abiejų kraštų pa 
vergtmo, trylika kartų lai 
mėjo vilniečiai, šešis pra 
laimėjo ir tiek pat sužaidė 
lygiomis .Po šių rungtynių 
antroje pirmenybių lygoje

ir toliau pirmauja vilnie
čiai.
- Lietuvos badmintono plr 
menybes .vykus tas Kaune, 
laimėjo šiaulietė V. Jurevi 
čtenė ir vyrų grupėje klai 
pėdtetis P. Zubė .
- Lietuvos futbolo pirme
nybių pasekmės:Vilniaus 
Saliutas /raudonarmiečių 
klubas/-Klaipėdos Baltija 
1:0, Maželkiat-Šiaulių Sta 
tybininkas 0:1, Kretinga- 
N .Akmenė 1:0, Kauno Inka 
ras-Kauno Lima 3:O’Kau 
no Atletas - Plungė 0:0, 
Kauno Politechnika-Pane 
vėžio Statyba.
- Vilniaus Žalgirio ketur 
vtetė,Jugoslavijoj laimėję 
pasaulinėse pirmenybėse 
antrą vietą, vėl tapo Sov. 
Sąjungos meisteriais, 
įveikdami jūrininkų įgulą. 
Ten minimi ir lietuviai A . 
Grigas ir B. Nacevičius , 
atitekantieji karinę prievo

-Draugiškose futbolo rung 
tynėse Kėdainių Nevėžis 
nugalėjo iš Lenkijos /buv . 
Rytprūsių dalies/atvyku- 
slą Goldapės komandą 5:0
- Varšuvoj įvykusiame jau 
ntųkrepšinio turnyre, Lie 
tuvos sostinės jaunių rink 
tinė nugalėjo Poloni jos klu 
bą78:64,tačiau nesėkmin 
gal sužaidė su Liublinu, 
pralaimėdami 34:57. Ta
čiau sekančią dieną lietu 
viai įveikė Varšuvos stu- 
dentųklubųrinktinę 85:65 
ir turnyre iškovojo antrą 
vietą. Be to, draugiškose 
rungtynėse mūsų jauniai 
nugalėjo Legtją 66:55 ir 
Varšavianką 76:64. Būdln

Montrealio miestas, pagrindinai pertvarkydamas susisiekimą, vykdo nepaprastai didelius darbus. Atvaizde matome Turkot slėnyje vykdomus 
darbus statant aukštus kelius, kurie visą slėnį, kuriuo ligšiol ėjo tiktai geležinkelių ir autobusų linijos, skersai ir išilgai perpins mašinoms 
keliai, sudarą pagrindines susisiekimo arterijas, be ko kita, vedančias į Pasaulinės parodos vietą. Šis vaizdas, vienas iš Montrealio vaizdų, 
kurie budina šio miesto pasiruošimą Kanados Federacijos šimtmečiui ir Pasaulinei parodai, kuri įvyks sekančiais, 1967, metais Montrealyje. 
Nuo šiol Nepriklausoma Lietuva pradės duoti apie parodą platesnių žinių ir tas žinias pasistengs pailiustruoti, kad vaizdas būtų visai pilnas . 
Šis vaizdas nufotografuotas iš Decarie bulvaro pusės, nuo pat šių įrengimų susiejimo su ta didžiąja susisiekimo arterija, kuri ligšiol buvo gal 
daugiausia reikalinga, bet buvo visiškai apleista ir susisiekimui sudarė labai didelį stabdį. Turkot^slėnio įrengimai kaip tiktai rodo, kad jie 
yra vedami nuo šios arterijos įsibėgėjimo į aukštąjį slėnio krantą, prie kurio anksčiau ir sustodavo, bet dabar jau gauna įsibėgėjimo tęsinį.

JONAS 
AVYŽIUS ROMANAS

PENKTA DALIS
45 atkarpa.

IV GYVENIMAS IŠ NAUJO

— Aš viską pasakysiu, Martynai. 
Gal jau žinai, bet vis tiek pasakysiu.— Ir ji stebėtinai ramiai 
papasakojo apie savo pasikalbėjimą su Šileika.

Martynas klausėsi nutirpęs. Taip, viskas taip, kaip spė
liojo. Bet kam reikėjo išsklaidyti iliuzijas?

— Kodėl man tai kalbi? — paklausė piktai.— Nueik ir 
pranešk milicijai.

— Aš niekada nieko neskundžiau, o jei pasakiau, tai to
dėl, kad kitaip negalėjau. Negalėjau, Martynai. Pats žinai 
mano gyvenimą. Tiek metų su Lapinu. . . Mylėjau... už
jaučiau. . . nepaisiau žmonių kalbų. . . Buožė? Viešpatie, 
kuo gi kaltas, kad tėvas turto tiek paliko? Sūnus banditas? 
Bet ar tėvas gali atsakyti už savo vaiką, ir dar netikrą? Jūs 
jį plūdote, žeminote, niekinote, o aš gailėjausi. Bet va atėjo 
Toleikis. Tas atsitikimas su karve, Birutės išėjimas. Tarp mu
dviejų atsirado plyšys ir su kiekviena diena platyn platyn... 
Paskui ta baisi vestuvių naktis. Viešpatie, Viešpatie. .. Ne
buvau mačiusi, kad žmogus taip neapkęstų kito žmogaus! Jis 
niekada nemylėjo žmonių, bet anksčiau jį supratau. Ado- 
liaus mirtis, prarastas turtas. . . Buvo už ką. . . Turtas. . . Kas 
nenori turto, Martynai? Tik ar galima dėl to kitą skandinti? 
Tą naktį, kai sudegė Gaigalai, aš susidūriau su juo prieme
nėje. Jo drabužiai dvokė žibalu. Tada blogai nepagalvojau, 
o dabar suprantu, kodėl jie dvokė žibalu. . .— Morta kalbė
jo tyliai, protarpiais stabteldama ir lyg prilaikydama įsibė
gėjusią mintį. Su kiekvienu žodžiu jos balsas darėsi lengves

nis, švaresnis, dinamiškesnis, kaip žemėmis aplipęs akmuo, 
riedantis į pakalnę.

Martynas sustingęs žiūrėjo į sodelio gilumą. Susipynę 
medžių- šešėliai. Baltai dažytų suolelių eilė. Gelsvu smėliu 
nubarstyti takai, gintariniai takai, ir viename iš jų toks pat 
gintarinis vaikų vežimėlis, moteris, o iš paskos marga ba
landžių procesija.

„— Tokiu būdu, draugai, pereiname prie sekančio die
notvarkės punkto. Pakvieskite Martyną Vilimą. . . Sėskitės, 
draugas Vilimai. Ten, ten, arčiau durų. .

Išnyko sodelis, susipynę medžių šešėliai, gintariniai ta
kai su marga balandžių procesija. Rajkomo posėdžių kam
barys. Parketas. Žmonėmis apsėdęs ilgas stalas. Ir susipynę 
žvilgsniai kaip spygliuotos vielos, skiriančios nuo tų žmo
nių jį, Martyną.

,, — Svarstomas Martyno Vilimo klausimas. Žodis pri
klauso draugui Jurėnui. . O gal Navikui? Gal Alseikai? 
Nesvarbu kam, svarbu, kad priklauso žodis, ir jis bus pasa
kytas:

,,— Vilimui buvo draugiškai patarta, stengtasi padėti, bet 
į mūsų, vyresniųjų draugų nuoširdžias pastangas jis pažiūrė
jo nedovanotinai lengvabūdiškai. Dar daugiau — jis tiesiog 
ignoravo partijos nurodymus. Ir štai rezultatas: artinasi žie
ma, o kolūkis nesudėjo pakankamai siloso, pieno ir mėsos 
paruošų planams gresia visiškas sužlugimas. Ar būtų taip 
atsitikę, jeigu Vilimas nebūtų sąmoningai — aš pabrėžiu 
šį žodį, nes, kaip vėliau pamatysime, jis savo vietoje — jei
gu nebūtų sąmoningai sužlugdęs kukurūzų sėjos plano? (Juk 
kukurūzai šiemet nuostabiai gerai užderėjo!) Ne, nebūtų 
taip atsitikę, draugai biuro nariai. Vilimas neatsitiktinai pri
ėjo kelio galą. Nemanykite, draugai, kad, naudodamasis se
nais metodais, ieškau priešų draugų tarpe. Ne! Aš nenoriu 
įtarti tavęs, Martynai Vilimai, bet kaip užmerkti akis prieš 
faktus? O faktai štai kokie. Kai tu pirmininkavai, buvai iš
kėlęs savo pusbrolį Šileiką brigadininku. Paskui paaiškėjo, 
kad Toleikį sumušė (o gal norėjo visiškai užmušti?) ne kas 
kitas, kaip minėtas tavo giminaitis. Tai vienas faktas. Tu

artimai draugauji su Goda Lapinaite. O kas jos tėvas, nekal
bant jau apie socialinę padėtį praeityje? Padegėjas ir Tolei- 
kio sumušimo iniciatorius. . . Pakanka šių dviejų faktų, ger
biami biuro nariai, kad būtų aišku, kokio žmogaus rankose 
atsidūrė partinis bilietas". . .

Martynas atsipeikėjo. Spygliuota žvilgsnių užtvara išny
ko. Pro šalį jauna motina stūmė gelsvą vežimėlį. Nuo ryškių 
giedro rytmečio spalvų skaudėjo akis.

— Turiu greitai važiuoti namo, Morta. Galiu parvežti, jei 
nori.

Vakare įvyko kolūkio valdybos posėdis. Niekam, išskyrus 
patį Martyną, buvo neaišku, kam jis reikalingas: Arvydas 
įnešė nemaža pataisų į sėjos planą, bet nesuspėjo patvirtinti 
valdybos posėdyje, o senasis plano variantas, kurio dabar 
prireikė Martynui, buvo patvirtintas dar prieš ateinant Tolei- 
kiui pirmininkauti.

Martynas, nedrįsdamas pakelti akių, paaiškino, ko sukvie
tęs vyrus. Valdybos nariai iš karto suskilo į dvi dalis. Abu 
Grigai ir Gaigalas su Pauga šoko prieš Martyno pasiūlymą 
laikytis senojo sėjos plano, reikalaudami patvirtinti Arvydo 
variantą, o Andrius Vilimas ir Jonas Žariūnas, abejingi viso
kiems posėdžiams ir nutarimams, laikėsi nuošalyje, manyda
mi, kad nebeverta svarstyti, kas kartą apsvarstyta ir patvir
tinta. Prie jų prisijungė ir rajkomo įgaliotinis Navikas, nes 
taip pat dalyvavo posėdyje.

— Aš, kaip rajkomo atstovas, palaikau draugo Vilimo 
poziciją,— kalbėjo jis.— Toleikis savivaliavo, iškraipydamas 
valdybos patvirtintą planą. Mes, komunistai, nūnai prieš bet 
kokią diktatūrą ir demokratinių principų pažeidimą.

— Mes tavo principais ncužkulsime viralo, gyvate! — 
pašoko Gaigalas.

— Taigi, kad jį kur kots,— nebesusivaldė ir Grigas.— 
Bepiga ant svetimo pilvo žirnius sėti, kai pats nei piausi, 
nei kuisi.

Navikas išraudo iki ausų.
Nukelta 4 psl.

ga,kad Lenkijos klubai dau 
gtausia turi nepriklauso
mybės laikų pavadinimus, 
kaip Fotonija, Krokuvos 
Vysla, Varšavianka, AZS- 
ir kt.
- Naują jaunių ir suaugu
sių 60 m. bėgimo rekordą 
atsiekė panevėžietė M.~ 
Treinytė, nubėgdama šį 
nuotolį per 7,5 sek.

IŠ VISUR
Europos jaunių lengvo 

stos atletikos pirmenybė 
s e atsiekta labai gerų pa 
sekmių:l5OO m.-Gervast 
ni/ltal./ 3min.5O sek. , 
šuolis į aukštį - Jonson 
/Šved./ 2,06 m., kartis 
-Kaliomeki/Suom./-4,6O 
m, Komandiniai nugalėjo 
Sov. Sąjunga prieš rytinę 
Vokietiją,vakarinę Vokie 
tiją,Prancūziją, Jugosla
viją ir t.t.
- Krepšinio rungtynių pa- 
sekmės:Italtja-vakarų Vo 
kiettja 102:86, Prancūzija 
Stockholme nugalėjo Švedi 
ją 79:68,Bulgari jarjugosla 
vija /moterys/ 62:57, Lat 
vija Slovakijos sostinėje 
nugalėjo miesto rinktinę 
84:57,tuotarpu čekų sosti 
nėje,latviaibuvo antri /po 
Prahos/, tačiau pralenkę 
Turkijos ir Graikijos rink 
Hnes.
- Stockholme Švedija leng 
vojoj atletikoj laimėjo 
prieš Angliją 112:100, o

Nukelta į 6 psl.
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KULTŪRItffcfctOVI
NAUJOS PLOKŠTELĖS 
Brontdus Bud r tūno Vo

kalinis ansamblis įdaina
vo: J. Naujalio Tyliąją nak 
tįjB.Budrtūno Mes atėjom 
J.Naujalio Piemenėliams; 
J. Naujalio Linksmą gies
mę; P. Čiurlionio Kalėdų 
giesmę su soliste Birute 
Dabš lene: antroj pusėj:M . 
M. Budriūno prie Kalėdų 
eglutės: J.Švedo Berneliai 
kelkit:Fr.Guberio Tyliąją 
naktį; J. Readingo Adeste 
ftdeles su soliste Zina Kai 
vattiene.su solistu Riman 
tu Dabšiu ir trio-Z.Kalvai 
ttenė, E. Vilimienė ir Pr . 
Baltakis; D. Schedemano 
Puer nobis nascitus, ir Bu 
driūno Tylią šventą naktį.

Los Angeles lietuvių vy 
rų oktetas, vedamas muzt 
ko Broniaus Budriūno,įdat 
navo: A.Račiūno Apynėlis 
-su solistu R.Dabšiu:Br. 
Budriūno Mano protėvių 
žemė su soliste H.Swag 
gart:Veito Vabalas ir gėlė 
ir Br.Budriūno Ant marių.

Amerikos lietuvių balso 
Radio klubo Detroite voką
IIntai vienetai,vadovaujant 
Broniui Budriūnui, įdaina 
vo:Br,Budriūno Tėviškėlę 
/moterų choras/;J.Nauja 
lio Lietuva brangi /vyrų 
kvartetas/; St. Graužinio 
Jau pravertos; J. Švedo Ly 
gioj lankelė j;V. Paulausko 
Jūreivių maršą /vyrų cho 
ras/. •

’ Memories of Lithuania- 
Lietuvos atsiminimų radio 
/sidabrinio jubiliejaus kon 
certo įdainavimai ir įkal 
bėjimai, vedamo J.Stuko; 
ištrauka iš Br. Budriūno 
kantatos"Tėvtškės namai" 
"Rūtos" ansamblio; J. Tai 
lat- Kelpšos Oi berneli 
vienturį- A. Brazis ir L . 
Juodytė; V. Budrevičiaus 
Raspbery Žibuoklių seks 
teto, vedamo L.Stuko;X. 
Karnavičiaus arija iš"Gra 
žinos"-A.Brazis su "Rū
tos" ansambliu;V.Žukaus

William MULREADY, British,' • 
Head oja Boy 1786-1863 
Pencil,

KAIMAS KRYŽKELĖJE Atkelta iš 3 psl.

