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kurie ligšiol laikėsi vieny 
bės.
NAUJIENOS TRUMPAI
• Laoso premjeras atvyko 
tartis į JAV.

kayrapasinešusi.Štai dėl 
ko
JAV PREZIDENTAS KAL 
BA APIE NAUJUS SANTY 
KIUS EUROPOS RYTUO

Indonezijos buvęs užsienių reikalų mintsteris Subandrio prieš 
teismą

Visi nori paspausti JAV prezidentui ranką.

Amerika keičia savo 
politikų

Amerikos Jungtinės Vals 
tybės desperatiškai kovoja 
dėl taikos Vietname. Visi 
Amerikos valstybės parei 
gūnai, pradedant preziden 
tu Lyndon Johnsonu,visi at 
kakliai ieško galimybių 
kaip nors baigti karą Viet 
name ir 
TRAUKTIS IŠ INDOKINI 
JOS.

Bet priešas veikta labai 
klastingai.©kadangi jis tu 
ri plačiai organizuotą pa
spirti,kuri karui nesigaili 
net žmonių, nei medžiagų , 
nei sąmoningai užmaskuo 
tų konspiracijų, tai karas 
tęsiasi ir dar nežinia, kada 
pasibaigs.

Tuo tarpu
MASKVA ŠANTAŽUOJA 
VAŠINGTONĄ
visu savo suktumu ir, pati 
šantažuojama Pekino, rei 
kalus nepaprastai kompll 
kuoja karo plėtimo prasme 
tai Amerikai neleidžia at 
siekti savo tikslo:gretčtau 
baigti karą.

Šioje labai supainiotoje 
padėtyje 
MASKVA SIEKIA DAU
GIAUSIA LAIMĖTI.

Pirmasis Maskvos tiks 
las- susilpninti Amerikos 
Jungtines Valstybes ir pri 
versti jas pasiduoti Mas
kvos reikalavimams. Ka
dangi Amerika pradžioje 
padarė labai didelę klaidą 
ir karo Vietname nesiry

DAVY LEVY (extreme left) CBC radio and television newsman in 
Moscow, interviews U.S.S.R. Premier Kosygin (centre) and U.K. Prime 
Minister Harold Wilson at the British Industial Exhibition in Moscow.

CBC korespondentas daro pasikalbėjimą su SSSR 
ministeriu pirmininku Kosyginu/viduryje/Mask- 
voje.Dešinėj Anglijos min.pirm. H. 5J7ilson'as.

žo laimėti skubiais ir efek 
tingais veiksmais,tai da
bar, kai jau susiorientavo 
ir jau norėtų karą laimėti, 
laikas jau yra praleistas 
ir tenka labai kietai kovoti, 
ir šis karas yra tapęs itin 
nelengvas. Be to, 
AMER KA ŽINO, 
kad karas Vietname gali 
dar daugiau plėstis, nes 
priešo resursai dar dideli, 
o galimybės karą plėsti 
yra dar didesnės, tai Ame 
rlkat darosi aišku, kad ka 
ras Vietname gali tęstis 
ilgai ir galt dar daugiau 
plėstis, nes komunistiniai 
kraštai neabejotinai gali 
Vietkongui dar labai daug 
padėti.

Akivaizdoje tokios padė 
ties ir akivaizdojetoltmes 
nių numatymų, 
JAV NEPAPRASTAI SUSI 
RŪPINO TAIKA.

Šita padėtis Maskvai su 
daro labai palankias gali
mybes siekti savo tikslų: 
gauti Amerikos sutikimą, 
kad Vokietija paliekama 
padalytai dvi dalis;kad at 
plėštosios nuo jos dalys 
pasilieka dabartinių jos lai 
kytojų rankos e ;kad Rusijai 
būtų pripažintas Pabaltijo 
okupavimas, Besarabijos 
ir 1.1, prijungimas;kad Eu 
ropos vidurio valstybės 
liktų Rus i jos satelitais ir 
t.t.Į visus šiuos pripaži
nimus,kaip atrodo, A me ri

SE;
štai dėl ko Europoje jau 
lankosi JAV delegacija,ku 
ri rūpinasi užmegsti pre 
kybintus.o drauge ir poli 
tintus santykius;štai kodėl 
Vakarų Vokietijos kancle 
rtsErhardas gyvena kri
zės laikus ir Adenaueris 
jį puola už jo politikos ne 
pasisekimus. Fakttnat gi 
Erhardo būseną dabar ga 
Įima prilyginti prie Pabal 
tljo valstybių būsenos.Tat 
yra
SRITYS, KURIŲ KLAUSI 
MAI ATIDĖTI
ad calendas grecas ir tat 
geriausiu atveju. Jeigu JAV 
reikalai neis geryn,tat ši 
tie klausimai gali būti net 
ir visai iš dienotvarkių iš 
imti. Politika "savi marš 
kiniai arčiau prie savo kū 
no" gali nustelbti visus kt 
tus.Štai kodėl 
PABALTIJO VALSTYBIŲ 
BŪSENA EINA Į SUTEMAS

Keisčiausia yra tat, kad 
visa tai vyksta kai tiktai 
tuo metu, kai Rusijos sate 
litai visomis jėgomis ban 
do išsilaisvinti, atgauti sa 
voteises ir visai atslpalai 
duoti nuo priklausomybės 
Maskvai.

Galima sutikti ir su Pe 
kino teigimu, kad 
MASKVA BANDO SUSI
DRAUGAUTI SU WA- 
SHINGTONU.

Ir susidraugaus, jei tik 
tai Vašingtonas,priėmęs 
koegzistencijos šūkį,ten
kins Maskvos reikalavi 
mus .Ir neabejojant reikia 
sutikti,kad tas Maskvos ir 
Vašingtono draugavimasis 
eina ir prieš Kinijos komu 
nistus.Kinijos komunistai 
tą neabejotinai žino geriau 
už bet ką ir todėl Maskva 
sako "komplimentus".

Maskvos draugavimasis 
su Vašingtonu ryškina ir 
sparčiai vykstantį 
KOMUNISTŲ SKILIMĄ

Eilėje valstybių komu
nistų partija jau suskilo į 
dvi partijas-maskvtntų ir 
pektninių .Suskilo Belgijos, 
Prancūzijos ir kitose vals 
tybėse kompartijos .Vėliau 
šiai suskilo Italijos kom
partija. Pektntnial komu
nistai sakozmaskviniai ko 
muntstai išdavė darbiniu 
kų klasę,pirm juos apgavę. 
Ir Kinijos komunistai yra 
skilę.Kaip matome,prast 
deda kova tarp komunistų,

• Ispanijai reikalaujant G i 
braltaro,Londone vyjo de 
rybos,tačiau nepavykę su 
s įtarti.
• Kino artistas Čarli Čap 
linas nusilaužė koją.
• JAVprezid.lankysls Ma 
laztjoje.netik Filipinuose.
• Anglijos užs. reik, min . 
Brown tarėsi su JAV prez. 
Johnsonu.
• Bulgarijos min. pirm . 
Žitkov lankėsi Paryžiuje, 
tarėsi su prez.de Gaulle 
ir pasisakė,kad karas Viet 
name reikia baigti derybo 
mis.
• Jungtinių Tautų komite 
tas pasaulio gyventojų dau 
gėjimoproblemai tirti pra 
nešė, kad žmonių daugėji 
mas yra daug spartesnis, 
negu maisto produktų ga
myba ir todėl su gyventojų 
skaičiaus kilimu artėja 
bado katastrofa.
• Džakartos teismas pa
re Įkala vo buv .Indonez įjos 
užs,reik. min. Subandrio, 
prisidėjusiam prie komu 
nistų sukilimo, mirties 
bausmės.
• Rusijos min.pirm.Kosy 
gin pareiškė,kad Kinijos 
separatinis veiksmas pa 
dėjęs Amerikos karui V let 
name, ir kad būtų kita pa 
dėtis, jei Pekinas laikytų 
si Europos valstybių nu
sistatymo.
• Berlyno burmistras 
Brandt tarės i su Maskvos 
atstovu Berlyne ir esą dar 
tarsis su viltimis prieiti 
prie didesnių susitarimų.
• Bostone, JAV, viena mo 
terts pagimdė 7 vaikus, ku 
rie tuojau mirė.Pasirodė, 
kad ji vartojo hormoninius 
preparatus, kad paskubta 
tų gimdymą. Reuteris tei 
gia,kadtaine pirmas atsi 
tikimas ir kad visi vaikai 
tokiais atvejais miršta.

Somalijos pusiasalyje, ku
rį valdo Italija, bus refere
ndumas, kam jis priklausys.

Radio valandėlės "Laisvės žiburio" New Yorke angliškosios dalies vedėjas 
Antanas Mažeika prie transliacijų apratūros. Foto R.Kisieliaus

KAS NAUJA KANADOJE
KANADA SUSIRŪPINO 

ŠIAURĖS ŠVIETIMU 
šiaurinėse srityse. Ten 
bus pastatyta 132 naujos 
mokyklos ir 54 jau veikiau 
čios bus pertvarkytos ir 
atnaujintos.

FEDERA LINIS KANADOS 
PARLAMENTAS 
atnaujino normalų darbą. 
Tačiau liberalai tuojau su 
s įdūrė su konservatorių 
obstrukcija. Konservato
riai nekalba iš esmės apie 
liberalų valdžios įneštus 
įstatymus,bet veikia taip, 
kad tiktai trukdytų valdan 
čtai partijai darbą. Tuo bū 
du liberalų siūlymas palai 
kyt i ūk in inkus, aug ta anč ius 
galvijus, sutrukdomas. Ne 
geriau yra ir su Medicare 
planu. Liberalai nutarė, 
kad šis planas atidedamas, 
bet turi būti įvestas ne vė 
liaukaip 1978 metų liepos 
1 dieną.

RINKIMAI MONTREALY
Artinasi Montrealto 

miesto burmistro rinki- 
mai.Pirmaujantis kandida 
tas,žinoma,yra dabartinis 
veiklus is burmistras Jean 
Drapeau, bet vis dėlto jis 
turi kol kas du konkuren
tus: rašytoją Madeleine Pa 
rent ir chiropraktiką G ii 
bert Croteau. Gal atsiras 
ir daugiau konkurentų, bet 
jiems nugalėti Drapeau la 
bat maža vilčių.

DIDELI TURTAI NEW
FOUND LANDE.

Nepaprastai turtingoje 
Kanadoje labai turtingas 
irNewfoundlandas.Jomin. 
pirm. Smallvoodas suma
niai vesdamas provincijos 
ūkį, daug laimi drauge ir 
visuomenės pasitikėjimą. 
Dabar jis Kvebekui išnuo 
mavo pusšimčiui metų Brin 
co elektros įmonę.Be to, 
elektros jėgainėms provtn 
vija turi plačių galimybių, 
nes vien Churchtllio upės 
kriokliai yra 246 pėdų aukš 
tumo ir sudaro dideles ga 
limybes kurti didžiules 
elektros jėgaines. Be to , 
rasta naftos rezervų.

NAUJI UŽSAKYMAI
United A t re raft of Cana 

da Montrealy pasirašė 36 
mil.dol. sutartį pastatyti 
karo laivams turbinas.

Inkan Construction Co. 
E dmonton gavo 1,687 ,OOO 
dol.užsakymą pastatyti Inn 
villėje mokyklą.

General Electric Co. To 
ronte gavo 2 mil.dol.už
sakymą iš Ontario Hydro 
atlikti darbus.
• JAV su Kanada tariasi 
dėl žvejybos pakrančių zo 
noje.

IŠ VISUR

ĮVAIRIOS ŽINIOS

• JAV prezidentas L.John- 
sonas išvyko 17 dienų kel
ionėn į Azijos ir Australi
jos kraštus, lankysis Man 
ilos konferencijoje ir kt.
• SSSR kompartijos sekr. 
Brežnevas, laikydamasis 
Stalino politikos linijos, 
atmetė JAV prezidento L. 
Johnsono kvietimą bendr
adarbiauti.
• Vokietijos socialdemo
kratai pasisakė už ttesio- 
ges derybas su Rytų Vo
kietijos valdžia. Kancle
ris Erhardas pasiūlymą 
atmeta.
• Italijos kompartija pro- 
pektainę atplaišą vadina 
provokatoriais.
• Albanijos sostinėj Ti
ranoje pasirašyta sutar
tis tiekti pagalbą Vtetkon- 
gut.
• Indonezijos užs. r. min.
Adam Malik išvyko į Mas
kvą tartis dėl skolų ir po
litiniais klausimais.
• Atnaujinti JTO visumos 
posėdžiai.

• JAV prez.Johnsonas da 
lyvau ja lenkų bažnyčios pa 
šventinime, o Į Šiluvos ko 
plyčios šventinimą neatsi 
lankė.

• JAV Kamerunui pasko
lino 700 mil. dol. kelti 
ekonominį gerbūvį.
• Šveicarijoje referendu
mas atmetė valdžios pa - 
siūlymą pakelti gėrimų 
mokesčius.
• JAV erdvių užkariavimo 
programoj bus paleistos
į erdves nuo 6 iki 12 mė
nesių dvi beždžionės,ku
rtas iškels ir nuleis ast
ronautai.

prez.de
%25c4%25afmon%25c4%2599.Be
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TARYBAI
Kanados Lietuvių Ben

druomenė, turinti savo u- 
žuomazgą bene prieš 70 
metų ir susibūrusi į orga 
nizacinį vte-^-ą prieš 14 me 
tų, kitų kraštų bendruome 
nių yra laikoma pavyzdin 
ga savo susitvarkymu bei 
darniu darbu. Tiesa, mes 
neturime daug ideologinių 
bet partinių problemų ar 
nesusipratimų,kurių apstu 
kitų kraštų bendruomenė
se, tačiau ir mūsų-Kana- 
dos Liet. Bendruomenė, to 
Ii gražu nėra jau labai pa 
vyzdingas ir išbaigtas kū 
rinys,kuris nebeturėtų tai 
sytinųir pagerintinų vietų.

Bendruomenės, kaip ir 
kooperacijos idėja ir veik 
la tik tada bus pavyzdinga, 
kai visi jos nariai-ne vien 
tik keli ar keliolika žmonių 
valdybose ar tarybose-ati 
duos savo duoklę visai mū 
sų bendruomenei,darbu, žt 
ntomis,materialiniais iš
tekliais ir kt.Bendruome 
nės idėja dar nėra giliai 
įsišakojusi mūsų visų ben 
druomenės narių tarpe ir 
šiandien tas idėjas skleis 
ti dar reikia specialių pa 
stangų,netgi skelbiant rug 
sėjo mėn. bendruomenės 
mėnesiu,kaip tai yra pada 
riusios JAV Uet.bendruo 
menės vadovai.

Bendruomenės vadovai 
tik tada gali padaryti nau 
dingą, sėkmingą ir žymes 
nį bendruomeninį darbą, 
kai visi bendruomenės na 
riai tas pastangas visoke 
riopai-t.y.moraliai ir ma 
terialiai rems.

Bendruomenės idėjos 
skle idimas ,t .y. -s iek imas 
išugdyti pavyzdingą ben
druomenės narį, kuris 
a/laiku ir nedelsiant susi 

mokėtų bendruomenės so 
lidarumo įnašą,

DETROIT
MICHIGANO GUBERNATORIUS G. RAMNEY ATIDARO 
DAILININKO A. TAMOŠAIČIO MENO DARBŲ PARODĄ

Spalio 8-15 dienomis De 
trolto Lietuvių Namuose 
vyksta tapytojo ir grafiko 
Antano Tamošaičio pa
veikslų paroda,50 darbų: 
35 aliejiniai, 5 akvarelės 
ir 1O grafikos kūrintų.

Nė vienas kitas lietuvis 
dailininkas Detroite tokios 
garbės nesusilaukė, kaip 
kanadietis A.Tamošaitis: 
juostą į jo kūrintų patalpas 
perkirpo Michigan© guber 
natorius.vienas iš stipriau 
šių respublikonų partijos 
kandidatų į JAV preziden 
tus ateities rinkimuose, 
George Romney. Jis su po 
nia, o taipgi ir JAV sena

Yearly Subscription Rates:
Canada........................$6.00
America & S. AmericaS 6.50 
Other Countries . . . .$ 7.00 
Single copy..................$ 0.15

b/ dalyvautų bendruome
nės organų rinkimuose, 
pats be rimtos priežasties 
neatsisakydamas tuose or 
ganuose dalyvauti.
c/ dalyvauti lietuviškose 

jam artimose organizaci 
jose / ideologinės, politi
nės, religinės, sporto, kul 
tūrinės .pramoginės irkt/ 
d/ prenumeruotų ir skai 

tytų lietuvišką spaudą.
e/ pirktų ir skaitytų lietu 

viškas knygas,
f/ dalyvautų kultūriniuo
se parengimuose bei tauti 
niųšvenčių minėjimuose, 
g/ remtų visas lietuviškas 

kultūrines institucijas, 
h/ būtų duosnus visuose 

naudinguose liet, organiza 
cijų užsimojimuose.