— Inžeidinėjate? — paklausė vos girdimu balsu, tačiau 
apsimestiniame ramume griaudė perkūnija.— Aš atėjau ginti 
teisingų interesų, nukreipti, patarti, padėti, o jūs, kolūkio 
partinės organizacijos sekretoriau, vietoj to, kad paremtumė- 
te partinę liniją, padedate ją iškreipti.

Grigas pabalo, žiojosi kažką sakyti, bet už akių užšoko 
Gaigalas.

— Kas iškreipia, rupūže? Kodėl mes kreivi, o tu tiesus, 
po velnių? Iš kur atsiradai toks teisuolis?

— Klemail — šūktelėjo Grigas išsigandęs.
— Partijos linija aiški — kad būtų ko ant duonos užtep

ti. O tau nesvarbu, gyvate, ką mes piausim, nes nors badu 
dvėstume, tu savo algą gausi.

— Klemail
— Baigiau! — Gaigalas atsistojo, su triukšmu pastūmė į 

šalį kėdę ir nuėjo prie durų.— Kelkit šunų balių be manęs. 
Maironys jame nedalyvaus.

Navikas pašoko, tartum norėdamas vytis Gaigalą, ir vėl 
atsisėdo. Ant stalo padėtos rankos drebėjo.

— Ne mane inžeidė — partiją, rajkomą, draugą Jurė
ną,— pratarė kimiai. Jo žvilgsnis apėjo stalą, akimirkai su
stodamas ties kiekvienu, ir visu sunkumu užgriuvo Grigą.

Tasai bejėgiai mostelėjo ranka.
— Gaigalas toks žmogus, kad jį kur kots. . . O dėl manęs, 

tai ar aš prieš senąjį kukurūzų planą? Komunistas esu, su
prantu rajkomo rekomendaciją. Bet iš kur paimti žemės? 
Ant vieškelio nepasėsi...

Naviko akys sublizgėjo.

i f

JAUNIMO KLUBAS?
Vilniuje yra įsisteigęs 

naujas jaunimo klubas.Tat 
savotiška naujovė, nes lig 
šiol betkoks organizuotas 
jaunimo pasireiškimas bū 
davopavydulingai monopo 
lizuotas komjaunf moorga 
nizactjos.

Naujasis klubas netgi 
"be ideologijos" :patekti į 
tą klubą nebūtinai reikia, 
kad jaunuolis būtų mark
sistas,bet reikia, kad būtų 
specialistas: gydytojas, in 
žiniertus,architektas, filo 
logas, teisininkas, litera
tas, dailininkas.. .Klubas 
ir apibūdinamas,kaip jau 
nų specialistų klubas.O 
klubo vardas-nei marksis 
t iškas, nei rusiškas, o loty 
niškas lUVENTUS/Jaunys 
tė/.

Bet,jei"juventiečiai" ne 
siveržiaį gatvę, tai iš gat 
vės jau pradeda belstis į 
jų duris. Lenkiškajame 
kompartijos dienraštyje 
pasirodė straipsnis, kurio 
autorius priekaištauja "lu 
ventus" klubui formaliai 
užsitvėrimą,

Ltgšiol visą rusų valdy 
mo metą Lietuvoj, šalia 
komjaunimo, pionierių ir 
DOSOAAF / lietuviškai- 
LDAAR , laisvanoriška 
draugija armijai,aviacijai 
ir laivynui remti/, vidurį 
nėse ir aukštosiose mokyk 
lose buvo praktikuojami 
tik paskiri specialybiniai 
rateliai:daržininkų, fiztr 
kų, chemikų, tautosakinin 
kų, kalbininkų, istorikų ir 
kt.Bet maža ką bendrą tu 
ri vieni su kitais.Dabar, 
atrodo, jau tapo leistina 
steigti ir užmokyklinius , 
ir nebe paskirų specialy
bių,o bendrus specialistų 

ko^A. Petručio pokštai, pa 
lydimi muziko A.Mrozins 
kio: J.Č ižausko Myliu tave, 
išpildomi Žibuoklių Seks 
teto, vedamo L.Stuko;A. 
Kačanausko arija iš op . 
Eglė žalčių karalienė-A . 
Brazis, S. Čerienės-Mulks 
Lithuania - L. Juodytė;J. 
Štarkos O Rambyne-"Rū- 
tos" ansamblis, vedamas 
Alg. Kačanausko;L.Stuko 
Man ne vistiek-Žibuoklių 
sekstetas; L. J.Š imuč io F or 
saken land. -A.Brazis.De 
ja, siuntėjas / Jack J.Stu- 
kas,13O West 42nd St. New 
York, 10036, N.Y./taip 
blogai įpakavo, kad NL re 
dakcija gavo plokštelę vi 
sai sulaužytą.Tat kas už 
stsakysite, prašykite, kad 
geraiįpokuotų.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

Literatūra ir Menas" spalio 1 dienos laidoje paskelbė šį dali.V. Vizdirdos pasisakymą:

„AŠ SUŽAVĖTAS LIETUVOS
DAILININKŲ KURYBINGUMU“

maždaug tokiais žodžiais pckalbĮ su mūsų 
korespondentu pradėjo Tarybų Lietuvoje 
viešėjęs dailininkas Viktoras Vizgirda, 
Mes kalbėjomės su svečiu Vilniaus Dai
lės Institute, kur savo metu Jam teko 
dirbti. Karo audra nubfolkė V. Vizgirdą 
| svetimus kraitus, bet tėvynės Ilgesys 
po daugelio metų- vėl atvedė JI | gimtą
sias vietas. | pametamus kr mylimus mies
tus. Ir nors labai turininga buvo V. Viz
girdos Lietuvoje vletėjlmo dienotvarkė 
(„Ai čia Jaučiuosi lyg rotacinėje motinoje 
— taip susitikimais, livykomls, pokalbiais 
apkrautos mano viešnagės dienos“. — sa
ko svečias), bot menininko ilrdls neatsi
spyrė pagundai padaryti Ir keletą mūsų 
senosios sostinės vaizdų eskizų.

— Tai bus mano prisiminimas U apsi
lankymo tėvų žemėje. Gaila, kad, ribo
jamas laiko, negalėjau Ilgiau padirbėti, 
užfiksuoti daugiau Vilniaus motyvų. Juk 
tai — žavingas miestas, ypač Vilniaus se
namiestis.

Dailininkas pasakoja, kad Jam labai 
gerą įspūdį paliko mūsų senųjų architek
tūros Ir meno paminklų apsaugos siste
ma, planingumas, platus Slo organizuotai 
tvarkomo darbo užmojis Ir gražūs pasie
kimai.

— Pas Jus datg nąujo. Mbne sudomino 
pastatų vidaus frenglmas-lnterjerai, lietu
viško vitražo menas.

— Jums, be abejo, teko lankytis mūsų 
dailininkų kūrybinėse dirbtuvėse?

— Taip, Ir Vilniuje, Ir Kaune. Turėjau 
čia Ir plačius susitikimus su Šių miestų

menininkais. Lankiausi savo senų pažįsta
mų, studijų arba darbo draugų P. Alek
sandravičiaus, M. Bulakos, A. Gudaičio, 
V. Jurkūno, R. Kalpoko. L. Kazoko, J. 
Kuzmlnsklo, V. Mackevičiaus, o taip pat 
jaunesnės kartos dailininkų J. Balčiko
nio, K. Bogdano, 'J. Čeponio, V. Karata- 
įsus. V. Kisarausko, L. Surgaillo, A. Sta
siulevičiaus, J. Švažo studijose, susipaži
nau su Jais. At nustebau pamatęs, kokias 
geras Jie turi kūrybinio darbo sąlygas, 
kaip aprūpinami dailininko darbui reika
lingomis medžiagomis. Mane ypač suža
vėjo Ir suderino Jaunosios kartos tapy
tojų kūrybltkumo jėga. Tai subrendę, 
daug vilčių telktą menininkai, nors Ir Jau
ni savo amžiumi. At pastebėjau Ju ryS- 
klus ieikojlmus. platų menini požiūri: 
Lietuvos dailininkai turi galimybių laisvai 
individualinei kūrybai.

— Jūsų grafika, — sako V. Vizgirda.— 
man atrodo, tęsia liaudies tradicijas, ku
rias pirmieji kūrybltkal savo darbuose 
panaudojo vyresnės kartos lietuvių dai'l. 
ninkal (V. Petravičius. P. Augius-Augusti- 
navlčius, T. Valius. K. V. Jonynas). Pasta
ruoju laiku lietuvių grafikai, lt esmės ei
dami tais pačiais Heliais, suranda savitą 
braižą, ir, nutoldami nuo to kelio, Jie — 
Jų kūryba — nepraranda nacionalinio 
charakterio.

Buvodamas Lietuvoje, V. Vizgirda, be 
Vilniaus ir Kauno, lankėsi taip pat Klai
pėdoje. Palangoje. Trakuose Ir Anyktčluo- 
se. Dailininkas matė Ir G. Jokūbonio su
kurtą Pirčiupio monumentą, kuris. Jo žo
džiais. gražiai įsijungia i gamtos aplin
ką, daro monumentalumo įspūdį.

„Kaip jūs ir surinkote tiek daug mano 
darbų“. — kalbėjo dailininkas, apsilankęs 
Vilniaus Dailės muziejuje veikiančioje sa
vo tapybos kurinių parodoje. V. Vizgirda 
sakosi esąs sujaudintas Jos organizatorių 
rūpestingumu, labai jautria pažiūra j Jo 
darbus. Jų itsaugojimą, gražiai paruosta 
ekspozicija.

Svečias gerai atsiliepia apie mūsų „Dai
lės* kombinatus, pedagogines dailės įstal- 
3as. J| nudžuglno prie Kauno M. K. Clur- 

onlo v. dailės muziejaus statomas prie
statas Čiurlionio kūriniams sąugotl. Ap
skritai, platus susidomėjimas Curllonlu, jo 
nuomone, yra relklmlngas faktas >

— Gerą (spūdi man paliko matyta, fir
mas apie M. K. Clurllonj, — sako V« 
Vizgirda. — Jis susuktas su skoniu, ne- 
priekalėtlngps techniniu atžvilgiu, jo spal
vos gerai perteikia [žymiojo menininko 
kūrinių nuotaiką. Ai apskritai randu, kad 
daug naujo yra Šiandieninėje Lietuvoje- 
vertinant praeities menini palikimą.

— Ar Jus pasiekia Lietuvoje leidžiamo* 
dailininkų kūrinių reprodukcijos, albumai, 
monografijos?

— Gavau Ir turiu visus pagrindinius 
pas Jus nėjusius dailės leidinius, repro
dukcijas. lt jų ai ir susidarau vaizdą 
apie Lietuvos menlnĮ gyvenimą: tai lyg 
kontaktai su reprodukcijų originalais, žy
miai praplėtę mano supratimą apie Lie
tuvos dailę. Kai dėl pačių reprodukcijų, 
tai Jos, mano nuomone, yra aukšto lygio, 
gerai atliktos poligrafiniu atžvilgiu, ne
nusileidžiančios užsienietiškiems žios rū
šies leidiniams.

V. Vizgirda Hitai kalba apie savo vieš- 
nagę tėvynėje, kuri prabėgo tiesiog ne? 
pasteb*mal greit. Štai Jau ir avialmljos 
bilietas kišenėje... Vilnlus-Maskva-Viena- 
Miunt henas-Paryžius-Bostonas.

— Labai norėčiau vėl atvykti [ Lietuvą, 
— atsisveikindamas sako V. Vizgirda. — 
Bet. žinote, nepigiai tokios kelionės atsiei
na. O ai juk ne milijonierius... Duoną 
užsidirbu štai šitomis rankomis.

Tos dailininko rankos ne tik duoną už
dirba — Jos kuria Ir puikius paveikslus,

-intelektualų k'ubus.
Tuo pačiu užsimojimu 

pasireiškė ir įtaiga, siū
lanti imtis priemonių, kad 
klubas neliktų grynai lie
tuvių klubas.Siūlokurti ja 
me lietuvių-lenkų-rusų 
kultūrinio bendravimo ži 
dinį.

Esą, '-'kadaise Vilnius bu 
vo kelių tautinių kultūrų 
židinys-lietuvių,lenkų, ru 
sų,žydų, gudų. Mūsų mies 
te kūrė Adomas Mickevi
čius, Čiurlionis, Jokūbas 
Kolas,Antokolskis ir daug 
kitų...

Jiems rūpi vienoki klau 
simai,vienodai juos domi 
na meistriškumo uždavi
niai, o be to, iš tiesų, visi 
moka jei ne visas tris kal
bas, tai bent dvi iš jų, tai 
gi nesunku pasikalbėti ir 
padiskutuoti.. .Netrukus 
bus pradėtas leisti mėne 
sinis jaunimo literatūros 
žurnalas,ir norėtųs i, kad 
jame atsispindėtų taip pat 
ir jaunųjų rusų bei lenkų 
rašytojų darbai".

Tame kukliai, netgi pa 
sirėmus senomis Vil
niaus tradicijomis, pa
reikštame pasiūlyme glū 
dikėslas paversti "luven 
tus'' klubą rus išką i kalban 
čiuklubu.Nes gi "antroji 
kalba", kurią visi moką, 
be abejo gali būti tik rusų 
kalba, o nei lietuvių, nei 
lenkų. Tai kvepia tykoji
mu "luventus" klubą pa
versti į "Molodiež"./E./

— Atsiras žemės, draugas.
— Atsiras,— pakartojo Martynas.
— Bent aš nežinau tokių fondų,— atsiliepė Tadas.— Gal 

Dievas iš dangaus kokį maišą numes. . .
— Jeigu būtų žemės. . .— dusliai pratarė Grigas. Jam 

buvo gėda pačiam savęs.
— Jau kalbėjome, kad atrasime. Atrasime, pirmininke?
Martynas linktelėjo. Keista — nors jiedu nebuvo susitarę, 

bet abudu galvojo tą patį: kol kas neverta atskleisti savo 
sumanymo iki galo.

Po posėdžio Navikas priėjo prie Martyno ir karštai pa
spaudė jam ranką.