Gyvenant svetimoj aplįn 
koj išugdymas pavyzdingo 
ir sąmoningo lietuvių ben 
druomenės narto darosi 
kasmet sunkesnis.

Greit jau baigiasi jauni 
mo metai. Mes džiaugia
mės gražiu jaunimo past 
reiškimu ir įsijungimu į 
lietuviškos veiklos dirvo 
nūs.

Mes norime ir tikime , 
kad su jaunimo metų pasi 
baigimu nepasibaigs jauni 
mo veikla lietuviškoj dir 
voj.Mes norime ir tikime, 
kad jaunimo veiklos rezul 
tate išaugs tas mūsų idea 
lūs, sąmoningas ir pavyz 
dingas lietuvių bendruome 
nės narys.

Mūsų linkėjimai šio su 
važiavimo proga yra-netik 
kad sėkmingai ir darniai 
atliktumėm dienotvarkės 
užsibrėžtus darbus, bet 
kad savo bendruomeniniu 
nusiteikimu visuomet lyg 
ir spinduliuotumėt, t.y. 
plėstumėt ir ugdytumėt ben 
druomenės idėją visų lietu 
vių bendruomenės narių 
tarpe.

torius Robert P. Griffin, 
bevarydami priešrtnkimi 
nę propagandą,buvo atvykę 
į Lietuvių namų banketą , 
kuriame vaišinosi apie 
300 žmonių.Sužinojęs,kad 
žemutinėje salėje atidary 
molaukia kanadiečio dai
lininko paroda,mielai suti 
ko ją atidaryti. Aukštie
siems svečiams atsidėko 
damas už suteiktą garbę 
A .Tamošaitis gub. G. Rom 
ney ir sen.R. P. Griffin lei 
do pasirinkti dovanoms po 
vieną paveikslą.

Sekmadienį žmonių pa
rodoje buvo gana daug.Ypa 
tingą publikos dėmesį kėlė

KANADOS LIETUVIU BENDRUOMENĖS KRAŠTO 
VALDYBOS PIRMININKO ANTANO RINKŪNOPRA
NEŠIMAS KLB-NĖS KRAŠTO TARYBOS SESIJAI

UŽDAVINIAIDIDIEJI
Pats kalendorius nusta 

tė šiai krašto valdybai di 
džtaostus uždavinius -.1966 
metais jaunimo metus-,19 
67-dalyvauti Kanados šimt 
mečio minėjimo ir įvykdy 
ti lietuvių pasirodymą Pa 
šaulio parodoje E po 67 
Montrealyje;l968-kuo iš
kilmingiausiai paminėti
Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymo 50 metų su 
kaktį.

Pradėkime nuo jaunimo 
metų, kurie jau eina į pa 
baigą. Pagrindinę šio dar 
bo dalį atliko mūsų jauni 
mo sekcija, vadovaujama 
G. Rinkūnaitės.Kanadoje 
iki šiol atlikti trys prtnci 
pintai stambūs darbaūa/ 
įkurta krašto valdybos 
jaunimo sekcija ir suor
ganizuoti jaunimo įgalioti 
niai beveik visose apylin 
kėse, b/surinkta apie $7 
OOO jaunimo reikalams, 
c/plačiai dalyvauta prieš 
kongresinėje jaunimo sto 
vykioje ir pačiame kon
grese,d/ ruošiamasi jauni 
mo metų uždarymui,kuris 
įvyks Toronte lapkričio 
24 d.

Kongreso įvertinimas 
padarytas bendruomenės 
vadovyb ių suvaž tavirpe, 
kątik įvykusiame Cleye- 
lande. Ten konstatuoti' į 
kad kongresas atliko di
džiulį uždavinį išjudtnda 
mas mūsų jaunimą pašau 
liniu mastu ir nepapras
tai sustiprindamas ben
druomenės idėją. Džiugu 
konstatuot i ,kad t rukdymų 
Kanadoje nebuvo jokių. 
KANADOS ŠIMTMEČIO

MINĖJIMAS
eina labai plačiu mastu, 
bet iš daugelio jo sričių 
mums susidarė šiokios 
tokios galimybės dalyvau 
ti bent keliose. Viena iš 
tų galimybių yra lietuvių 
pasirodymas / Lietuvių 
D i ena/pas aul io pa rodo j e 
MontrealyjeJCadangi Lie 
tuva turi ne tik draugų , 
bet ir priešų, tai ir Lietu
vių Dienos klausimas jau 
visi metai eina iš kalnų į 
pakalnes, nežiūrint milži
niškų pastangų, kurias de 
da tos dienos komitetas , 
sudarytas iš Montrealio 
veikėjų ir vadovaujamas 
jauno ir energingo apyl. 
pirm.R. Verbylos. Vienaip 
arkitaip.tojidieua bus .Jei 
ji vyktų parodoje, tai tas 
mums kaštuotų nemažiau 
$5000,kur tuos reiktų su
rinkti iš visuomenės, neą 
įėjimą į parodą pasiima pa 
ti parodos vadovybė.

Kitas didelis darbas, ry 
šium su Kanados štmtme 
čiu, yra 
IŠLEIDIMAS KANADOS 
LIETUVIU ISTORIJOS 
anglų kalba. Darbas, vado 
vaujamas dr. J. Sungailos, 
yra įpusėjęs. Iš valdžios

iš pažiūros abstraktu  s,bet 
giliau įsižiūrėjus labai 
prasmingi,liaudies moty
vais atausti dailininko alte 
Jaus paveikslai.

Spalio 15 d., sutapdintas 
su kitu Lietuvių namuose 
vykstančiu dideliu parengi 
mu, uždarymas. 

gauta $2000 pašalpa, ta
čiau visa veikalo išleidimo 
suma suksis apie $9000, 
taigi apie $7000 reiks su 
rinkti iš visuomenės.

Šimtmečio parodoje fe 
deraltntame paviljone po 
ilgų kovų pavyko gauti vie 
tą išstatyti nedidelį kiekį 
mūsų dailininkų paveikslų, 
spaudos pavyzdžių ir tau
todailės .Šiuo reikalu rūpi 
naši Montrealio komite
tas,padedamas mūsų kul
tūros skyriaus, vadovauja 
mo St .Kairio. Montrealyje 
valdžios sudarytas komite 
tas visą parodos laiką ro 
dys filmus iš Kanados tau 
tybių gyvenimo. Tuo rūpi 
naši taip pat Montrealio 
komitetas.

Kitas įdomus šimtmečio 
projektas yra jaunimo su 
s ipaž tnimo kelionės .pilnai 
valdžios apmokamos. Tuo 
tarpu į šį planą pavyko į- 
jungti tik Hamiltono taut. 
šokių ansamblį"Gyvatarą'; 
kuris,gavęs iš valdžios $ 
4, 500, aplankė valdžios 
reikalaujamą Reginą ir bu 
vo sustojęs Vinnipege.

Parodos public relation 
įstaiga nori apmokėti lie 
tuvio kelionę, kurios metu 
būtų rodomas filmas, re
klamuojantis parodą. Ma
noma ir tuo reikalu pasi
naudoti.

Lietuvos nepriklausomy 
bės
50 METŲ JUBILIEJUS 
plačiai aptartas minėtame 
Cleveland© suvažiavime, 
kurio aprašymai jau tilpo 
mūsų spaudoje, tad šioje 
vietoje to nebekartosiu, 
tačiau prašyčiau dėl ten 
keliamų idėjų pasisakyti.

Prie kitų darbų pirmiau 
s ia noris i paminėti darbus 
švietimo srityje, vad. mū 
sų švietimo komisijos 
pirm. E.Miliausko.Kana 
da imasi iniciatyvos pra
dėti gaminti vaizdines 
mokslo priemones: skai 
dies ir mokomuosius f ii 
mus .Skaidrių reikalas jau 
įgavęs konkrečias formas 
Tikimasi iki pavasario iš 
leisti bent vieną 50 skai 
drių albumą su komenta
rais mokytojui. Pirmoji 
tema-Vilnius: jo praeitis 
ir dabartis. 
BENDRUOMENĖS SAN
TYKIS SU LIETUVIU 
FONDU

Problema kyla ištojcad 
krašto tarybos priimtojo 
Lietuvių Fondo statuto da 
bartine forma negalima 
valdžios įstaigose regis 
truoti ir gauti čarterįTen 
ka daryti esminių pakelti 
mų. Su tais pakeitimais 
sutikti krašto valdyba ne 
turi įgaliojimų, to dėliai 
viskas ir perduodama 
krašto tarybos suvaž tavi 
mui.

Parodą globojo LB De
troito apylinkė.Abu meni 
n inkai-A nastaz i ja ir Anta 
nas Tamošaičiai Detroite 
lieka visai savaitei ir sve 
čtuojastBtrutės ir Vikto
ro Veselkų namuose.

Alfonsas Nakas .

AMERIKOS LIETUVIŲ 
TARYBOS ŽODIS 

pasakytas vieno susi
rinkimo proga. Pirm. 
Ant.Rudis be ko kita 
pasakė:

"Amerikos Lietuvių Ta 
ryba per šiuos dvidešimt 
penkis savo veiklos metus 
dėl Lietuvos laisvės atsta 
tymo yra įsigijusi nemažai 
praktiško, gyvenimiško pa 
tyrimo. Taryba turi drau
giškus ir labai vertingus 
ryšius su šios šalies vado 
vaujančiais pfelitikais ir 
svarbiomis valdžios insti 
tucijomis.Savo veiklos sėk 
mingumul'Taryba savo ko 
vos strategiją tiksliai ir 
protingai derina su šios ga 
lingiausios pasaulio šalies 
išmintinga,tikslia ir griež 
ta prieškomunistine strate 
gija.Ir todėl gerai žino, ku
rie mūsų veiklos gyvybi
niai reikalai gali būti vyk 
domi šiandien, rytoj ar ki 
tu metu ir nuo kurių vykdy 
mo tenka susilaikyti dar 
nežinomam laikui, derin
tis prie vienokios ar kito
kios greitbesikeičtančios 
pasaulinės opinijos padė
ties .Kitokios išeities šian 
dien mums ir nėra.

Mūsų jėga ir mūsų sti
prybė yra mūsų pačių vie 
nybėje, sus ikiaušime ir vie 
ningame darbe .To dėka iki 
šiol Washingtone Kongre 
sas, Valstybės Departamen. 
tas ir Baltieji Rūmai buvo 
ir yra puikiai informuoti 
apie šiandieninę Baltijos 
valstybių padėtį ir rodo 
mums ypatingą respektą 
ir nuoširdumą.

Amerikos Lietuvių Tary 
bos pastangomis buvo su
kurtas ir didysis Ameri
kos Lietuvių Šalpos Fonn 
das BA LFas.kurio tikslas 
buvo pagelbėti II Pasauli
nio karo išblaškytiems po 
platųjį pasaulį lietuviams. 
Jo darbai nė dabar dar ne 
sibaigė ir niekas nežino 
kada dar baigsis. BALFo 
organizacija, su didžiai 
garbinguoju prelatu J.Kon 
čium priešakyje, atliko ir 
atlieka milžinišką šalpos 
darbą. Ji pasirūpino, kad 
kenčaintieji badą, šaltį ir 
ligas, būtų išvaduoti iš tų 
nelaimių. BALFAs tremti 
Europoje išrūpino iš JAV 
ar joSe veikiančių šalpos 
organizacijų centrų šim
tus tūkstanč ių svarų mais 
to, rūbų,vaistų ir kitų įvai 
riaušių dalykų.Kitus mili 
jonus svarų gėrybių BA LF 
ui suaukojo geraširdžiai 
Amerikos lietuviai.

Atvykdami į šį kraštą 
naujieji ateiviai davė prie 
saiką JAV atstovams-kon 
aulams,jog gins šito kraš 
to konstituciją ir, jeigu rei 
kės-nestgailės paaukoti nė 
gyvybės. Dabar jau dauge 
lis čia susikūrė geras gy 
venimo sąlygas ir įsigyda 
mi šio krašto pilietybę, pa 
kartotinai davė priesaiką 
gerbti JAV konstituciją ir 
ginti šią šalį nuo priešų . 
Tat yra kiekvieno doro šio
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3 ŽEMĖS SKLYPAI

Žemė. sklypo. N.. 220 - 4000 ag, pidM
” *’ N r.” 229 - 4000 •• ••

” ” Nr. 230 - 4394 •• ”
Viii sklypai randasi Montroalla prlemlesty|a 
Francdls do Sales, c<|pntry of Lovai. 
Sklypų vertė 1000.00 |lokvleno.

Laimėjimų paskirstymas įvyks I9di m. NL Spaudos baliaus metu.
5 Tickets -- Donation $3.00.

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

MŪSŲ KELIAS TIKRAS
Besvarstant skautų veik 

los sėkmingumo bei pa
trauklumo reikalą mūsų 
jaunosios kartos tarpe, 
kartais pasigirsta pasisa 
kymų.ir tat būna net vado 
vų tarpe, kad mūsų siste 
mai, progamoms ir dau- 
liui dalykų reikia surasti 
ką nors naują, labiau prl 
taikytą dabartiniam laikui.

Anglijos skautų tarpe 
nesentai buvo siūlyta keis 
ti uniformą.Girdi,vyrės 
n to amžiaus skautams ne 
tinka trumpos uniformi
nės kelnės .neštai esą net 
neestetiška .A merikieč tai 
skautai tvirtina, kad tos 
kelnės esančios patogios 
ir tinkamos.

Vyriausioji mūsų sąjun 
gos vadovybė yra susirū 
pinus i nė dėl šių išvirši
nių dalykų, bet dėl esmi
nių. Šiam reikalui Pirmi 
ja buvo sudariusi net spe 
cialtą komisiją, kuri,ka
dangi skautų sąjūdis yra 
tarptautinis,bandė susi
pažinti su kitų kraštų 
skautų programomis ir

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 IR IŠVALYMAS 
/Spausdina Sveikatos Klinika,460 Roncesvalles Avė./

Norint kalbėti apie nor
malų ar nenormalų vidu
rių apsivalymą,reikia pir
miausia susipažinti su mū
sų virškinimo kanalu. Vi
sas virškinimo kanalas, 
pradedant rykle ir bai
giant storosios žarnos už
baiga-tiesiąją žarna/rec 
turn/, yra išklotas gleivi
nėmis plėvėmis, turinčio
mis liaukų .Virškinimo ka
nale yra mums draugiškų 
bakterijų, kurios padeda 
v trškint i .Liaukos/glando^ 
gamina virškinimo sultis , 
kaikuriuos vitaminus.Vis
ką suėmus į krūvą virški
nimo kanalą daro gyvą or
ganą bei gyvą virškinimo 
sistemą. Visas virškini
mo kanalas turi savo spe
cialų,tik virškinimo orga
nams charakteringą judė
jimą, vad. peristaltiką. 
Virškinimo kanalas visą 
laiką stengiasi stumti mais
tą žemyn .Kada viduriai neuž 
kietėję,maistas visą laiką 
slenka žemyn ir apsivaly 
mas yra normalus. Bet 
kada mūsų viduriai užkie
tėję, tada šis natūralus 
virškinimo kanalo judėji- 
nas,peristaltika, silpnėja 
tr į kelioltką metų susto
ja normaliai apsivalyti, 
tada mūsų žarnos pameta 

rado,kad veik visos ir vi 
sur programos yra tokios 
kokios buvo seniau. Šve
diški programų vadovė
liai beveik vist yra ben
dri skautėms ir skautam. 
Komisija net s tūlė tr mums 
pasekti švedų pavyzdžiu. 
Taip pat komisija mano , 
kad yra labai svarbu mokė 
ti tinkamai perduoti skau
tams programų dalykus pa 
gal šio laiko dvasią tr ret 
kalavimus. Būtinai reiktų 
lietu viškų-skautiško auklė 
jimo metodikos vadovėlio 
bei mokymo - perdavimo 
prlemonių:filmų, šviečian 
čiųskatdrtų/sltdes/ir pan.