— Sveikinu.
— Su kuo?
— Vyras esi, Martynai. Neapvylei draugo Jurėno.
Martynas šiurkščiai ištraukė delną.
— Nesidžiauk, dėl kukurūzų neišarsiu pasėlių, kaip jūs 

to norite,— pasakė piktai, pats netikėdamas savo žodžiais.
— Tavo reikalas, draugas. Labanaktis. Iki rytojaus.
Martynas nieko neatsakė. Jis manė, kad, atsiklausdamas 

valdybos narių nuomonės ir gavęs daugumos pritarimą, ga
lės suversti ant kitų pečių dalį atsakomybės, tačiau, nors ir 
atsitiko taip, kaip norėjo, širdyje buvo neramu, labai neramu. 
Suprato, kad, norėdamas išlikti sausas, įbrido dar giliau į 
balą, ir dabar, ko gero, neišsikrapštys, nesusipurvinęs iki 
ausų.

„Bet ir Grigas geras. Navikas pakėlė balsą, ir nuleido 
sparnus. .."

Balys Sruoga

NE, NE. BAJORU MIRĖ LIETUVA...

(Iš dramos ’’Kazimieras Sapiega“)
Ne, ne. Bajoru mirė Lietuva, 
Ne mūsų. Ji, žiemos iskentus šaltį, 
Dainuojančiu pavasariu suūš.
Išmetus iš krantų putas šiukšlėtas, 
Iš gilmenų sugaus gyvybe tokia, 
Kad jos aidais dundės Uralo girios, 
Karpatų skiauterės ir Elbės šlaitai! 
J Lietuvą žiemojančią einu. 
Prie kryžkelių stovėsiu smūtkeliu, 
Milžinkapiuos varpais nakčia skambėsiu, 
Kad speiguose po stora miline 
Neliautų plakus Lietuvos širdis.

JAUNIMO VAKARAS
PAVYKĘS TALENTŲ KONCERTAS MELBOURNE

Liepos 9 d. Lietuvių Namuose 
įvyko Jaunųjų Talentų vakaras. 
Jau pora valandų prieš progra
mos pradžių rinkosi šokėjai, jau
nieji muzikai, deklamuotojai, vai
dintojai paskutiniam patikrinimui. 
O jų apie 80, nuo 5 iki 20 metų 
amžiaus. Visas namas ūžė kaip 
avilys.

Ne vien tik jaunieji rinkosi į šį 
jaunųjų pasirodymų, bet ir tėvai 
bei seneliai pasižiūrėti savo vaikų 
ir vaikaičių sugebėjimų. Progra
mai prasidedant salė jau buvo be
veik pilna, susirinko apie 300 žiū
rovų.

Stud. Sigutė Petraitytė taikliu 
žodžiu pradėjo vakarų ir visų lai
kų tinkamai pranešinėjo apie kiek
vienų pasirodymų, žymių progra
mos dalį sudarė Parapijos Tauti
nių šokių grupių (jaun., vyres
niųjų) šokiai. Jų mokytoja H. 
Statkuvienė. Gražiai atlikti šie šo
kiai: Kepurinė, žilvitis, Žiogeliai, 
Blezdingėlė, šustas, Mikitienė, No
riu miego, Suktinis, Malūnas. Gee- 
longiškės M. ir V. Manikauskai- 
tės duetu gitara ir akordeonu iš
pildė Ramunėlę, Greitai, greitai ir 
meliodijų pynę. Verutė Manikaus- 
kaitė pasirodė ir kaip solistė, pa
dainuodama S. čerienės O Tėvyne 
manoji. Regina čižauskaitė su Ri
ta Tamošiūnaite, akomponuojant 
D. Statkutei gitara, padainavo tris 

dainas: Kai verkiančio smuiko, 
Ten, kur žaidžia Nemunėlis ir Už 
gimtinės klonių. Angelė Tamošiū
naitė, sesutei Ritai akomp., padai
navo solo švedo “Linelį raunu ne
viena” ir “Dominikų”, kuriam 
žodžius pritaikė St čižauskas. Re
gina Čižauskaitė padainavo solo, 
akomp. R. Tamošiūnaitei, Mėly
ni Havajai ir Skamba varpeliai. 
Abiejų dainų žodžiai pritaikyti St. 
Čižausko.

Originalūs buvo pasirodymai su 
skudučiais ir lumzdeliais. Tai at
gaivinimas mūsų liaudies instru
mentų muzikos. Šiomis dienomis 
Jūrų Skautijos pakeltas į skauti
ninko laipsnį Aleksandras Gabas, 
labai gabus visokių pasirodymų or
ganizatorius, atgaivina Australijo
je skudučių muzikų. Jis paruošė 
skudučių orkestrą, kuris paskudu- 
čiavo Žvirblių maršų, o taip pat su 
savo didžiuliu komišku orkestru 
(20 asmenų) pagrojo: Buvo gera 
gaspadinė ir Du broliukai kunigai. 
Klausytojai negalėjo nutilti ploti. 
Nemažesnio dėmesio vertas ir J. 
Juškos paruoštas lumzdelių muzi
kos pasirodymas. Jį išpildė A., R. 
ir V. Juškos, pagrodami lietuviškų 
meliodijų pynę.

Eilėraščius padeklamavo: Rita 
Tamošiūnaitė H. Nagio, Daina 
mano broliui, Marytė Firinauskai- 
tė B. Brazdžionio Atpildų, Danguo-

V
Malūnas dusliai dundėjo, lyg per gruodą šuoliais veža

mas karstas. Mediniai, trinties nušlifuoti krumpliaračiai, sau
sai bildėdami, lėkė ratu taip pat žvaliai ir užtikrintai, kaip 
prieš pusę šimtmečio, kada į girnų dėžę buvo supiltas pirma
sis maišas, ir naujame, skiedrynu ir kalkėmis kvepiančiame 
statinyje pakilo miltų dulkės. Nuo jų ir žodis „nudulkėti". 
Senasis Lapinas, Motiejaus tėvas, suprato šią sąvoką plačiau, 
negu kiti malūnininkai, ir sugebėjo „nudulkinti" tokį pro
centą, kad, laikui bėgant, „pridulkėjo" antra pusė ūkio. Tie
są sakant, didesnę pusę „pridulkino" Motiejus, nes senis 
nuo šešiolikos metų prikaustė jį prie girnų, išmokęs savo 
gudraus amato: gerai sumalti, bet ir „užmalti“.

Lapinas perbraukė nykščiu per miltuotas blakstienas. 
Krūtinė, įaudrinta prisiminimų, tankiai kilojosi.

... Kartais į malūną paslapčia užbėgdavo Morta. Būda
vo jauku, gera dundančioje tamsoje ant maišų krūvos, iš 
kurios sklido girnų šiluma ir sotus derliaus kvapas. Pasitai
kydavo, ateidavo tėvas ar šiaip valstietis laukti savo eilės. 
Tada Motiejus neskubėdamas nusliūkindavo įleisti negei
džiamo svečio, o Morta slėpdavosi „už didžiojo rato", kaip 
jiedu vadino tarpą nuo girnų veleno iki sienos, kur būdavo 
sukraunami maišai su nemaltais grūdais. Rudenį, atsiradus 
daugiau malimo, grūdai nesutilpdavo po ratu ir tekdavo už
krauti maišais visą tarpą tarp abiejų krumpliaračių. Sykį — 
tada buvo užgrioztas visas pasienis net aukščiau krumpliara
čių — dantys pagavo už kerpės vieną maišą ir taip sutratino, 
kad skudurų gniužulas teliko. O kitą kartą įvyko tikra ne
laimė, kurios ilgai nepamiršo liepgiriečiai: maišų krūva nu
griuvo ir nusviedė į ąžuolinius krumpliaračių nasrus brolį 
Ignasių, Adoliaus tėvą, kuris ten miegojo, laukdamas eilės. 
Morta, norėdama pasierzinti, kariais tyčia atsiguldavo prie 
krumpliaračių arba šokinėdavo ant maišų, kol Motiejus, ap
sipylęs šaltu prakaitu, neprižadėdavo jai, ko prašo.
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Kazys Inčiura

Aktorių namuose Vilniuje (vyko kūry
binis ratytojo ir aktoriaus Kazio Inčiūros 
vakaras, skirtas Jo 60-osloms gimimo me
tinėms paminėti. Apie Jubiliato literatūri
nę veiklą susirinkusiems papasakojo V. 
Sirijos Gira; aktorė S. Nosevičiūtė nušvie
tė K. Inčiūros darbą teatre.

Vakaro metu Kauno D amos teatro ak
toriai suvaidino ištrauką ii K. Inčiūros 
pjesės „žemaitė-. Respublikas teatrų ak
toriai paskaitė Jubiliato eilėraščių, prozos 
Ištraukų. Solistai padainavo keletą mu
zikinių kūrinių, parašytų jo tekstais. Taip 
fiat savo eilėraščių padeklamavo ir Jubi- 
iatas.

VEDA D R. GUMBAS

"Trljos Z)VVYZ/V£\Oe>

SKOTO DOVANA ŽMONAI
Parneša škotas savo 

žmonai gimtadienio proga 
nupirkęs knygą.

-Betgi,žmogau,ta knyga 
yra Braile šriftu.spausdin 
ta akliems skaityti,-nusl 
vylusi pastebi žmona, pa
stebi žmona, pažvelgusi į 
knygos raštą.

-Aš žinau,-aiškina vy
ras. -Aš tyčia tokią pirkau 
kad vakarais galėtum skai 
tytiir šviesos neeikvoda
ma.
PREKYBA DIDMENOMIS

-Kiek tas šuniukas kaš 
tuoja ?-klausia pirkėjas šu 
nų krautuvėje pasirinkęs 
vieną.

- Šimtas dolerių.
- O, ne, tat perdaug. A r 

negalima per pusę?-dera 
si.

- Per pusę ?-užs įgauna 
pardavėjas. - Aš dalimis 
neparduodu.

lė Juškaitė A. Baranausko Siuvėjo 
buchalterijų su vėju. Originaliai 
padeklamuota V. Šimaičio Kiškis 
ir ežys vaikų trejeto: D. Sadaus
kaitės, J. Sadausko ir A. Verby- 
los. Pianinu muzika išskirtinai pa
sirodė Rita Tamošiūnaitė su sa
vo kūryba ir Jonas Petraitis su 
Chopino tinkamu dalykėliu. Baleto 
šokį pašoko A. Mackevičiūtė — 
Strausso valsų ir Snieguolė Opa- 
navičiūtė — čigonės šokį, akor
deonu palydint R. Steponavičiui. 
Snieguolė ypač grakščiai šoko ir 
tenka iš jos ateity daugiau lauk
ti. Ji šauniai pasirodė ir nykštu-

KITAIP VADINAMAS
Gydytojas: - Kiekvieną 

rytą atsikėlęs turėsi iš
gerti po stiklinę šilto vi
rinto vandens.

Pacientas; - Tai aš jau 
seniai geriu,tik mano žmo 
na tą vandenį vadina kava.

PAGAL PARTIJOS
ĮSAKYMĄ
Rusų politrukas stebėda 

masts viename sode bitė 
mis, sako:

-Kokios keistos musės 
pas jus...

-Čia ne musės,o bitės, 
- atsako kolchozįninkąs, ■> 
argi pas jus,Rusijoj,bičių 
nėra?

-O taip, -greit susigrie 
bęs atsako politrukas .-Tik 
tat pas mus jos nėra to
kios mažos, kaip jūsų... 
Mūsiškės bitės, oho!To
kios kaip žąsys.'

-Bet jeigu tokios dide
lės, tai kaipgi jos sulenda 
avilin? -klausia kolchozt- 
ninkas.

- Kai partija įsako, jos 
sulenda, -aiškina politru
kas.

kų, kiškių ir gėlių kolektyviame 
šoky. Jame tiek daug šokėjų, kad 
nėra galimybės visų ir išvardinti. 
Programa baigta gyvuoju paveiks
lu Lietuva.

Tai buvo tikra vaikų šventė, ge
rai nuteikusį mūšy jaunučius, jau- 
nuolius-les ir senimų. Po trumpų 
žodį programai pasibaigus tarė LK 
Federacijos pirm. V. čižauskas, 
Melbourno Apylinkės pirm. A. E. 
Liubinas, moksleivių ateitininkų 
globėjas Junokas. Kun. Pr. Vase- 
ris padėkojo vyriausiai šio vaka
ro organizatorei ir Parapijos Tau
tinių šokių vadovei H. Statkuvie
nei, scenos dekoratorei ir kai ku
rių rūbų paruošėjai dail. Gražinei 
Firinauskienci, skudučių ir komiš
kojo orkestro vadovui A. Gabui bei 
kitiems prisidėjusiems prie prog
ramos paruošimo, o taip pat p. 
Krasauskui už muzikų ir p. Ber
niškai už šviesų priežiūrų. įteik
tos gėlių puokštės, jaunimas pa
vaišintas, pasišokta.

Apskritai programa paruošta 
gerai. Vakaras užbaigtas be sieks
ninių kalbų, kaip anksčiau pasi
taikindavo. Tenka pasidžiaugti ir 
palinkėti programos paruošėjams 
nepavargti ri su tokiu pat entuzi
azmu dirbti su jaunaisiais. Ypač 
pabrėžtinas nepaprastas pasišven
timas ir energija H. Statkuvienės, 
kuri mėnesiais ir metais vis ne
pailsta ir dirba su jaunimu.

I

George ROMNEY, British, 1734-1802 
A Brooding Man 
Pencil.

vattiene.su
A.Brazis.De
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Gimnazijos steigėjas, pirmasis jos Rektorius

PRANCIŠKONŲ ŠV. ANTANO GIMNAZIJA

E. KARDELIENĖ

ATOSTOGAUJANT
KENNEBUNKPORT TT PRANCIŠKONŲ GIMNAZIJA

Veda mus gimnazijos 
Rektorius,Tėvas Leonar
das pažiūrėti gimnazijos 
rūmų .Š v .Antano berniukų 
gimnazija šiemet atšventė 
savo gyvavimo dešimtme
tį.1956 m. ,kai nutarta bu
vo įsteigti gimnaziją, di
džiausiomis pastangomis 
buvo sutelkta apie 600 
tūkstančių dol.beveik išim
tinai iš senosios kartos 
ateivių lietuvių. Statybos 
ir įrengimų darbams va
dovavo Pranciškonų pro- 
vinciolas Jurgis Gailiušis. 
Jis taip pat iš savo kunigų 
vienuolių paruošė gimna
zijos mokytojus, siųsda
mas juos į universitetus . 
Todėl dabar visi gimnazi
jos mokytojai yra diplo
muoti vienuoliai. Tik vie
nas civilis anglas, Robert 
Lord D.A.,moko istori
jos, anglų kalbos ir visuo
menės mokslo. Gimnazi
jos direktorius Tėvas Ga
brielis Baltrušaitis.

Gimnazijos namas nau
jas, didelis ir vis dar ple- 
čiamas .Gerai,kad yra kur 
plėstis.Juk parkas tęsiasi 
60 akrų.'4klasės didelės , 
šviesios,suolai moderniš

ki, kiekvienam mokiniui 
atskirai sėdėti.