Iš eitų, Jei kitos tautos ne 
mato reikalo viską iš es
mės keisti, kodėl mes tat 
turėtume daryti? M ielos tos 
sesės tr broliai, mūsų tdė 
ja didi, sistema jaunajai 
kartai patraukli.T ik gyven 
kime tuo ir, stenkimės bet 
mokėkime iš širdies per
duoti tai mūsų mažesnio- 
sioms sesėms ir broliu
kams. L.E - tas, 

elastiškumą, nuo persi
krovimo išsitempia, tada 
mes imamės prievartinio 
vidurių išlaisvinimo būdo 
laksatyvųkurie savo.-ruož 
tu evda prie įvairių ligų 
ir žarnų "užsicementavi 
mo".

Dėl to atsiranda viso
kių ligų:tulžies,inkstų ak 
menys.Jeigupradeda vie 
nas organas šlubuoti, tai 
jis patrauks tuom keliu 
ir kitą. Taip žmogus pra 
dėjęs sirgti vidurių užkie 
tėjimu, vėliau kitais ga
lais ir pradeda skųstis 
visomis pusėmis.

Laksatyvtnis būdas išva 
lyti vidurius sunaikina žar 
nų gyvybingumą.

Apsivalyti reikia kas die 
ną ir dar normaltau-2 kar 
tu į dieną

Tokiu būdu skubame į 
amžiną skausmą ir opera 
ei jas,o dar toliau-amžtnų 
atostogų

Tad gyvenkim natūraliai, 
galvokim natūraliai,džiaug 
kimės natūraliai ir steng- 
kimės įgyvendinti natūralų 
kūno apvalymą, o ne prie
vartavimą.

Pasistengkim užkietėji 
mą pašalinti natūraliu bū 
du, natūraliu maistu, jude 
sials ir kitomis priemonė 
mis.

Ps.D.R.M.N.Pt
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VILNIEIIŠKI RŪPESČIAI
DĖL SANTYKIAVIMO SU LENKAIS

Supratimas ir pažini
mas yra santykių pama
tas. Žemaičiams, suval
kiečiams bei kaunie
čiams želigovskiados pa
sekmės yra moralinis nu
sikaltimas bei pasipikti
nimas pilsudskinės Len
kijos grasinimais ir 1938 
metų ultimatumu. O 
mums, vilniečiams, žaiz
dos yra gilesnės, nes 
lenkai okupantai užda
rinėjo mūsų draugijas 
ir mokyklas, ūkiniai prie
vartavo valstiečius, vy
rus kamavo kariuomenė
je, areštavo ir kalino lie
tuvius veikėjus, išnieki
no lietuvių kalbą ir ver
tybes, barbariškai bruko 
"polska wiara". Todėl 
mes, kurie pąjutome len
kų bizūną, negalime leng
vabūdiškai viską dova
noti. Tačiau, objekty
viai žiūrint, mes nepa
neigiame naudingumo ir 
galimybių kultūriniam 
bendradarbiavimui, ži
noma, jeigu lenkai savo 
valstybės ateitį statytų 
ne klastos ir smurto, bet 
teisės ir teisingumo pa
grindais.

Žvelgiant į kultūrinio 
bendradarbiavimo gali
mybes, yra kreiptinas 
dėmesys į mūsų silpno

Los Angales lietuvių dalis po koncerto Kalifornijos 
Lietuvių Dienos proga prie Marshall High School au
ditorijos, kurioje įvyko gražus solistų D. Stankaity 
tės ir St. Baro koncertas. Kalifornijos lietuviai kas
met ruošia Lietuvių Dienas Bendruomenės iniciaty
va ir vardu. Foto L. Kančausko,

6671 Hollywood Blvd, 
Hollywood, California.

Dešlnėje KLB Montrealio Lietuvių Seimelio Prezidiumo pirmininkas Komas 
Verbyla daro pranešimą apie Pasaulio parodą įvyksimą 1967 metais Montre- 
alyje ir joje Lietuvių Dieną KLB Krašto Tarybai spalio 8 dieną Toronte/gre
ta Tarybos suvažiavimo pre z id hunas-dr. Br. Povilaitis, dr. P. Lukoševičius, 
E.Skripkutė ir dr.M.Ramūnienė/. Kairėje pp.Verbylos kalbasi su Pasauli
nės parodos vienu iš atsakingųjų pareigūnų, kiūrėkite R.Verbylos pranešimą 

apie pasiruošimą Pasaulinei parodai ir joje Lietuvių Dienai.

ką tautinį atsparumą sve
timoms įtakoms bendrai 
ir į mūsų protėvių dary
tas istorines klaidas. Tu
rime saugotis polonizmo 
plėtros. O kad lenkai ir 
vėl vienašališkai neva
rytų savo kultūrinio im
perializmo į mūsų dva
sinius plotus, Vilniaus 
Krašto Lietuvių Sąjun
gos Centro Valdyba pa
sigedo santykiavimo 
krypties formos ir de
rintos minties, kaip lai
do santykių gairėms nu
statyti. Tam reikalui yra 
sekami čia išeivijos len
kiškojo gyvenimo povei
kiai ir telkiama santy
kiavimo galimybėms 
studijinė medžiaga.

Gal pagrindinė dabar
ties lietuvio su lenku 
bendravimo nesantaikos 
šaknis yra Vilnius ir Vil
nija. Lietuviui brangi ta 
žemė, kurią jo tėvai ir 
protėviai savo krauju 
laistė ir kaulais maitino. 
Lietuvis turi istorinę ir 
neginčijamą prigimties 
teisę į savo tėvų paliki
mą ir savo žemę jis ver
tina net aukščiau už žmo 
gaus gyvybę. Gi lenkas 
neigia lietuvio teisę ir 
vėl kovoja už Vilnijos pri
jungimą prie Lenkijos. 

Nei nacių okupacija, nei j 
dabartinis komunistinis 
jungas lenko neatgrasino 
nuo šovinistinio imperi
alizmo. Klaidinga ma
nyti, kad tik lietuvių kil
mės lenkai kovoja už Vil
nijos prijungimą prie 
Lenkijos. Ta pačia poli
tika vadovaujasi ir tikrie 
ji lenkai. Čia išeivijoje 
yra apie 10 milijonų len 
kų ir sunku būtų surasti 
jų bent vieną nuošimtį, 
kurie pripažintų Vilnių 
Lietuvai. Tiesa, praei
to karo pabaigoje Miko- 
lajczykas buvo pripaži
nęs lietuvių teisę į Vil
nių, bet už tai kiti len
kai jį apšaukė išdaviku.

Tėviškės Žiburiuose 
ir Drauge buvo paberta 
palaidų, skatinančių 
santykiauti su lenkais 
minčių ir net priekaiš
tavimų, kad santykiavi
mo reikalu nieko neda
roma. Čia nenorima pa
neigti galimai naudingų 
santykiavimo atvejų ir 
nagrinėti iš to santykia
vimo išplauksimas vie
nokias ar kitokias pasek
mes, tik norima suglaus
tai pasisakyti, kad dabar
tinių įvykių raida tuotar-
pu kalba vien tik prieš 
bet kokį santykiavimą su 
lenkais. Juk buvo bandy
ta gerinti kaimyninius 
santykius. Prieš 10 me
tų New Yorke buvo pra
dėtas mūsų veiksnių su 
lenkais pasitarimas kul
tūrinio bendradarbiavi
mo reikalu; jau buvo pri
eita vienodos nuomonės 
ir užakcentuota, kad tarp
tautiniai teritorialiniai 
ginčai paliekami atei
čiai. Tačiau, po kelių die
nų londoniškė lenkų eg- 
zilinė vyriausybė išsiun
tinėjo laisvojo pasaulio 
diplomatams įspėjantį

Atvalzdai rodo parodos susisiekimo priemones: požeminį trauktnį-metro, kuris oficialiai atidarytas spalio 
17 dieną. Čia matomas vienas požeminio vagonas /Cremazie/, greta- stotis; apačioj aukštai einantis trau
kinys; dešinėj apačioj -specialus parodos autobusas. Montrealio metro esąs moderniškiausia pasaulyje.

šauly taikos nebus tol, 
kol Vilnius ir Lvovas 
bus atskirtas nuo Lenki
jos kamieno. Ar tas lon- 
doniškės lenkų vyriau
sybės "grūmojimas11, su
drebino pasaulį ar ne, 
bet new yorkiškis lietu
vių - lenkų santykiavi
mas, savaime aišku, tu
rėjo nutrūkti pačioj pra
džioj; nebenf būtų buvę 
sutikta su lenkiška nuo
mone, kad Vilnius pri
klauso lenkams.

Būtų didžiai reikšmin
gas pasitarnavimas ir 
vilnietiškam reikalui ir 

tykių plėtrai, jei mokslo 
vyrai, santykių su len
kais minties puoselėtojai 
išsamiai išstudijuotų ir 
pasisakytų trijų paskuti
niųjų įvykusių veiksmų 
reikalu:

1. Koks tikslas buvo 
lenkams suklastoti isto
rinį filmą "Kryžiuočiai" 
ir išjuokti lietuvius pa
saulio akyse, kai apvilkę 
nusususiais kailiais ir 
apginklavę gumbinėm 
lazdom pavaizdavo juos 
akmens amžiaus barba
rais; nors, kaip čia iš
eivijoje, taip ir okupuo-

Pasiruošimas
Lietuviu
Dienai

Lietuvių 
neš imas

PASAULINĖJE 

PARODOJE 

Dienos ir Ekspo Komiteto pra-
Kanados Lietuvių Bendruomenės 

Tarybos 
jau yra geraiVisiems

žinoma,kad 1967 metai yra 
Kanadai dideli ir svarbūs 
metai. Viena kad Kanada

toje Lietuvoje, lenkai bu 
vo įspėti, kad pažeidžia
ma istorinė tiesa. 

2. Kas paskatino krikš- Hų motyvų. Viena, kad ši 
čioniškos Lenkijos len
kus veiksmui suklaidin
ti Vatikaną ir pašto ženk
le talpinti mūsų Vilniaus 
Aušros Vartų Dievo Mo
tiną, kaip Lenkijos vals
tybės simbolį ir dar gre
ta pasaulietės moters Jo- 
gailienės Jadvygos, at
skirtos nuo pirmojo vy
ro Austrijos princo Vil
helmo; kai tas veiksmas 
ne tik užgavo mūsų tau
tinius jausmus, betpažei- 
dė ir krikščioniškos eti
kos principus.

3. Kokiais sumetimais 
lenkai savinosi Chicagos 
gatvių stulpuose ne tik 
Vilnių, bet Kauną, Tel
šius ir Varnius, atseit, 
visą Liętuvą.

Vilniaus Krašto Lie
tuvių Sąjungos Cent
ro Valdyba.

suvažiavimui, 
švenčia savo konfederaci 
jos šimtmetį ir antra, 
Kanadoje bus laikoma pa
saulinė paroda-E po 67.

Kanados lietuviai turėtų 
rimčiau savo žvilgsnį at 
kreipti į šią parodą, dėl ke 

paroda tikis i sutraukti per 
35 milijonus žmonių į pa
čią parodos vietą Montrea 
ly ir antra, propaganda 
apie parodą ir jos dalyvius 
bus paskleista po visą pa 
šaulį per radio,televiziją 
ir spaudą.Tad reikia turėt 
omeny,kad visas pasaulis 
bus gerai informuotas apie 
parodą ir jos dalyvius.

Žiūrint iš šiotaško,kaip 
mes galėtum rasti geres
nę progą iškelti Lietuvos 
vardą, kultūrą ir meną pa 
šautinėj plotmėj jeigu ne 
per šią parodą ?Su kiekvle 
nu šokiu,daina, skulptūra, 
braižiniu ar knyga būtų mt 
nėtas Lietuvos vardas.Tai 
yra proga parodyti pašau 
liui, kad Lietuva, nors ir 
pavergta ,yra tauta gyvųjų 
tarpe ir su kilnia kultūra

JONAS 
AVYŽIUS ROMANAS

KRBKELĘJE
46 atkarpa. PENKTA DALIS

y GYVENIMAS IS NAUJO
Lapinas išsitraukė tabokmakį. Kemšama pypkė šokinėjo 

rankose. Kvaila galvoti apie meilę.. . tokiuose metuose, oi 
kvaila. Bet ką darysi, jei širdis nepaleidžia. . . O ir širdyje 
ne vien meilė, ne. Kur ten! Meilės, gal būt, mažiausia. Už
tai neapykantos per kraštus. Jeigu ji būtų sprogstamoji me
džiaga, visas pasaulis išlėktų į viršų. Ir kam jis bereikalingas, 
tas pasaulis, kai nebėra jame žmogui vietos? Atėmė žemę, 
malūną — kentėjo; buvo dar galima kentėti: mokėk verstis. 
Dievo žmogau, nepražūsi. Kantriai nešk Viešpaties uždėtą 
kryžių, ateis tavo diena — būsi išganytas. Užmušė Įsūnį — 
irgi kentėjo. Unkštė kaip peršautas šuo, bet kentėjo. Viltis 
stiprino: nebus taip amžinai. Tačiau dienos ėjo, o aplink jo
kios properšos, jokio lopinėlio žydro dangaus. Debesys, visur 
vien tamsūs nepermatomi debesys, netilsiantis audros gaus
mas, nepaliaujami žaibų blyksniai. Ir trenksmas, iš visų pu
sių šiurpus perkūno trenksmas. Zegnojiesi ir lauki, kada į 
tave pataikys. Kabi ant plaukelio, o po kojomis bedugnė 
praraja. Žiūri į ją, lauki. . . Metus, antrus, trečius. .. dešimt 
metų. .. Viltis sudegė kaip pamiršta užpūsti žvakė. Ištver
mės, ištvermės! Ateis, išvaduos. . . Nėra. . . kiekgi galima 
kentėti, karalių karaliau?! Jėzus Kristus, tavo sūnus, tiek il
gai nevaikščiojo kryžių keliais, o čia paprastas mirtingasis. .. 
eina... turi eiti ir nežino, kada prieis paskutinę stotį. Tavo 
duktė tau jau nebe duktė. Morta. . . Ir tą nori išplėšti, nela
bieji. Ne, jau išplėšė. Iš karto nenorėjo tuo tikėti, Manė, 
užsiožiavo boba, perkais, ir vėl ratas grįš į seną vėžę. Šian
dien po pusryčių, eidamas į malūną, užklupo darže, burokus 

retinant: ačiū Dievui, pagaliau išsiaiškins. Pritūpė šalia vago
je, raustė daigus po vieną ir jautėsi toks menkas, taip nusi
žeminęs, kaip niekad nė prieš nieką gyvenime.

,,— Kas pasidarė, Mortel, kas? Ko bėgi nuo savo Motie
jaus, moterėle? Negi šuva, ir dar aprietas, negi įkąsiu.“

Skersa akimi nepažvelgė į jo pusę, bet atsakė:
„— Blogiau, Motiejau. Aprietą šunį nudėtų ir būtų ramu. 

O tu gi žmogaus vardą nešioji". . .
Niekada nieko panašaus, ir dar tokiu smerkiančiu tonu, 

nebuvo girdėjęs iš jos lūpų. Širdis persivertė kūliu kaip 
kliudytas kiškis. Suprato: toli nespruks, bet iš paskutiniųjų 
mėtė zigzagais pėdas.

„— Kodėl gi taip, Mortel? Iš kur toks rūstis, moterėle? 
Gal tave užgavau, nuskriaudžiau ar kaip kitaip? .."

Ne iš karto atsakė. Rankos pašėlusiu greičiu lėkė virš 
vagos, su įniršiu raustydamos iš lizdų daigus. Paskui pasuko 
galvą į jį, nutvilkė susiaurėjusiom akim ir trenkė:

„— Piktas tu žmogus, Motiejau. Būčiau anksčiau pama
čiusi, bet nerodei savo sielos. Tu neturi sielos, Motiejau. Ta
vo širdis pilna nuodų kaip gyvatės dantis. Eik šalin! Neap
simesk nieko nesuprantąs, nieko tas nepadės. Gali apgauti 
žmones, bet priešDlevą neišsiteisinsi. Dievas žino, kas kaltas, 
kad Toleikis ligoninėje, o Gaigalai neteko pastogės. .

Iš karto pamanė gerai neišgirdęs. Atsirėmė rankomis va
gos, norėjo atsistoti, bet žemė sprūdo iš po kojų, kaip muilo 
gabalas. Kelias akimirkas tupėjo tarpvagyje susirietęs, be
veik pavirtęs ant šono ir sunkiai alsavo. Morta tartum pamiršo 
jį; rankos tik lėkė virš vagos, tik darbavosi, o liemuo sprin
dis po sprindžio į priekį. . . į priekį. . . Jau tik nugara bema
tyti. . . ant šono palenkta galva, jau tik stora kasos pynė, 
susukta ant pakaušio. .. Negi visai išnyks? Visiems laikams? 
Negi jis niekuomet nebepriglaus skruosto prie raudonos, vė
ju kvepiančios kasos, ir nebegalės pats sau pasakyti: „Prara
dau ūkį, malūną, geriausią veislinę kumelę, bet ši moteris 
vis dėlto mano! Dar mano!"