Viršuj I ir II klasės 
miegamas,didžiulis kam
barys su 2-jų aukštų lovo
mis, III ir IV klasė miega 
ten, kur mes vasarotojai 
gyvename.2 dideli kamba
riai žaidimams;biliardas, 
staliukai šaškėms ir šach
matais lošti ir kitokiems 
žaidimams, o pagal sie
nas naujai įrengiamos in
dividualios spintos moki
niams susidėti, daiktus, 
drabužius ir visą savo at
sivežtą mantą.

Štai didžiulis kamba
rys visas užstatytas sta
lais ir kėdėmis.Čia moki
niai ruošia pamokas. Šia- 
mekambaryje ekranas,- 
mokiniams rodomi pritai
kyti filmai.

Puikiai įrengti fizikos- 
chemijos laboratorijos 
kambariai su didele moks 
lui aparatūra.

Labai gražiai įrengta bi
blioteka su daugybe mūsų 
dailininkų paveikslų. Č ia 
mokiniai gauna pasiskaity
ti lietuviškų,angliškų ir ki
tomis kalbomis knygų,laik
raščių, žurnalų.

Toliau meno galerija. 
Pilnos sienos paveikslų. 
Turbūt beveik visų daili
ninkų šiame kontinente. 
Čia yra Varnas, Pautenius, 
Galdikas, Tamošaitis, Vie 
sulas ,Kasiūlis.Žoromskis, 
ir daug kitų.

Sustatytos vėliavos, ku
rias neša mokiniai šven
čiant šventes, dail. A. Ta
mošaitienės tautiškai pa
puoštos lėlės, berniukams
pr ie taut in ių drabuž ių d ide- 
lės gražios juostos ir kak
laryšiai atsiųsti iš Lietu
vos.Č ia lyg lietuviška šven
tovė.

Tiek daug privedžiojęs 
mus per visus aukštus pa
galiau Tėvas Leonardas pa
siūlė mums čia prisėsti ir 
paklau-yti muzikos. Yra 
čia ir didelis Hi-Fi.Uždė
jus plokštelę, išklausėm 
R.Štrauso "Symphony do
mestic".

Bet dar buvo ne viskas .

MAHEU EXTERMINATION

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

3128 Masson, Mon t r e ai 36 ---- Tel. 725- 6489.

Dar atėjome į didžiulę nau
jai pastatytą 2-jų aukštų sa
lę .Ji tokia didelė, kad man 
atrodo, lengvai joje tilptų 
1OOO kėdžių. Yra gerai į- 
rengta su šviesomis scena 
yra pianinas, viršuj scenos 
aukštai K. Žoromskio nuta
pytas šv. Jurgis, duriąs bai 
siausį smaką.

Salė pritaikyta ir spor- 
tui.Grindys parketinės .Pui
ki salė mažam Kennebunk 
porte.'Tokios net mūsų di
delis Montrealis neturi ir 
kažin ar turi Torontas ir 
kiti miestai,kur buriasi lie 
tuviai mokiniai.

Aš sėdžiu ir galvoju:ko- 
kie laimingi tie vaikai, ku
riuos tėvai atveža čia mo
kintis .'Bet ar jie tą dabar 
supranta ?Tik užaugę atsi
mins, kaip jie čia buvo rū-

Pastabos.
JAUNIMO KONGRESAS

DĖL POLITINĖS JAUNIMO REZOLIUCIJOS
Dėl politinės rezoliuci

jos P. Stravinskas viso
kių prielaidų padarė, bet 
tiksliau nenustatė, kas gi 
politinės rezoliucijos au
toriai ?Tai ne smalsumo 
reikalas, nes rezoliuci
jos autoriai, jeigu jie pa
tys suprojektavo,tai bū -
tų pateisinamas jų susi
painiojimas, bet jei jiems 
rezoliucija buvo pakištaiš 
šalies, kaip mano P.Stra
vinskas, tai būtų visai ki
tas klausimas.

Rezoliucijos,būtent po
litinės klausimas yra es
minis, kuris sukėlė pla -

Tėvas Leonardas papa
sakojo mums,kad visur ir 
visada vaikai globojami tė 
vų Pranciškonų.Jie su jais 
miega ir valgo ir jiems pa-
mokas ruošiant juos stebi 
ir padeda.

Be normalios gimnazi
jos programos dalykų juos 
mokina muz. V.Kerbelis 
/buvęs montrealietis AV 
bažnyčios vargonininkas/ 
dainuoti,© B.Kerbelienė, 
dramos artistė, juos moki
na vaidinti ir ruošia spek
taklius. O. Ivaškienė juos 
moko tautinių šokių. Labai 
aukštai pastatytas sportas. 
Vyresniųjų mokinių krepši
ninkų komanda šiame sezo
ne iš 18 rungtynių su kito
mis gimnazijomis laimėjo 
17, ir įėjo pirmąja į viso 
Maino gimnazijų valstybi
nes rungtynes .Sporto šakų 
daugybė:bėgimai,šokimai, 
iečių mėtymai,golfas, teni
sas, biliardas. Mokinius 
treniruoja specialistai, o

pestingai mokomi ir svar- gimnastikos moko Tėvas 
biausia-auklėjami. A.Kvederis. Daugiau bus

GEORGE LAVINSKAS
ALLSTATE INSURANCE 

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

Uniueiial CleaneiA Tjailo'iA
• 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
79 ir 81 St. Zotique St E. 

Tel CR 7-0051. MONTREAL

Baltica Investment Corp.
Autorizuotas kapitalas $ 120.000

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

Už indėlius mokame divrlcn.-l’

Tel. 525-8971

a Studio
l'OHI RIJAI VEDYBOS - KRIKŠTYNOS

SUKAK I I VES MAŽAMEČIAMS

ĮVAIRIOS PROGOS

1920 Frontenac St. Montreal, P. Q. /'. huurimiilis

LaSALLE AUTO SPECIALIST Keg’d
SAV. G. DESROCHERS 

Taisau ir dažau lengva* malinai 
7717 GEORGE LASALLE, QUE.

(PricSals „Nepriklausomos Lietuvos" redakciją)
Tel.: garažo 366-0500

namu 366-4203

--------  ■ -------------------------- ------- ------------- ----------- F

BALTIC WOODWORK CO.
DAROMOS ĮVAIRIOS DURYS, LANGAI, VIRTUVES KABITAJ. 

IR KITI ĮVAIRŪS MEDŽIO DIRBINIAI.

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

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

ME 7-6727

DE LUXE CLEANERS
Sav. P. RUTKAUSKAS

117—6th Avenue, Lachine.

BELLAZZI - LAMY,INC-
DO 6-6941 7682 Champlain Blvd. LaSalle
Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai- 
Insuliacija, Ten ■ Test, Masonite, statybinis popieris.

čiausį susidomėjimą,to
dėl jis reikia išsiaiškin
ti.

P.Stravinskas dėl politi
nės rezoliucijos esmės tek 
singai parašė. Jaunimas, 
nepažindamas giliau Lietu 
vos politinių sąlygų ir ma
nydamas, kad jis visiškai
nutolęs nuo Lietuvos poli
tinio, partinio ir srovinio 
susitvarkymo, galvoja,jog 
galima atsisakyti to, kas 
buvo Lietuvoje ir jau gali 
ma tvarkytis kitaip.

Ištikrųjų taip gi nėra. 
Visų pirma šių laikų mū
sų jaunimas yra tikri savo 
tėvų palikuonys beveik su 
visomis tėvų žymėmis.

Jie arba ateitininkai, ar
ba kiek išsigimę varpinin
kai, arba žiežirbininkai, 
susimetę į Santaros-Švie

sos sambūrį, arba neolitu- 
anai. Visi Lietuvos tėvų gi 
vaikai. Čia gi visiškai nie
ko nauja nėra. Tat jie klys
ta teigdami, kad jie su Lie 
tuvos politinėmis srovėmis 
nieko bendra neturi. Jie

tikri savo tėvų vaikai su 
visomis paveldėjimo savy
bėmis. Įeidami į Vliką, 
jie nieko nauja neįneštų. 
Jie atsineštų tiktai tą, kas 
jame yra. Tai viena.

Kita gi, kas yra nekeičia
mai svarbu:Vltke turi bū
ti tikras Lietuvos nepri - 
klausomybės laikų mode
lis. Tą visiškai supranta

DODGE * CHRYSLER

DART

★ ♦ ★

7635 Boul. LASALLE
/'Kampas 4- tos Avenue/

TEL: Naujų 366- 7818
Naudotų 366-5691

L A S A L L E
Johan Tiedman Regd 

DIRBU VISŲ RŪŠIŲ BALDUS 
PAGAL UŽSAKYMUS

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

UŽSISAKYKITE GERIAUSIAS SAVO GYVENIME ATOSTOG AS !

“TRIPLE FRENCH
W CARIBBEAN CRUISE”

ŽAVIOS IR PILNOS MALONUMŲ ATOSTOGOS

tiktai vyresnės kartos žmo
nės. Tai yra nekeistina. 
VLIKas tai yra visa Lietu
va miniatiūroje, Lietuva su 
visomis savybėmis, kurios 
budina jos nepriklausomybę. 
Ar tas buvo gerai, apie tai 
galima kalbėti, bet VLIKe 
turi atsispindėti Nepriklau
soma Lietuva. Štai kodėl 
VLIKas negali būti keičia
mas. Bet ar tas sudaro 
kokį kliuvinį visiems mums 
siekti, kovoti, dėl Lietu
vos nepriklausomybės at-

oru ir jūra su apsistojimu

11 dienu plaukiojimas laivais 
FLANDRE IR ANTILLES!

Pointe- a- P itre!
Nuo

Visiškai naujas plaukiojimo būdos! 
Air France- jet suteiks Jums daugiau 
laiko tarp žavingų salų, nunešant Jus 
i liuksusinius ” AntiIles ’ ai* “Flandre'* 
laivus Karibų jūros vidury. 11 dienų 
Jūs maudysitės saulėje apsupti mėly- 
niausios pasauly jūros. Po to skren
date namo.

$695 konadiškais
9 pinigais

Sustojama uostuose: 
KINGSTON 
LACUAIRA (Venesuela) 
PORT SO SPAIN 
PORT DE FRANCE 
POINTE-A-PITRE 
ST. MARTIN 
SAN |UAN

9 išvykos iš M o n t r e a 1 i o: 
Lapkričio 8- 15- 22- 29 
Gruodžio 3 - 10 - 13 ir 

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

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

Telcfonas 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.

gavimo?
Gal, kai šitie žmonės iš

mirs, o Lietuva vis dar ga
li būti nelaiminga, vis dar 
tęsti okupacijos jungą, gal 
dar sunkesnį negu dabar , 
gal tada, nesant kitos išei
ties, gal gi tada ir 
kitaip galima bus tvarky
tis. Bet, atrodo, kažin ar 
įmanu bus keisti šią struk
tūrą.

Tat ant politinės rezoliu
cijos jaunimas apgailėtinai 
suklupo, ir tuo parodė, kad 
jam būtina su vyresniais-
ais bendrai dirbti, nuo jų 
neats ir ibojant. J. Kąrdelts.

FILATELISTŲ ŽINIAI I 

PERKU NEPAKLAUSOMOS LIETUVOS 

PAŠTO IeNKUJS - VOKUS - ATVIRUTES • 
ABARIUS - PAVIENIUS. SERIJOMIS - 0I0E 
UAIS BEI MAŽAIS KIEKIAIS. KREIPTIS 

SU PASIŪLYMAIS I W.E. N 0 RK u,284 7 
EDOINSTON STREET, PHILADELPHIA, PA. 

19137 USA.
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TO
TAUPYK IR SKOLINKIS

PIRMUTINIAME IR DIDŽIAUSIAME PARAMA
TORONTO LIETUVIU KREDITO KOOPERATYVE I flll/llVI/1

KAPITALAS SIEKIA DU SU PUSE MILIJONO DOLERIU 
MOKAME: DUODAME:

434% ui depositus Mergišius iš 6 Vfi>
5V^> numatyta ui Šerus Asm. paskolos iš 7%

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

gtaUk$ 2,000.)- Asmeninės paskolos, mirties atveju,apdraus

Paramos nariais gali būti kiekvienas lietuvis gyvenas 
Kanadoje. *
Kasos valandos: Kasdieną nuo 10 vai. iki 3 vai. p.p., 
išskyrus sekmadienius. Pirmadieni ir penktadienį vakarais nuo 
4 vai.30 min. iki 8 vai.30 min. Šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vai 
p.p. (liepos ir rugpiįieio men. šeštadieniais uždaryta).

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

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

BE MUITO DOVANOS:

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

mČ/su NAUJŲ MAISTO 
KATALOGŲ.

• Be tfe siunčiame Jūsų sudarytai. Ir apdraustas įvairias siunti
nius iki ltP/i svarų gryno svorio.

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

kymus siųsti mums paštu ar ekspresu. Apmokėsite gavę mūsų

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

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

nauti ateityje.

LIETUVIŲ IŠTAIGA

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

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

Savininkui A. Ir S. KALCZA

Reportažas iš Toronto
PAŠNEKESYS METRO TRAUKINYJE

apie kovą d
Pradėjus antrą, šešių 

mėnesių bandymo laikotar
pį,požeminis traukinys ne • 
belškrypsta iš savo tiesio
ginio kelio. Yonge-Univer- 
sity linijoj palikti daugiau
sia senieji, mažesnės sku
bos traukiniai, o Bloor- 
Danforth- greitesni, 40% 
geresnį apšvietimą turį va
gonai. Dėl to mazginėse 
stotyse gaunasi didesni ke
leivių susigrūdimai ir trau
kinių vėlin imąsis.

Vieną pop ietį .traukiniu i 
sustojus St .George stotyje 
ir keleiviams braunantis 
į vidų,palei duris sėdįs vy
ras žiūri į juos ir kalba 
lietuviškai.Jis sako šalia 
sėdinčiai ponia i,kad dabar 
nebesą taip patogu kaip 
anksčiau. Tuomet galima 
buvo be persėdimo nuva
žiuoti į miesto centrą.

Skoningai apsirengusi, 
patrauklios išvaizdos mo
teris stebi pro duris besi
veržiančius keleivius ir 
sako savo tautiečiui, kad 
tas žmonių grūdymasis 
primenąs jai naujosios li
nijos atidarymą pereitą 
pavasarį .Tuomet padaužų 
gauja, studentų vardu, bu
vo užėmusi šią stotį, buvo 
sulaikiusi traukinį ir vago
nams padariusi žalos. Vi
sa tai atsitikę didžiojo ju
dėjimo metu, žmonėms 
grįžtant iš darbo. Pasipik
tinę keleiviai kėlę protes
tus, rašę skundus,bet nie
ko neatsiekę, nes,matyti, 
studentams viskas galima.

Bendrakeleivei palie
tus išdaigingo jaunimo el
gesį, vyryškis teigia, kad 
tas jam primenąs mūsų 
jaunimą. Tiksliau vienos 
jaunimo organizacijos va
dus, kurių tarpe nesibai
gtą nesutarimai ir nuomo
nių skirtumai. Tų nesklan
dumų pasėkmėje vienas 

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

ėl pozicijų.
padalinys susiskaldęs net 
į du atskirus dalinius. Po 
skilimo spaudoj pasirodę 
siūlymai vėl susijungti. 
Paskiau vieni kitų neigi
mai įtraukę net žinomą vi
suomenininką ir jo viešą 
pasisakymą. Pastaruoju 
metu organizacijos apim
tyje vėl kylanti nauja pro- 
blema.Mat atsiranda reik 
lesniųnorų dėl stovykla
vietės šeimininkavimo 
teistų.

Prieš keletą metų, keli 
entuziastą i,įdėję nemaža 
triūso, gavę visuomenės 
paramą, surado gražų pa- 
ežerį ir jį nupirko. Išsta
čius eilę pastatų ir galu-

Foto: Tony Laurinaitis
Keating Ford Sales Ltd. 1967 m. 

auto- mašinų pardavimo naujo sezono 
atidarymo proga, rugsėjo 27 d., J. 
Stankaitis nuperka pirmą 67' mašiną. 
Iš kairės: Pr.Paukštaitis, A.lrJ.Ur- 
banavičiai.gen.manager J.Devine, J. 
Stankaitis su žmona ir maneger assist 
Leonas Gureckas.Jau kelinti metai kai NL atstovas 
kviečiamas dalyvauja Keating Ford

Toli (aiolgoa LE 7- 17081 
Nomų CR9- 6166.

tinai sutvarkius,kai kurių
iniciatorių tarpe pradėjo 
kilti nuosavybės pomėgio 
tendencijos. Apsukresnė 
grupė, turėdama vienos 
šališkos sferos pritari
mą, neva organizacijos 
centro vardu sumanė iš
gyvendinti vienus iš veik
liausių, daugiausia pasi
darbavusių asmenis.

Simpatinga ponia, klau
sydama tautiečio sampro- 
tavymų, reiškia savąją 
nuomonę .Jai esą keista , 
kad tokia šauni, jaunimą 
apjungianti organizacija, 
negali gyventi nuosaikio
je draugystėje.N^p t isant 
broliškų šūkiu ir sese
riško auklėjimo vadovybė
je tebevykstąs besaikis po
zicijų vaikymasis ir net at-
kaklus į jas veržimasis. 

S. Pranckūnas.

SUDBURY
BŪKIME GERAIS 
LIETUVIAIS
Mokslo metai prasidėjo, 

bet lietuvių "Tumo-Vaiž- 
ganto"šeštadieninė mokyk 
la dėl mažo užsiregistravu 
šių mokinių skaičiaus,kol 
kas veikti nepradeda.Užsi 
registravotik 3 mokiniai, 
jei daugiau nebeatsiras,tas 
tikrai svarbus lietuvybei 
židinėlis po 15 gražių veik 
los metų turės užsidaryti. 
Argi vaikų tėvai nejaučia 
atsakomybės prieš lietuviš 
ką prigimtį ir tautinius in 
teresus ?

Į UNIVERSITETUS
Į Laurentian universite 

tą, Sudburyj-Algis Kručas 
studijuos teisę. Į Toronto 
universitetą-JuozasKaspe 
riūnas, studijuos inžinieri 
ją,Edis Baltutis, studijuos 
biznį ir administraciją.

"GELEŽINIS VILKAS" 
žūklauto jų ir medžiotojų 
klubo gegužinė,esant labai 
gražiam orui, gerai pavy
ko. Sportinio šaudymo var 
žybose pirmąją vietą irBr. 
Dūdos pereinamąją taurę 
laimėjo Valys Bružas, an 
trąją vietą-Pranas Gabrė 
nas ir trečiąją-Pranas 
Krauielis.

kompanijos metinėje šventėje-naujo kaltis ir dar savotiškai atsitiktinas davėju, bet ir managerio padėjėju, talentingumas Šiame biznyje, jo nuo-lietuviai apsilankykite į Keating 
modelio parodoje, šiais metais parodo* sutapimas,kad paskutiniąją 66’ to- Dalyvavusiems šioje parodoj_e gana sirdus patarnavimas pirkėjui, gal to-'Ford šią kompaniją, visuomet sutik? 
je daug buve lankytojų o ypatingai šią Pat mašiną yra nupirkęs J. Urba- gražu buvo gėrėtis matant mūsų tau- dėl mažai kas prilygsta jam, net vi-site mūsų tautietį L. Gurecką, kuris- 
lietuvių,kurie,kai matosi, kas metai navičius. Todėl Kqapanija nupaveik- tietį Leoną, kuris taip vikriai suki- soje Fordo kompanijoj. Jis ir Šio at? jums mielai suteiks paaiškinimus 
vis daugiau atkreipia dėmesį į šią šluodama atžymėjo ŠI atsitikimą. nėjosi, žvaliai ir simpatingai sve- idarymo proga išleido kelias naujas jūsų pasiteiravimuose. Galima ir te- 
pirkėjui visapusiškai prieinamą par- Neabejotinai pats skaitytojas susi- Čius priiminėdamas vaišino ten pa- mašinas. lefonu, kurį žiūrėkite skelbime NL-
davimo įstaigą. Be to, ši paroda žy- darys nuomonę, kad montrealiečių tiektais gana gerai viliojančiais už- Fordas 67' turi 18 naujų modelių |ę f, pusi. Pr. P.
mi buvo lietuviams, nespirmąją 67’ lietuvių priartėjimas prie Šios kom- kandžiais ir stebint atrodė, lyg vi- ir yra patrauklus iš daugelio kitų
mašiną GT, kurios modelis žavėjo panijos yra per L. Gurecką, kuris si lankytojai būtų netik pažįstami, firmų matytų.mašinų. Duodama gera
lankytojus, nupirko lietuvis J.Stan- jau kelinti metai ten esti netik par- bet ir geri draugai. Tai p. Gurecko garantija, kaina prieinama. Todėl

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

NOTARAS 
ANTANAS LIŪDŽIU S,B«L. 
Bondrodorbla V.S. M aatla.L.L.C

Namų, formų ar bot kurio vorolo 
pirkimo • pardavimo dokumentų 
audorymaa, mortgICIal, sutartys, 
lostamontal Ir visi kiti teisinio! 
rolkolol.

<08 roncesvalles avė. 
TORONTO.

Margio vaistinės II oukštoa.

Moterų ir jaunimo ligi 
16 m. sportinio šaudymo 
varžybose laimėjo: Algis 
Remeikis-pirmąją vietą, 
Gediminas Lumbys-antrą 
ją ir Marė Čebatorienė- 
trečiąją vietą. Visi gavo 
atitinkamas pinigines pre 
mijas.Gegužineipavykus , 
klubo valdyba ir daugumas 
narių išvyksta į Kanados 
šiaurę "mūsų" briedžių 
medžioti.
LAUKIAMA PARAMOS

Prieš 3 metus per CHNO 
radio, oro bangomis pas i 
girdo lietuviškas žodis, 
tautinė muzika, dainos ir 
kt. periodais papildydama 
mūsų tautinių švenčių mi 
nėjimus Sudburyje.

Radio valandėlės tauti
nis,patriotinis tikslas rei 
kalavo ir lėšų.Stai visa ei 
lė patriotų, kurie visą tri 
jų metų naštą išnešė ant 
savo pečių aukų pavidale: 
Petras Jutelis,Povilas Ju 
telis, Stasys Krivickas, 
Juozas Venslovaitis, Anta 
nas Bruškys, Antanas Ga 
tautis,Lionė Remeikienė, 
Jadvyga Labuekienė,Va
lys Bružas .Vladas Juška, 
Vladas Kriaučeliūnas, Juo 
zas Bataitis ir kt.

Artinasi mūsų buvus ios 
kariuomenės minėjimas . 
Kaip paprastai prie viešo 
minėjimo š.m. lapkričio 
26 d. ukrainiečių salėje, 
labai grąžu būtų duoti pro 
gramą irper CHNO radio, 
oro bangomis, tegu girdi 
ir tie,kurie minėjime ne 
galės dalyvauti,taip pat 
būtų gerai trumpai supa
žindinti ir mūsųprieteliai 
kalbantieji kitomis kalbo 
mis apie Lietuvą ir kt.

Tam tikslui trūksta lė 
šų.todėlkreipiamės į vi
sus lietuvius ir tikimės , 
kad tą reikalą parems 
nors mažomis aukomis.

Aukotojų sąrašas bus 
skelbiamas spaudoje.

L.B. valdyba.
ST. CATHARINES

JAU RUOŠIAMAS NAUJŲ
METŲ SUTIKIMAS

Atostogoms pasibaigus 
SLA 278-tos kuopos valdy

S p<» r t o n uotu.
Džiugiai nusiteikę Lietuvos rinktinės lengvatletės (antroji iš dešinės — Janina Zienčikaitė)

VIENO AUKSO MEDALIO ODISĖJA
1966 — jaunimo metai, kon

gresas Chicagoj . . . Šia proga 
prisiminimai nuvingiuoja į ki
tą jaunimo šventę, kurios 
svarbą ir reikšmę dabartinis 
jaunimas gal tik iš savo tėvų 
pasakojimų težino. O, rodos, 
taip neseniai laikinoji Lietu
vos sostinė Kaunas sutvisko, 
sužėrėjo jaunatvės ugnimi. 
Tūkstantis lietuvių sportinin
kų suplaukė švęsti pirmosios 
laisvosios Lietuvos Olimpija- 
dos. Suskrido iš visur, ir visi, 
kad ir toliausiai išsiblaškę, su
sijungė po viena vėliava.

Kūno Kultūros Rūmai pasi
puošė raudonai-balta olimpine 
vėliava, kurios projektą kai- 
kurie karšti patriotai kritika
vo .. . Dešimtys tūkstančių 
žiūrovų sporto aikštyne stebė
jo paradą — pražygiavo JAV, 
Latvijos, Anglijos, Vilniaus 
krašto, Pietų Amerikos spor
tinis jaunimas, vietos sporto 
vienetai: klubai, gimnazijos, 
organizacijos.

Kodėl prisimenamas istori
jon saugiai padėtas įvykis ? 
Kodėl grįžtama į 1938 metus?

Lyg ekrane, paraduojančių 
tarpe matome nedidelę Taura
gės mokytojų seminarijos gru
pę, krypstame į lengvosios at
letikos varžybas, į moterų 
šuolį į augštj. Kukli šviesia
plaukė mokytojų seminarijos 
auklėtinė Janina Zienčikaitė 
paprastu, "lietuvišku”, stiliu
mi laimi pirmąją vietą. Kodėl 
stabtelim prie šios blondinės? 
Juk buvo gausu aukso meda
liais atžymėtųjų, buvo tokių, 
kurių pasekmės galėjo giliau 
įsirėžti negu kluklus 1 metras 
ir 40 centimetrų?

ba rugsėjo 17 dienos posė 
dy, be kitų dienotvarkės 
punktų,svarstė ir parengi 
mo klausimą, ir vienbal- 
siškai nutarė suruošti atei 
nančių 1967 naujųjų metų 
sutikimą. Pasiskirsčius 
pareigoms .tuojau pradėta 
ieškot i,kas būtiniausia ir

Prisimename Janiną, nes jos 
laimėtas aukso medalis yra 
padaręs didžiausią pasaulyje 
kelionę, pasiekęs rekordo, ku
rio, atrodo, niekas negalės pa
keisti.

1938 m. pradėtą žydėti Ja
ninos sportinį gyvenimą žiau
riai nukirpo 1941 m. baisiojo 
birželio tragedija. Po vargin
gų, 16 metų nusitęsusių kan
čių Sibire, Zienčikaitė (dabar 
Domeikienė), rado laikiną 
prieglobstį Lenkijoj ir 1966 m. 
pradžioje laimingai pasiekė 
laisvąsias JAV. Atvyko pen
kiese — be tėvų, trys atžalos: 
duktė ir du sūnūs — visi trys 
gimę Sibire.

Atsitiktinai Janiną sutikau 
New Yorke. Kaip ir anais 
olimpiniais metais, kukli ir 
švelnia šypsena pasipuošusi, ji 
prisimena laiminguosius jau
nystės laikus Kauno, Klaipė
dos, Rygos, Talino sporto aikš
tėse .. . Prisimena jaunystės 
draugus, dabar išsiblaškiusius 
po visą pasaulį . . .

Ir kai paklausiau, kas jos 
gyvenimo kelyje labiausiai at
mintina. su ašaromis akyse 
grįžo į aukso medalio įteikimo 
iškilmes prie tūkstantines žiū
rovų minios ir į paskutinį at
sisveikinimą su Lietuvos žeme 
užkaltame prekiniam vagone.

Tarp menkučio tremties ba
gažo, Janina rado vietos bran
giam prisiminimui — aukso 
medalis iškeliavo drauge su ja 
per Uralą, Sibiro tundras į pa
čią žemyno šiaurę, kur žiemos 
šalčiai spirgindavo iki 70 .

rezultatai gavosi tokie:sa 
lė ir muzika jau gauta,ki 
ti įvairumai bus paskelbti 
vėliau.

Naujųjų metų sutikimas 
įvyks: 177 Niagara gatvė, 
ukrainiečių salėje,kuri vi 
siems gerai žinoma. Gros 
ukrainiečių orkestras. Be 
to,bus bendra vakarienė .
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SPORTAS 
/Atkelta iš 3 psl/ 

Lenkijos jauniai įveikė va 
karų Vokietijos jaunius 
100,5:99,5.Geresnės pa
sekmės Stockholme:lO km. 
Frerls-28 min.26 sek./nau 
jas Angį.rekordas/ diskas 
-Heglund /Šv./ 59, 26 m . 
ir jaunių susltiktme:lOOm. 
Vagner /Lenk. /1O, 5 sek . 
4OOm.Borovski-47,8 sek. 
/Lenk./, ietis-Volferman 
/Vok./ 74,41.

Kai pasiteiravau, ar sportinė 
patirtis jai padėjo tremties 
dalioj, karti šypsena nuslinko 
maloniu veidu:

— O taip, fizinis pajėgumas 
man padėjo traukti tinklus 
Lenos žiotyse, kirsti miškus 
Sibiro platybėse, padėjo išgel
bėti gyvybę vergų stovyklose, 
kur žmogus buvo galutinai 
nužmogintas, kur jis buvo tik 
daiktas, numeris sadistiniams 
vadovams.

Ir tada kančių, alkio ir ne
vilties tiek išvarginta Taura
gės mokytojų seminarijos auk
lėtinė. kaip didžiausią relikvi
ją, atnešė mažą, rausvą dėžu
tę. Dėžutę, kurioj veik 30 me
tų laikytas jaunystės pasidi
džiavimas ir garbė — aukso 
medalis.