Sukando dantis, kiaurai pervertas pažeminimo ir nežino
mybės baimės, ir pašliaužė tarpuvagiu kaip dvesiantis šuo.

••— Kas tau sakė? Meluoja! Meluoja, sakau! Girdi, Mor

ta? Aukščiausias mato, aš nekaltas. Patvirtink, dangaus su
tvėrėjau, uždėk antspaudą. Nutrenk, jeigu meluoju..

Trenkė! Bet ne perkūnas, o juokas, paniekinantis Mortos 
juokas. Baisesnis už visus perkūnus.

Sunkiai atsistojo ir nuėjo. Supleišėjęs, apanglėjęs. Kaip 
žaibo suskaldytas medis. O iš paskos daina:

„Tai bent laikai auksiniai, 
gyvent visiems gerai. .

Ir nykus, nė per žingsnį neatstojantis šešėlis. Nežinai, kur 
ir kada jis tau pastos kelią. Nebūsi namie, suras malūne arba 
sugaus ant lauko. Niekur nepasislėpsi. O jei diena laimingai 
praeis, tai lauk prakeikto svečio vakare. Vidurnaktį jis ne- 
pasidrovės tave išversti iš lovos. „Duok gerti! Pamylėk savo 
brangiausią draugą, Motiejau!" Ir pamyli. Širdis kunkuliuoja 
pykčiu kaip pragaro katilas, o tu šypsaisi, prašai gerti, val
gyti, nes sugyvulėjusiose akyse matai įrašytą savo likimą: 
„Aš skęsiu, bet ir tave įtrauksiu." Nereikėjo, oi nereikėjo 
prasidėti. Per daug pasitikėjo. Negana to, kartą įsismaginęs 
prasitarė, kad neblogai būtų išrūkius Gaigalus... Pats sau 
užnėrė kilpą, kvailys.

„Tai bent laikai auksiniai..."— Balsas vis arčiau, ar
čiau. . . O štai ir pats šešėlis. Įkrypavo į malūną kaip į savo 
namus, atsidrėbė ant maišo. Iš vakarykščios neišsipagiriojęs.

— Per daug plepi, Viktorai. Gali liūdnai, oi liūdnai baig
tis. ..

— Nėra pradžios be pabaigos. ..
— Nemandravok, Viktorai. Man ranką įtrauksi,— ir tai 

dar nežinia, ar įtrauksi,— o pats įsmuksi iki viršugalvio.
— Nesibark, Motiejau. Šileika nieko neskandino ir ne

skandins. Pats prisprogs, o kito netrauks. Turi burnelę?
Kaip neturės, reikia turėti. Ištraukė iš už maišų karklinės 

butelį, prikliukino pilną stiklinę. Kaip ant krosnies. Kitą. 
Ir ta dingo bedugnėje Šileikos gerklėje. Per keliolika minu
čių butelis tuščias. Jokios rimtos kalbos. Tik tarp gurkšnių

Nukelta į 4 psl.

yra verta laisvės.
Panagrinėkim,kokios są 

lygos Ir koktus būdus ga
lim panaudoti, kad galėtu 
me būti dalyviais, o ne EI 
po 67 žiūrovais.

Žinoma,kad mes esam 
nepajėgūs statyti savo pa 
vtlljonų Ir varžytis su lals 
vomls pasaulio tautomis. 
Mes neturim Išteklių, kad 
galėtum milijoną išleisti 
pavilijonui.kaipAmerika, 
Rusija, Anglija, Vokietija 
ar kitos tautos .Mes turim 
pasitenkinti daug kukles
niu bei jnums pajėgiu pro 
gramos prisidėjimu.

Viena galimybė gal būtų 
prieinama įsigyti savo pa 
vilijoną, tai būtų nupirkti 
mažą pastatą 20 pėdų ant 
50 pėdų,bet ir šis pats ma 
žįaustas pastatėlis katnuo 
ja $ 45, OOO.OO, dadėjus 
jo parengimą, aptarnavi
mą ir šiaip išlaidas ta su 
ma siekia net $8CįOOO.OO 
Atrodo, kad ir šitoks mū 
sų prisidėjimas atpuola.

Tad vienintėlė išeitis 
lieka, kreiptis į Kanados 
valdžią ir prašyti, kad jie 
mus priimtu kaįo Kanados

Nukelta į 7 psl.
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GRĖBĖJAI PARGRĮŽTANTANTANAS TAMOŠAITIS

PTrljos

DRAMATURGO KOSTO OSTRAUSKO ŽODIS
PRIIMANT LITERATŪRINE PREMIJĄ 

rybos meninis lygis ma
tuojamas ne dugnu, ne vi
durkiu, bet viršūnėmis.

Darydamas šiuos paly
ginimus, sąmoningai,-iš 
dalies,kaip literatūros ts 
tor Įkas,-naudo juos i prael 
ties kūriniais ir visiškai 
nebandau statyti lygybės 
ženklo tarp anų Ir šių die 
nų dramaturgijos .Man čia 
svarbu pats faktas: mūsų 
drama literatūros žanrų 
tarpe ilgą laiką buvo /ir,, 
iš dalies,tebėra/ tarsi pa 
mestinukas.

Bet štai atėjo jury komi 
sija su platesniais akira
čiais.

Tad Į premijos paskyri 
mąžlūrlukalpį pilnesnių 
teisių suteikimą mūsų dra 
maturgijai. Asmuo šiuo 
atveju nublunka.
Dėkoju.

MONTREALY ĮSTEIGTAS 
BALIO SRUOGOS VARDO 
FONDAS -------- ,----------------------

Atžymint poeto ir drama Minių minios traukia maršą: tiesiog "Zalgirius".Kažin 
turgo prof. Balio Sruogos Ei! Valio! Valio!- 
dvidešimties metų mirties Kelkim, broliai,savo kraštui!
sukaktį, šio mėnesio 7-8 
dienomis Montrealyje įs
teigtas Balio Sruogos var 
do fondas.

Jį finansuoti ir plėsti Įsi 
pareigoj© keli JAV lietu
viai .Dabartinis fondo kapi 
talas-$l. OOO. -Lėšų reika 
luį plačiąją visuomenę ne 
bus kreipiamasi.

Fondo paskirtimi ir arti Tik vieningai, tik į taktą! 
miausiais uždaviniais yra: Et! Valio! Valio!

priimant Vinco Krėvės var 
do literatūrinę premiją:

Vartojant žodžius tikra 
ja prasme,man pakaktų vie 
no žodžio: ačiū. Tačiau ne 
norėdamas piknaudoti s ve 
čloprtvilegijos,tarslu dar 
keletą.

Man-vtenintėliam Vinco 
Krėvės mokiniui lietuvių 
literatūros kurse Pensilva 
ntjos universitete, gerai jį 
pažinojusiam ir dideliam 
jo gerbė jut-man ypač malo 
nu, kad šioji premija yra 
susieta su jo vardu. /Tik 
ironiška, kad pats Krėvė- 
klasįkas,vienas iš kelių di 
džiausiu mūsų rašytojuje! 
gune pats dldžtaustas-nte 
kad nėra gavęs jokios pre 
mtjos/.

Kita mintis, kurios nega 
liuapeiti, siejasi su pasku 
tintuoju jūsų laureatu-poe 
tu Algimantu Mackum, ma 
no artimu,šauniu bičiuliu. 
Deja, jau greitai bus dveji 
metai,kai jo nebėra.Ttktu, 
kad čia tinkamas ir laikas 
ir vieta pagerbti jo atmini 
mą.

RAŠYTOJO PROF B. SRUO 
GOS NAME RAMIOJOJE 
gatvėje atidaryta pamink
linė paroda ir viešosios 
b ibi iotekos skyr ius .Paro
dai parinkta visas rašy - 
tojo darbo kabineto vaiz
das.