Nežinia, ar pasaulyje būtų 
galima rasti bent vieną spor
tininką, kuris tokiose vargin
gose sąlygose ir per tiek metų 
būsų išsaugojęs tai, ką Janina 
išsaugojo. Ne, ji išsaugojo ne 
vien tik aukso medalį, žiaurūs 
tremties metai nepajėgė iš jos 
išrauti meilės sportui, nepajė
gė nuslopinti noro vėl kada 
nors laisvajame Kaune susi
burti antrąjai pasaulio lietu
vių didžiąja: sporto šventei.

Prisiminiau Janiną šiais 
Jaunimo metais, tikėdamas, 
jog laisvojo pasaulio lietuvių 
jaunimas, jos žodžiais, vėl ga
lės suplaukti į Vilniaus. Kau
no ar Klaipėdos sporto aikš
tynus ir atiduos bent dalį savo 
meilės, savo sugebėjimų vėl 
prisikelsiančiai Lietuvai.

Antanas BAGDŽIŪNAS

Greitu laiku bilietai bus 
atspausdinti ir valdybos 
narių platinant i.Tad visus 
ir iš visur maloniai pra
šome iš anksto įsigyti bi 
lietus ii' dalyvauti Naujų 
jų metų sutikime.

SLA 278-tos kuopos 
valdyba,

v f



S,

-

■ >

w* '-.F'. T ■«T

1966. X. 12. -39(1012)

HAM1
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

t m Studentai -Gyvenimas ir Veikla
't-/ A X^ZAV DĖMESIO. MONTREALIO

TAUPYK IR SKOLINKIS
K OOPE R ATYV I N I A ME BANKELYJE

21 Main Street East, Room 203 •• Telefonas JA 8- 0511.

išduodamos asmeninės paskolos is 8% iki 5.000, 
mortgicių paskolos iš 7*A% iki 66 % turto vertės.

UŽ Šerus mokama 5% dividendo iš pelno, už depozitus 4%.

Veikia nemokamas gyvybės ir paskolų draudimas.
Pilnas čekiu patarnavimas.

Darbo dienos:
pirmadieniais, trečiadieniais ir ketvirtadieniais 9 vai. ryto --
3 vai. po pietų, antradieniais ir penktadieniais 9 vai. ryto -- 
l vai. po pietų ir 5 vai. --8 vai. vak., šeštadieniais 9 val.ryto- 
12 vai. _______ ___________________ _

KARIUOMENĖS
MINĖJIMAS
Hamiltono veteranai ra 

movėnal sujudo ruoštis ar 
tėjančiam Lietuvos karluo 
menės atkūrimo minėji
mui .Jau baigiamos sutelk 
tt stipriausios meninės jė 
gos .Minėjimo koncerte da 
lyvaus:Parapijos choras, 
Tautinių šokių grupė "Gy 
vataras", HMT "Aukuras", 
ir kt. Pagrindinę kalbą pa 
sakyti sutiko atvykt iš New 
Yorko VLIKo narys p. J. 
Audėnas.Mlnėjimas įvyks 
š. m. lapkričio 20 d.

ŠV. JUOZAPO 
LIGONINĖ
Kalno papėdėj stovi viena 
iš seniausių ligoniniųtvar 
koma vtenolių. Gal dėl to 
ji išsiverčia be nuostolių, 
kitos nesuveda galų su ga
lais. Prieš metus pastaty
ta modemiška Šv.Juozą - 
po ligoninė,kurioj kiekvie 
nam kambary po dvi lovas, 
aprūpintas lengvais baldais 
radio ir televizijos ekra - 
nais.Buvo projektas mo
dernizuoti ir šv.Juozapo 
senąją ligoninę, bet to pro 
jekto atsisakyta. V. P.

Lietuvių Studentų Sąjun 
gos/LSS/ visuotinis šuva 
ž(avimas įvyks amertkie 
čtų Padėkos Dienos savatt 
galy, Toronte. Čia susi
rinks studentai iš įvairių 
Amerikos bei Kanados vie 
tovtų, tad bus gera proga 
susipažinti ir prisidėti 
prie suvažiavimo progra
mos ,kur i t ikrą i bus įdomi 
ir turininga.

Manome,kad yra galimy 
blų organizuotai suvažia- 
vlman nuvažiuoti į Toron 
tą. Apsistoti bus galima 
pas draugus ar pažįstamus,

DĖMESIO, MONTREALIO 
LIETUVIAI STUDENTAI.’

arba Royal York viešbuty , 
kur bus parūpintos nakvy 
nės papiginta kaina. Visas 
detales bus galima toliau 
pasvarstyti sekmadienio 
vakare, spalio 16 d. 7:30 
val.kolJJ.Zubaitės namuo 
se įvykstančlame suslrln 
kime. Kviečiame visus 
Montreallo lietuvius stu
dentus pasirodyti tame su 
atrinkime. Adresas; 555 
Gerald St., LaSalle. Tel. 
365-0224.

KLSS Montreallo Sky
riaus sekretorė.

7 PSL.

KANADOS SOSTINĖ OTTAWA
IAŪTOS 

čia buvo švenčiama rugsė 
jo 11 dieną. Gražus, saulė 
tas, rudenėjąs oras prisi 
dėjo prie to,kad gražus bū 
rys tautiečių,kaip retai ka 
da, susirinko Arktvyskupl 
jos Rūmų salėje kartu pa 
stmelstt, pabuvoti savųjų 
tarpe, pasidalinti šventi
nės nuotaikos mintimis.

Pradžioje turėjome iš
kilmingas pamaldas, ku
rias laikė specialiai kvies 
tas šioms iškilmėms kuni 
gas pranciškonas Tėvas 
RafaellsJ’o pamokslas tai 
pynė įsidėmėtinų minčių 
dabarčiai ir Tautos šven 
tės prasmei paryškinti.

Po pamaldų sekė akade 
minė dalis .Joje Apyl. v-bos 
pirm. Paškevičius kvietė 
visus kreipti savo žvilgs 
nį į ateitį, ryškino reikalą 
pasitikėti labiau savimi, 
nelaukti kad kas kitas už 
tave padarys, gyventi ir 
dlrbtipagal Lietuvių Char 
tos dvasią.

Kaip tąsa ir papildymas 
prelegento minčių sekė B 
- nės nario prof.Antano 
Ramūno-Paplausko nese
ntai pasirodžiusios pran 
cūzų kalba knygos "Dialo 
gas tarp Romos ir Mas
kvos" pristatymas lietu
viškai visuomenei.

Apie knygos autorių įva 
dą padarė B-vės pirm. , 
pakviesdamas arch.V.Tre 
čioką supažindinti susir in 
kusius su knygos turiniu 
ir jos mintimis. Po to,bu 
vo pakviestas pats auto
rius tarti žodį.

Šia proga tenka pažyrnė 
ti,kad Ottawos uni versite 
tas, išleidęs šią knygą bu 
vo suruošęs jos pristaty 
mą intelektualiai visuome 
net, įvertindamas ją kaip 
ryškų įnašą mokslui, me 
nut ir šiandieninei pašau 
lio išmonei paryškinti.!va 
dątai knygai yra parašęs 
kardinolas Koenig,Vienos 
arkivyskupas, kuris yra 
pirmininku ekumeninio se 
kretoriato netikintiems .

Akademinės dalies pa
baigoje turėta dar žodinio 
meno programėlė,kurtoje 
p e r ska ityta s - s u va id inta s 
K.Inčiūros veikalo "Vin
cas Kudirka" prologas.

Skaityme dalyvavo:Ra- 
mūntenė, Paškevičienė , 
Ališauskas, Balsas, Jūrė 
nas,Radžins ir Paškevi-

ŠVENTĖ 
čtus.

Šventės iškilmėse daly 
vavo taip pat naujai atvy 
kę į Ottawą apsigyventi 
tautiečiai pp. Priščepion 
koąRamanauskaįObcars 
kas .Taip pat buvo atvykę 
keletas iš Pembroke, 
Campbells Bay.

Šventės programa buvo 
užbaigta vaišėmis-kavute.

Tos dienos vakare prof . 
Ramūnas ir Ponia buvo su 
ruošę savo bute jaukų pri 
ėmimą.
OTTAWOS APYLINKĖS 
dvasios vadovas kun.dr. 
Viktoras Skilandžiūnas iki 
šiol dirbęs pastoracinį dar 
bą gana atskirai nuo Otta 
wos Fttzroy Harbour para 
pi joj, perkeliamas arčiau 
prie Ottawos į South March 
parapiją klebono parei
goms.

Ottawos lietuviai paten
kinti, kad turės kun.Vikto 
rą arčiau Ottawos.

Tikimasi, kad spalio 
mėn.pabaigoje lietuviškos 
pamaldos galės įvykti 
South March parapijos baž 
nyčioje ir tuo pačiu Otta
wos lietuviškoji B-nė ga
lės aplankyti savo dvasinį 
Vadovą pirmąjį kartą nau 
joje vietoje.

PLIAS OTTAWOS 
SKYRIUS, 

vadovaujamas dipl.inž. P. 
Dauniaus,suruošė Ottawos 
lietuvių ekskursiją į Chalk 
River - Kanados pirmąją 
atominę apie 130 mylių nuo 
Ottawos. Dalyvavo per 20 
asmenų.

Ekskurs i jai buvo parody 
t i du filmai, apžiūrėta ato 
minės svarbesnieji pasta 
tai, reaktoriai.Grupei pa 
aiškinimus darė du lietu
viai inžinieriai pp. Ftdle- 
ris ir Dumb ra, kurte yra 
atominės pareigūnai.

Po apžiūrėjimo,visa eks 
kursija nuvyko į gretimą

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

SKAUTIŠKOJI INFORMACIJA
Skautiškas jaunimas 

š tuo laiku ruoš ias i Skauto 
ramai.Taibus laužo pobū 
džto vakaras,kuriame at 
sklros draugovės pasiro
dys savo talentais. Vesti 
Skautoramos laužą iš To 
ronto yra kviesti du skau 
tai svečiai,Dalia Skrins- 
kaitė ir Juozas Karas įė
jus.Jie abu yra plačiai ži 
nomitr nepaprastai išsi-

lavinę laužavedžtai.
Skautorama įvyks lap .12 

d«A.V.parap.salėje,7 vai. 
vakaro.Bus užkandžiai ir 
šokiai, kuriems gros ge
ras orkestras.Skautai ir 
skautės jau dabar kviečia 
visus Montreallo lietuvius 
pasilinksminti ir praleis 
tt šį vakarą jaunimo talen 
tų tarpe. D. Z.

KANADOS LIETUVIU BENDRUOMENĖS 
KRAŠTO TARYBOS SUVAŽIAVIMAS

/Atkelta iš 1 psl/
Baigiant susirinkimą 

priimtos rezoliucijos:
PASISAKYMAS VLIKUI

KLB Kr.Taryba 1966 m . 
spalio 8 ir 9 d.d. Toronte, 
susirūpinusi Lietuvos atel 
ties teritorine apimtimi, 
sveikina VLIKo rūpesčius 
Lietuvos rytinėmis, pieti
nėmis ir vakarinėmis ribo 
mis, siekiant įgyvendinti 
Lietuvos Steigiamojo Sei
mo nepriklausomybės pa
skelbimo aktą ir tam tiks 
lui sudarius specialias ko 
misijas, bet labai prašo 
VLIKą nedaryti jokių pa
reiškimų, kuriais būtų už 
siangažuojama būsimos 
Lietuvos ribų plėtimo gali 
mybių nenaudai ir varžytų 
Lietuvos atstovų galimybę 
laisviau manevruoti tai
kos ir valstybių sienų nu 
statymo konferencijoje, o 
taipgi nekliudytų mūsų tau 
tos aspiracijoms augti,kil 
ti ir plėstis, kovojant už 
natūralias gyvybingumo 
teises.

PASAULIO LIET.
BENDRUOMENEI
KLB Kr.Taryba aukš

tai įvertina PLB V-bos 
iniciatyvą suorganizuoti 
Jaunimo Metus ir Pašau 
lio lietuvių Jaunimo Kon 
gresąsu Peticiją Jungti-

RUSU UŽMAČIOS 
ŽIAURIOS

/atkelta iš 2 p/
Paskiroms tautoms 

ypač pavojingi buvo Chruš 
čtovo įsteigti centriniai 
ekonominiai organai,ku
rte dirigavo paskiroms 
respublikoms ir stengėsi 
sujungti jas į didesnius 
ekonominius rajonus.

Prelegentas mano, kad 
dabartinė sovietų okupaci
ja padaranti daugiau žalos 
lietuvių tautai, negu caro 
laikais.

Caro laikais kaimas iš
liko nepaliestas ir lietuviš
kas. Šiandien dėl vykdo
mos industalizac i jos, kai
mas yra paliečiamas kaip 
irvisikiti.Todėl Lietuva, 
kaiptauta,turėtų išlikti gy 
va iki to momento,kada 
ateis laikas,kai ji pati ga 
lės savo likimą spręsti.

Besidomįs .
APIE LIETUVOS 
RUSIFIKACIJĄ
Koenigsteine, Vokletijo 

je, leidžiamame vokiečių 
kalba metraštyje "Actą 
Baltiea" V tome atspaus 
dinta pirmuoju straipsniu 
pasiuntinybės patarėjo 
dr. A. Geručio ilgėlesnė 
studija apie rusifikaciją 
Baltijos valstybėse.Auto 
rtus išveda, kad Maskva 
vykdo Baltijos valstybėse 
sistematingą rusifikaci
jos politiką. Rusiškumas 
ne tik visokeriopai skati 
nėmas.bet ir ties log bruk 
te brukamasJSovietų kons 
titucijose skelbiamas dės 
nts, pagal kurį bet kokia 
tautinė diskriminacija 
draudžiama, tėra papras 
ta fikcija.

Prieš tokią be atodai
ros varomą rusifikaciją 
balta i,kaip ir kitos neru- 
siškos tautos,neturi jokių 
teisinių gynimosi priemo 
nių, nes sovietų diktatūri 
nėję santvarkoje neįma
noma nei teisme, nei kito 
je valdinėje institucijoje 
pasiskųsti dėl tautinės dis 
krtminacijos. Tuo labiau 
nėra galimumų skųsti ko
munistų partijos vadovy
bės, kuri faktiškai valdo 
kraštą.

A.Geručio studija išleis 
ta taip pat atskiru atspau
du.

SVEIKATOS KLINIKA-Health Clinic
Medicininis ir pooperacinis gydymas

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

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

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

VIDURIU UŽKIETĖJIMAS 
/Spausdina Sveikatos Kli 
nika, 460 Ronceasvalles 
Ave., Toronto/.

Visokių chroniškų ligų 
atveju, kaip tai artritas , 
reumatizmas , aukštas 
kraujo spaudimas,jeknų ir 
tulžies akmenys, inkstų li
gos ir jų akmenys ir galy
bė kitų ligų atveju, jūs tuo
jau pastatykit sau klausi
mą: "ar aš nesu užkietėju
siais viduriais?". Užkietė
jimas vidurių yra pradžia 
visų ligų, ir geras gydyto
jas visada apžiūrėjęs pa
cientą,klausia, ar jis mie
ga gerai ir ar viduriai nė
ra užkietėję.

Reikia manyti, kad šian
dieninis žmogus žino, jog 
žarnų ištraukti bei iščiulp
ti maisto syvai maitina or
ganizmą, ir kuo šviežes- 
nis maistas,tuo švaresni 
syvai, gi iš užkietėjusių 
vidurių bus blogi, nesvei
ki syvai ir vietoje pamai
tinti organizmą,nuodija jį, 
o ne maitina.

raini

vietovę Deep River apian 
kyti p. Fidlerių, kur visi 
jaukioje šeimininkų rezi
dencijoje buvo visu lietu
višku nuoširdumu sutikti 
ir vaišinami.

Abu lietuviai inžinieriai 
pareiškė norą priklausyti 
Ottawos PLIAS skyriui.

A. Paškevičius .

Dauguma žmonių sako, 
kad "nėra bėdos" užkie
tėjusių vidurių atveju.Gir- 
di,išgėrei vaistų ir "išva
lo" vidurius, kaip šluota 
išluoja.Betkasbuskai ta 
"šluota" jau nešluos ?Kas 
bus kai per ilgai vartojant 
vaistų naudojimo būdą ap
sivalyti senatvėje visai 
užsicementuos ir jau nie
kas nepadės? Nes prie
vartinis išvalymas yra ne- 
natūralus,© kas nenatūra- 
lu-yra priešinga natūrai, 
o kas yra priešingas natū
rai,tas anksčiau ar vėliau 
bus natūros nubaustas li
gomis ir perankstyva mir
timi.Natūros gi vaikai, ku
rie eina natūraliu keliu, 
bus natūros apdovanoti 
sveikata ir ilgu gyvenimu .

/ Sekite, tolimesniame 
"N.L." nr.bus "Užkietėji 
mas ir prievartinis išva
lymas"/.

nuna

JEI JŪS PLANUOJATE KALĖDOMS IR NAUJIEMS METAMS 

SIŲSTI SIUNTINIŲ SAVO GIMINĖMS AR DRAUGAMS Į SOV. 
SĄJUNGĄ, TAI JAU LAIKAS DABAR -- NEAT1DEU0KITE! 
SIŲSKITE DOVANAS IŠANKSTO! MŪSŲ PATARNAVIMAS 
YRA PASIRUOŠĘS JUMS PADĖTI KIEKVIENU ATVEJU IR 
KAS TIK BUS GALIMA.

MES TURIME LABAI GERĄ PASIRINKIMĄ MEGSTINUKU, 
SKARELIŲ, CHALLIS MEDŽIAGOS, SIENOS KILIMŲ,LOVOS 
UŽTIESALŲ, ODINIŲ ŽAKIETŲ, DIRBTINIŲ KAILIŲ AP
SIAUSTŲ, NAILONINIŲ MEDŽIAGŲ IR DAUGYBĘ KITŲ JŪ
SŲ SIUNTINIAMS TINKAMŲ DALYKŲ.

SIŲSKITE SAVO SIUNTINIUS KOL DAR NĖRA PRASIDĖ
JĘS PRIEŠŠVENTINIS PAŠTO APKROVIMAS KANADOJE. 

MUSŲ PATARNAVIMAS KLIJENTAMS ATIDARAS KIEKVIE
NĄ DIENĄ NUO 9 VAL. RYTO IKI 5 VAL.VAKARO.

UKRAINSKA K N Y H A 
(Global Imports) 
2643 East Hastings Street, 
Vancouver 6. B. C. 
253- 8642

nėms Tautoms ir su dide 
liu pasigėrėjimu konsta
tuoja tų užsimojimų reali 
žavimo sėkmingumą bei 
labai pozityvias pasėk- 
mes.ypač paskatinant jau 
nimą visuomeninei veik 
lai, įsijungimą į lietuvy
bės barus ir susirūpinimą 
Lietuvos ateitimi.
P L JAUNIMO KONGRESUI

KLB Kr. Taryba sveiki
na Pasaulio Lietuvių Jau
nimo Kongreso ruošimo ko 
mitetą priešakyje su Algiu 
Zaparacku, paruošusį ir 
įvykdžiusį Pirmąjį Pašau 
lio Lietuvių Jaunimo Kon - 
gresą ir Peticiją Jungti
nėms Tautoms, džiaugiasi
jo sukeltu jaunimo sąjūdžiu g.
įsijungiant į lietuviškąją EDMON I ON, Ailfl 
visuomeninę veiklą;dėkoja 
už Jaunimo Peticijos žy
gius ir visą lietuviškąjį jau 
nimą k viepia dar gyviau 
veikti lietuvybės baruose 
siekiant išlaikyti gyvą lie 
tuvybę,tremties bei išeivi 
jos sąlygose ir kviečia vi 
są jaunimą į bendrąjį dar 
bą, ypač bendruomenės 
apimtyje.

ĮVAIRIOMS JAUNIMO
ORGANIZACIJOMS
KLB Kr.Taryba džiau

giasi KLB Kr. V-bos jauni 
mo sekcijos veikla, dėkoja 
už gražias pastangas ir lln 
ki sėkmės.

Taryba taip pat aukštai 
vertina jau pastoviai ir 
sėkmingai veikiančias dau 
glausta jaunimo dominuo
jamas organizacijas, kaip 
skautai ir pan.

Labai gerai ir ištaigin
gai maitino ir vaišino ApyL

TRYS MIRTYS
Laike trijų mėnesių ed 

montoniečiaisugiltu liūde 
siu palydėjo į amžiną poil 
šio vietą tris tautiečius.

Birželio mėn.24 d.mirė 
Katrina Joneliūnienė, 76 
metų amžiaus, gimusi Ne- 
brių kaime^Alytaus apskr. 
Į Kanadą atvažiavo 1939 m. 
Velionė paliko liūdinčias

pirm.Augustinas Kuolas, 
kuriam susirinkimas už 
tai pareiškė padėką su vi
sa valdyba, taipgi ir TT 
Pranciškonams už patal
pas.
Apibendrinant įspūdžius, 

galima pasakyti, kad Ta
ryboje gyvybiniai lietuvių 
klausimai giliau ir rimči
au svarstomi, žiūrint es
mės. Tačiau dar yra iria 
bai keistų reiškinių, dėl 
kurių dar teks rimtai pa
galvoti ir rimtai juos pa
svarstyti.

gimines ir artimuosius 
a.Katrina Joneliūnienė uo 
liai lankė lietuviškas pa
maldas ir Bendruomenės 
parengimus.

Liepos mėn. 28 d. mirė 
Jonas Rašimas, 65 metų 
amžiaus, gimęs Metelių 
miestelyje,Alytaus apskr. 
Į Kanadą atvyko 1909 me- 
tais.Velionts paliko liūdin 
čiąžmoną, gimines ir arti 
muosius. A.a.Jonas Raši 
mas buvo ilgametis Edmon 
tono Lietuvių parapijos 
Bažnyč tos kom iteto narys, 
taip pat daug kartų yra bu 
vęs E. L.Namų direktorių 
m i. Jis uoliai lankė lietu
viškas pamaldas ir visapu

SĖJA
vienus metus.

r________ __ ____ ,________ _______ ___________ PLAUKUS, išgydo
pleiskanas, šašus, niežėjimų, sulaiko plaukų slinkimą, atgauna natūra
lią plaukų spalvą MOTERIMS IR VYRAMS, 100 proc. garantuotai.

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

Užsakymus su Money Orderiu, reikalaukite tuojau.
JIB LABORATORIJA, 1437 So. 49th Avė., Cicero, Illinois 60650

JIB. vartojo 16 savaičių, pusę metų, 
paveikslai parodo, kad JIB. vaistai ATAUGINA

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

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

1649 N. Broadway, Melrose Park., HL, USA.
Prenumerata: JAV ir kitur 3 dol. metams.

siškai rėmė Bendruome
nės ir E.L.Namų direkto 
rių parengimus.

Rugsėjo mėn. 14 d.mirė 
Betty Julia Mendes/Birutė 
Julija Sližytė/34 metų am
žiaus,gimusi Edmontone, 
Alta .A. a. Betty Julia Men 
des paliko liūdintį vyrą dr. 
Mendes,sūnų,dukrelę,tėve 
liūs ir artimuosius. Velto 
nė nors ir buvo gimusi Ka 
nadoje, tačiau gražiai kai 
bėjo lietuviškai ir bendrai 
buvo labai jautri lietuviš
kiems reikalams.

Tebūna jiems lengva Ka 
nados žemelė.'

K LB Edmontono Apyl.
V a 1d yba

AR ŽINOTE KĄ RAŠO

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

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

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

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

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

Ps.D.R.M.N.Pt
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MOįVT'
JAUNŲJŲ TALENTŲ 

VAKARAS
pilnu tempu ruoštasi Jau 
nųjų Talentų muzikos ir 
literatūros vakarui, kuris 
įvyks lapkričio 26 d., pa 
skutlnį šeštadienį prieš 
adventą .Numatoma ta pro 
ga padaryti ir iškilmingą 
Jaunimo Metų užbaigimo 
aktą Montrealyje.

Vakaro programai su
daryta komis i ja iš H.Na- 
gio,B.Nagienės, Z. Lapi
no,R. Pieštnos.K.Barteš 
kos ir J.Ladygos.

Loterijai paveikslus pa 
aukojo A .Tamošaitienėj 
Tamošaitis,ir R.Pieš Ina . 
K. Lukas pažadėjo tiek ka 
lakutų, kiek tik bufeto šęl 
mininkės panorės.

Be jaunimo metų iškil
mingo užbaigimo, numato 
mas trijų geriausių jaunų 
jų talentų premijavimas , 
kuris bus išspręstas pačių 
vakaro dalyvių slaptu bal 
savimu.

Greitai bus pradėti pla 
tinti vakaro ir loterijos bi

JREAL
"BALTIJOS" 
TOBULINIMAS
Praeito mėnesio pabat 

goję "Baltijos" stov.buvo 
iškastas šulinys, duobės 
stulpams elektros linijai, 
į nakvynės namelius ir grlo 
vys sniego vandeniui nu
kreipti nuo sporto aikštės 
/apie 600 pėdų ilgio/. Že 
mės darbai kainavo $140 . 
OO, šulinio rentinys $75 . 
OO,taigi statyboms šiemet 
jau išleista $5,345.40. Lt 
ko tik įvesti elektrą ir van 
dentiekį.Vandentiekio pro
blema iškasus šulinį labai 
atpigs ir supaprastės.Sto 
vykios komitetas su staty 
bos darbais jau eina prie 
galo. Tačiau lieka ne ma
žiau reikšmingas darbas 
telkti lėšas skolų mokėji 
mui ir tolimesniam stovyk 
los tobulinimui. Pr.R.

"LITO" METINIS 
SUSIRINKIMAS
"Lito" valdyba nutarė 

šaukti visuotinį metinį na 
rlų susirinkimą 1967 m . 
vasario 25 d., šeštadienį

lietai. Montrealio lietuvių 
visuomenė kviečiama duos 
nlai paremti "Baltijos" 
Stov.Komiteto pastangas. 
Komitetas yra užsidėjęs 
didelę finansinę naštą vyk 
dydamas stov. statybą, ku 
rijau eina prie galo.Mont 
realio lietuvių jaunimas tu 
rėš vieną iš įdomiausių 
gražiausių ir pigiausių sto 
vykių visoje Amerikoje.
• Ponų Barteškų šeima 
nusipirko LaSallėje nau
jus namus ir persikėlė 
į juos gyventi.

DR. J. S E M O G A S

5441 BANNANTYNE.^erdun. 
Pirmadienįir _ 
ketvirtadienį Z~4;7—9p.m. 

antradieni ir _ .. ... 2-4 p.m.penktadieni
trečiadienį 7—9 p.m.
šeštądienį 11—1 p.m. 

Tel." 767-3 1 75, namą 366-9 5 82.

Aušros Vartų parapijos 
salėje. "Lito" susirinki
mai pagal jau prigijusią 
tradiciją šaukiami pame 
čiui abiejų parapijų salė 
se. Praeitų metų susirin 
kimas įvyko šv.Kazimie 
ro parap. salėje. Prieš 
metinį susirinkimą įvyks 
nepaprastas visuotinis na 
rių susirinkimas "Lito" 
įstatų pakeitimas. Jo pro 
jektas nartams bus iš
siuntinėtas kartu su meti 
ne apyskaitaJKas turi ku 
rių nors sugestijų įstatų 
reikalu kviečiami jas pa 
teikti "Lito"valdybai. Pr.R. 
• Montrealyje ivyko didele 
katastrofa: jaunas 19 metu 
vairuotojas visa jaunuoliu au 
tobusa pakišo po traukiniu. 
Katastrofos priežastis; per
vazos rodykle buvo sugadin
ta ir šoferis nesustabdė auto 
buso pries geležinkeli. Žuvo 
18 gimnazijos jaunuoliu ir 
šoferis, kuris nesilaike pilnu 
judėjimo taisyklių.

I) A N T V G Y D Y T O J A S
Dr. J. MALIŠKA

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

Namę tel.: MU 1-2051.

ADVOKATAS
STASYS DAUKŠA, LI.,D.

4 Notre Dame St. E.
Suite 902 ir 903

Tel: 861-8478 ir 861-8479

DR. A. O. JAUGELIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA

1410 Guy Street, 1 aukštas 
11 • 12 kambarys.

Tel. 932-6662: namų 737-9681

ADVOKATAS

JOSEPH P.MILLER
B.A., B.C.L.

Suite 205
168 Notre Dame St.'E.

UN 6-2063 ir UN 6-2064.

B. Kronas, Stella Panavienė ir NL administrato
rius prie Nepriklausomos Lietuvos namo apsilan

kymo NL redakcijoje proga. P. Panavienė yr 
geriausia pardavėja p. Krono įstaigoje.

RADIO VALANDĖLĖS 
SUKAKTIS

Liudo Stankevičiaus lietu
viško pusvalandžio 3-ju rre- 
tų sukakties paminėjimas ne 
praėjo nepastebimai. Be radio 
programoj atžymejimo, penk
tadienio vakarą susirinko gra 
žus būrys ne tik lietuviu, bet 
ir kitataučiu priėmime Dow 
alaus bravore. Šaltu ir skaniu 
alum besivaišinant svečiams, 
Bravoro atstovas trumpu žo
džiu pasidžiaugė bravoro se
na bičiulyste su lietuviais, 
suminėdamas DLK Vytauto 
Klubą, o ši vakarą noris ma
loniai praleisti keletą valan 
du su lietuviško radio valan 
dėlės svečiais.

L. Stankevičius trumpai, bet 
išsamiai apibudino šia sukak 
ti, pasidžiaugdamas, kad de
dant didesnes pastangas bu
vo “ išsikovota“ i EXPO 67’ 
naudojamu radio šešių kalbų 
tarpa, ir jau nuo dabar prade 
darni pasiruošimai, daromi 
vertimai į lietuvių kalbą ir 
įrašomos juostelės, kurios 
bus išsiuntinėtos visoms lie 
tuviškoms radio valandėlėms 
Kanadoje ir JAV-se. Pirma 
kartą per CBC stotį bus lietu
viškai virš valandos laiko — 
lapkričio 5 d.

Dr. H. Nagys savo gyvu žo 
džiu paskaitė tam vakarui pri
taikytus kelius humoristinius 
eilerašČius, iŠ Ą_. Gustaičio 
kūrinių. Sol. G. Capkauskie- 
nė padainavo. Svečiai alum 
ir užkandžiais pasivaišinę ir 
padėkoje pp. Stankevičiams 
už sudaryta progą, v< 
nikti išsiskirstė i namus.

‘ ■ Pr.P.
PERKELKIME SAVO 
APYVARTĄ Į "LITĄ" 
"Lito" valdyba nutarė 

ateityje paskolas išduo
dant teikti pirmenybes 
tiems,kurie "Lite" ne tik 
skolinasi, bet ir taupo šė 
rų ar depozitų sąskaitose 
bei naudojasi savo apyvar

J. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS

tai "Lito" čekiais .Lig šiol 
daugelis į "Litą" įstojo tik 
gauti paskoloms ir daugiau 
nesirodo. Net ir skolą ap 
moka paštu kitų bankų če 
kiais. Savaime supranta
ma, kad toki nariai nepri 
sideda prie "Lito" augimo 
ir ateityje jiems paskolos 
bus duodamos tik esant ne 
išskolintų pinigų.

Svarbiausias jų pasitei 
sinimas-kad"Litą" sunku 
pasiekti. Tačiau tas moty 
vas nėra labai svarus,ka 
dangt labai daugelis "Lito" 
narių visus depozitus atlie 
ka paštu ir per IO metų nė 
ra įvykę jokių nesusipra 
timų. Gi kam atrodo, kad 
"Litas"pertolipinigų įdė 
jimui,tie turėtų suprasti, 
kad ir paskolų prireikus 
būtų logiška kreiptis į tuos 
bankus, kuriuose atlieka
ma kasdieninė apyvarta.

"Litas" verčiasi tik iš 
narių santaupų,todėl narių 
taupymas sudaro vienintė 
lį šaltinį fondų sudarymui. 
Skolindamas nariams pini 
gus, "Litas "negali užtrauk 
tt paskolų kitur, kadangi 
jis pats turėtų mokėti tiek 
pat ar net daugiau. Užtat 
labai padidėjus paskolų pa 
klausai, "Lito" valdybos 
nutarimas dėl paskolų tet 
kimo pirmenybių yra vi
sai logiškas ir turėtų tik 

elų vidų- paskatinti narius savo san 
taupas ir apyvartą perkel 
ti į "Litą".
KREDITO UNIJŲ DIENA 

Kaip ir kasmet, tarptau 
tinė Kredito Unijų diena 
Montrealyjebus užbaigta 
dideliu balium Aeroport 
Hilton Hotel, Dorval, ku
ris įvyks spalio mėn.21 d., 
penktadienį, 9 vai. vakar e.. 
Bilietai po $ 3.00 gauna 
mi "Lite". Taip pat "Li
tas" dovanai dalina prikli 
javimus prie mašinų bum 
perlų skelb imus

DLK VYTAUTO KLUBO 
šj sekmadienį, spalio 16 d.
2 vai.p.p. įvyksta šėrininkų 
visuotinis susirinkimas, ku
riame bus parenkami kandida
tai sekančiu metu valdybai ir 
kurie lapkričio, mėnesio nomi
nacijos susirinkime bus iš
statomi rinkimams.

Ši procedūrą yra nauja ir iš 
kilusi iš praeitu metu rinkimų 
pasekmių. Ankščiau būdavo 
kandidatai išstatomi per nomi
nacijos susirinkimą ir lygtai 
be viešo aptarimo. Šis piieš- 
nominacinis kandidatu parin
kimas bus svarstomas ir apta
riamas iki oficialios išstaty
mo dienos. Tuo pačiu isstato- 
masis galės apsispręsti,ar jis 
pasiruošęs klubo valdybos pa
reigoms bei pasitikįs savo su
gebėjimais.

Klubas praeitais metais įvyk 
d^s statybą, visapusiškai yra 
verčiamas pereiti prie tinka
mos pastato eksplotacijos bei 
visos organizacijos valdymo 
sistemos, nes ankstyvesni 
persitvarkymą stabdė ir jam 
rimta kliūtis buvo- senas pa
statas ir vietos stoka. Tad da 
bar klubiečiams belieka rasti 
tinkamų žmonių į valdomuo
sius organus, ir viskas savo 
keliu išsispręs. Ypač turėtų 
būti Įtraukti jaunesnieji.

Klubo Trustee, kuriai dabar 
vadovauja Jonas Vanagas,yra 
pasiruošęs išmokėti procen
tus už mortgičiu paskolas.Pra 
dės išmokėti per ši susirin
kimą už paskutinįjį 6- šių me - 
nešiu terminą. Pr.P.

NIDOS KLUBO 
INFORMACIJA
Ryšium su beplintan- 

čiais kai kurių asmenų pa
leistais gandais su tikslu 
demoralizuoti ar "parek
lamuoti" jau beveikiantį 
Montrealio lietuvių Ž ve jo
to jų-Medžioto jų klubą "Ni
dą", tvirtinant, kad įsijun
giant į Molsono Fishing 
Club Ine./kuris Kvebeko 
provincijoje apjungia per 
60 klubų/ ir dalyvaujant 
jo skiriamų premijų kon
kurse, jis esą suvaržo at
skirų klubų veiklą ir, be 
to,esą reikia jam atiduoti 
tam tikrą nustatytą pro
centą iš klubo kasos.

Molson Fishing Club 
Ine .užklaustas rugsėjo 21 
d. taip pat raštu atsakė:

"Į pasklidusį gandą, ku 
rį Jūs minite, galite būti 
ramūs ir pranešti kiekvie 
nam,kuris šitaip galvoja, 
kad Molson Fishing Club 
Inc.patamavimai yra vi
siškai dovanai ir nereika
lauja jokio atlyginimo iš 
Jūsų klubo. Mes skatina
me ir remiame organiza
cijas tokias,kaip Jūsų,mū
sų patarnavimais tikslu iš
laikyti gamtos fauną per

TOFl^XT O
SLA 236 KUOPOS 
SUSIRINKIMAS 

pirmas po vasaros sezo 
nešaukiamas spalio mėn. 
16 d. 1 vai. po pietų Lietu 
vių Namuose. Tarp kitų 
reikalų bus svarstomas 
SLA 80 mt. jubiliejaus pa 
minėjimas,pranešimai iš 
SLA seimo ir Rudens ba 
liaus ruošimas. ap.

RUDENS BALIUS
Metinis SLA 236 kp.pa 

rengimas-Rudens balius 
įvyksta spalio mėn. 22 d . 
7 vai. vakaro Tėvų Pran
ciškonų salėje.G ros žino 
ma V.Babecko kapela iš 
Hamiltono. Numatyta 
trumpa, bet nuotaikinga 
programėlė,kurioje pa
sirodys šokių grupė "G in 
taras"ir Toronto moterų 
kvartetas "Rasa".Be lote 
rijos,dar skiriama vertin 
ga įėjimo dovana. ap .

Dr.P.MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais 

pagal susitarimą.

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

Raštinė: LE 4-4451.

DR. V. GIRIUNIENĖ 
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 j EXPO 67,Įsigykite 

Įėjimui pasportus ir bonų knygutes jau dabar. Nuolaida 25-55%. Visų 
rūšių pasportus ‘ Litas' mielai persiųs apdraustais laiškais arba C.O. 
D. Informacija siunčiama nemokamai. Rašykite : ‘Litas', 1465 De-
Seve Street, Montreal 20, 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

1 465 De Seve St., Montreal 20, P.Q.
TEL. 766 - 5827

SI U V U IR PARDUODU
Taisau ir Remodeliuoju 
Vasaros laike saugojimas 

/ Storage /.
6396 Bannantyne, Verdun. 

PO 7 -6183.

LAIKRODININKAS
ANTANAS ŽUKAS
1855 WELLINTON ST.

Tel. WE 2- 0644.

TAISAU IR PARDUODU 
ŽEMOMIS KAINOMIS 

LAIKRODŽIUS IR JUVELYRUS.

AR ŽINOMA, KAD

LIET L V IS K AS PI S VAL ANUI S GIRDIMAS KAS

SĖST A DIE N IS PER STOTI

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

TeĮ. 669- 8834.

APSIDRAUSK!
ADAM0N1S INSURANCE AGENCY INC.

GAISRAS - AUTOMOBILIAI - ATSAKOMYBĖ - GYVYBĖ

P. A DAMOMIS
Chartered Insurance Broker

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

S - tos “ Lite“ No. 752 D

„ UTAS
MOKA už:

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

IMA už:

I
I Nekiln. turto paskolas. 7% 

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

I $10.000.

KASOS VALANDOS:

1465 DE SEVE: 
Sekmadieniais 10.30- 12.30 

Darbo dienomis: 10.00 — 3.00 vai 
kasdien, išskiriant pirmod. ir šeštad 

Vakare: trečiadieniais ir 
penktadieniais 7.00 - 9.00 vai

ROSEMOUNTO SKYRIUS:
3907 Rosemount Blvd , tel 722-2472 

Dienq penktad. 1.00 - 6.00 vol
Vakare: pirmadieniais, trečiadieniais 

ir nenktadieniois 7.00 - 9.00 vai.

’’NEPRIKLAUSOMOS
LIETUVOS” SPAUSTUVĖ

spausdina bilietus, pdevietimus, vizi
tines ir padėkos korteles, įvairius 
blankus, receptams lapelius, vedybi
nius pakvietimus, rrirti.es atveju už
uojautos laiškus, visokius ” statemer. 
tus”, tokus su adresais, laikraščius, 
žurnalus ir knygas.
Darbą atlieka pigiau, negu kitos spaus 
tuvės. Kviečiame įsitikinti,

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

LaSalle,Montreal,P. Q. 
C a n a d a.

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

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

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

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

Petrulį, tel: 522-2353

organizuotus žvejų-me- 
džiotojų klubus.

Pasirašė Molson Fish
ing Club Inc.Richmond 
Pelletier,Managing Direc 
tor".

Taigi,nėra jokio pagrin
do abejonėms.Mūsų klu
bas Nida, kaip ir kiti ne- 
susiriša jokiais įsiparei
gojimais,nenustoja jokios 
savo organizacinės ini
ciatyvos,nepraranda savo 
tautinių bruožų,o pasinau
doja didelėmis galimybė
mis ir duodamais patarna
vimais grynai jų reklamos 
reikalui.

"Nidos" klubo Valdyba.
• G.Šimaitienė atosto
gų i švyko į Japoni j ą.

FRANK'S RESTAURANT
Montrealis nėra turtingas 

lietuviškais restoranais ir 
NL dažnai tenka atvykusiems 
lietuviams iš kitur padėti. 
Džiugu kai pp. Voroninkai- 
čiams atidarius visiškai nau
ją restoraną 6371) St. Lawrence 
Blvd., vienu padaugėjo. Apsi
lankius jame labai maloniai 
galima jaustis, nes jis nau
jai gražiai Įrengtas, taip pat 
pasisotinti gerai paruoštais 
maisto patiekalais, juo labiau 
kad abu šeimininkai yra sim 
patingi ir lietuviams stengia
si kulinarinius pageidavi
mus patenkinti. įsitikinkime 
patys !
NIDOS KLUBO ŽINIOS 
a Į Nidos klubą įstojo A V 
klebonas T.K. Pečkys,SJ.
• Ignas Petrauskas įmo
nės komandiruotas į Al
bertos provinciją.
® Notaras J. Bernotas ir 
pp. Kęsgailos padėkos sa
vaitgali išnaudojo žūklei 
Baskatuno ežere.
® Buvo susirgęs Pr. Bu
kauskas, bet jau pasveiko.

PIRMĄ KARTĄ TORONTE 
MADŲ PARODA 
įvyks spalio mėn. 23 d ., 
sekmadienį,4 vai.po pietų 
Prisikėlimo parapijos sa 
Įėję. Šį nepaprastą paren 
girną ruošia M. N. Pr. se
serų rėmėjų komitetas To 
ronte.Pakviestos yra iš Či 
kagos ponios, kurios sėk
mingai ruošė panašaus po 
būdžioparodas Čikagoje, 
Detroite ir Clevelande jau 
penkeris metus. Šioje pa 
r odoje bus rodomi pačių 
ponių pasiūti ir megzti 
drabužiai modernaus sti
liaus ir tautiniais moty
vais. Rengėjai kviečia To 
ronto,Hamiltono ir apylin 
kių lietuvių visuomenę at 
silankyti į parodą ir pa-r 
remti Toronto lietuvių V ai 
kų Namus. Čia bus gera 
proga pakviesti ir vieti
nius kanadiečius pasigėrė 
ti darbščių lietuvaičių ran 
kų darbais.

ST.CATHARIHES
ŠAUKIAMAS VISUOTINIS 

SUSIRINKIMAS
KLB St. Catharines apyl. 
valdyba šaukia visuotinį 
metinį susirinkimą š/m. 
spalio 23 dieną TT Pran
ciškonų patalpose, tuojau 
po pamaldų- 10:50 vai. 
Bus naujos valdybos ir re
vizijos komisijos rinkimai 
Kviečiame visus lietuvius 
susirinkime dalyvauti.

Apylinkės Valdyba.

GRAŽIOS VESTUVĖS
Šeštadienį Įvykęs šliūbas 

Prancūzu bažnyčioje Donaldo 
Petrausko su J. Wagner. Vai
ses vyko Vytauto klube. Jau
nojo tėveliai,Juozas ir Elena 
Petrauskai labai nuoširdūs 
žmonės ir mėgsta dalyvauti 
kitur, tai ir sūnui jie patys 
vestuves surengė. Be gau
saus skaičiaus montrealie- 
ciu, vestuvėse dalyvavo Pet
rausko brolis Aleksas ir sū
nus su žmonomis iš Cleve
land, Ohio., Meduoniai - rė
žas ir sūnus su žmonomis iš 
Hartford, Ccnn., E. Paisker 
su šeima iš Connecticut.
•Dėkingi esame visiems, 

kas už NL susimoka pir
myn už metus.

NL Administracija

A. NORKELIUNAS
Cbcpmisioner of the Superior Court of Montreal 

MONTREAL ENTERPRISES REG’D 
VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS.

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

FORD
Sales Limited

4415 Bannantyne Ave., 
Verdun.

FALCON-FAIR LANE
GALAXIE—TIIUNPERBII

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.

rrirti.es
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