SUSIBŪRIMO ŠAUKSMAS 
Marija Aukštaitė

/Ž turėkite 2-me puslapy
je A.Tamošaičio parodos 
atidaryrho Detroite apra-

DIDŽIAJAM BROLIUI NE
PATIKO ŽALGIRIO VAR

DAS?
Vilniaus opera atidaryta 
naująja Vytauto Klovos o- 
pera "Du kalavijai", kuri 
anksčiau buvo skelbiama

VILNIUJE MIRĖ KOMP. 
ANTANAS BUDRIUNAS, 
sulaukęs 64 metų amž
iaus. Buvo dirigentas 
ir konservatorijos pro
fesorius.

VEDA DR.
KAD NEUŽKRISTŲ
-Buvau pas gydytoją ir 

pasisakiau,kad paskutiniu 
laiku man dažnai atmintis 
užkrinta,-guodžiasi drau 
gas draugui.

-Įdomu,ką gydytojas pa 
tarė?

- Sumokėti iš anksto, 
kad kartais neužkristų.

DĖDĖ
Vyras, grįžęs iš gimi

naičio laidotuvių, sako 
žmonai:

-Pagaliau aš galiu tau 
prtstpažintt.kadttk iš mei
lės tau aš šitiek metų lai
kiau tavo nemalonų dėdu
lę savo namuose.

- Vtešpatte.'Nejaugt tat 
buvo ne tavo dėdė ?

NUSIPIRKO ŽADINTUVĄ
- Tuojau po vedybų aš 

bandydavau pažadinti savo 
vyrą rytmetyje pabučtuo 
dama jį.

- O dabar?
- Po trijų mėnesių jis 

nusipirko žadintuvą.
GERA PRAKTIKA
Gydytojo motina giriasi 

savo kaiminkai:
-Mano sūnus jau turi to 

kią praktiką, jog laikas 
nuo laiko gali pasakyti pa 
cientui, jog jis niekuo ne 
serga.

PRETENZIJA
Tarnautojas šlavėjai:
- Kur dingo dulkės nuo 

stalo? Ten aš užsirašiau 
svarbius telefono nume
rius.

Jūsų premijos paskyri
me Įžvelgiu žymiai dau
giau, negu mano kūrybos 
įvertinimą, kuris, tarp kit 
ko, nors ir malonus, vis 
dėlto nėra būtina s. Taip sa 
kydamas turiu štai ką gal 
voje.

Ne paslaptis, kad drama 
skaitytojas mažiau domisi 
negu poezija,romanu ar no 
vele. Pamatyti dramą see 
noje-taip; tačiau tą pačią 
dramą perskaityti-vargiai. 
Žodžiu, dažnai užmiršta
ma, kad drama yra ne tik 
teatras,bet ir literatūra. 
Negana to. Net ir tie skai 
tyto jai,kurie šiaip gal būtų 
linkę atsiversti dramos 
knyga,net ir jie dažnai pa 
siduoda tai mūsų nuo seno 
kažkodėl Įsikalbėtai idee 
fiks,būtent lietuvis-tš pri 
gimties lyrikas, Lietuva- 
liaudies dainų,poetų šalis; 
tad mūsų poetai labai gert, 
romanistai ir novelistat- 
neblogi,o dramaturgai... 
Jeigu jau taip tikrai būtų, 
tat neturėtume nei Vinco 
Krėvės "Skirgailos", nei 
Balio Sruogos "Milžinopa 
unksmės'įO sakykite,koks 
romanas prilygsta šiems 
ne tik dramos, bet ir ap
skritai mūsų literatūros 
šedevrams?"Altorių šešė 
ly"?Gal,bet irtai tik iš da 
lies. Kas dar?Tiesa, mes
neabejotinai turime dau- • Plunksnos klubas Sydne- 
gtau prastų dramų, negu Juie išleidžia metrašti, pa
prastų romanų. Tačiau kū- vadintą "Plunksna ir žodis!'

ar lietuvių garbė nepati
ko,ar Žalgirio vardas tam 
vis"didžtąjam broliui", ku
ris nuolat diriguoja visą 
Lietuvos gyvenimą? Kada 
tas "brolis" išsikraustys 
iš Lietuvos1?
• Dr. Romualdui Viskan
tui Purdue universitetas su 
teikė profesoriaus titulą.
Prof .R. Viskantas yra inži
nerijos specialistas.
• Dr.P.Bagdanavtčtus yra 

'gydytojas,bet pasižymi ir
- išleisti esančius rank Rasktm širdims bendrą raktąkaip dramaturgas, yra pa- 

rašęs"Varpinę", "Šiaurės 
pašvaistę" ir kt.
• Solistas bosas V. Dauno

Ei! Valio! Valio!
Ir su lyrom, ir su plienu, 
F i! Valio! Valio!
Susiburkim, siena viena- 
Ei! Valio! Valio!
Su skudučiais, su vargonais
Ei! Valio! Valio!
Su vyžotais, ir su ponais- 
Ei! Valio! Valio!

rašty prof. B. Sruogos raš Ei! Valio! Valio!
tus, Išjudinktm sielų arfas!
- suredaguoti B.Sruogos Et! Valio! Valio!

DAILININKAS VIZGIRDA 
PANAUDOTAS PROPA - 

GANDAI
Bolševikai nebūtų bolševi
kais, kad nepanaudotų, ką 
tiktai pasigriebę, savo 
partinei propagandai. Jie 
pasinaudojo ir dail.Viz
girdos atsilankymu Lie
tuvoje. Nors ir pridėda
mas žodį "maždaug",bet 
įterpė "susižavėjimą", o 
tas jiems yra svarbiausia. 

Kas bolševikams ypač y- 
ra svarbu,tai kūrybos są
lygų pabrėžimas, kad jos 
esančios labai geros.Bol- 
ševtkai tarytum"užmiršo" 
kad tą patį Vizgirdą tiktai 
vakar koneveikė kolioda- 
mi išsigimėliu,o savo,pa
vergtos Lietuvos dailinin
kus visą laiką laiko paža-

monografiją,sutelkiant am Kad neskirtų.mus joks tarpas-ras tarptautiniame solistų boj žabangais ir
žininkų atsiminimus. Ei! Broliaf^Valio! ; dainininkų konkurse Mask- neduoda ialsvai kurti. Ir
- atžymėti premija išskir /Eilėraštis iš naujai išri

tinus laimėjimus kultūros stos Marijos Aukštattės 
baruosaPremija nebus ski k 
r lama reguliariai kasmet. 
Tuo norima rasti būdą at
žymėti stambesne suma ti 
krai vertingą kūrybinį dar 
bą, ir nebūtinai vien groži 
nės literatūros srityje.

Šiems uždaviniams vyk 
dytibus sudarytos jury ko 
misijos.

Tikėdamas i, kad šis su
manymas susilauks visuo 
menės pritarimo,kviečiam 
visais reikalais kreiptis 
šiuo adresu:

Vytautas A. Jonynas 
4797 Grosvenor Ave. 
Montreal, 29. Que. 
Canada.
Fondo iniciatorių vardu:

V. A. Jonynas .

voj laimėjęs 4 vietą iš 58, 
nasiustas i Milano operą

Rožių vasara"/ La Scala” tobulintis

dabar staiga Vizgirdabol- 
ševikams"atidengta Ame- 
riką”-dailininkal galt lai
vai kurti.. .O kur gi pasi- 
dėjo"socialisttnis realiz
mas'! kurio trafaretas vi
są laiką partijos buvo dai
lininkams buvo brukamas 
per prievartą? Ar jo jau 
atsisakyta ?Ar dailininkų 
atgailavimai už "nukry
pimus" jau užmiršti?

Tat, kokias čia pasakas 
"Literat.ir Menas"sprau- 
džta Vizgirdai į lūpas? 
Tokiais pasisakymais L. 
ir M tiktai dar kartą įro
do bolševikiškų teigimų 
akiplėšiškumą .Kam to 
reikia?

LIETUVIU MUZIKA PER 
RADIO

Lapkričio 5 dieną,šešta 
dtenį bus girdima lietuvių 
liaudies muzika su pran
cūziškais ir lietuviškais 
paaiškinimais,nuo 4 vai. 
30 iki 5 vai.30 vakaro per 
prancūzųCBF,banga 690 
AM ir tuo pačiu laiku per 
CBF-95,lFM.Ši progra
ma vadinasi Musique dės 
Nations ir bus girdima per St., Chicago 60629, USA 
visas prancūzų stotis Ka 
nadoje: Ottawa, Toronto, 
Winnipeg, Edmonton irt.t. 
tikVinnlpege ir Edmonto 
nelaikąs kitas. Be to, bus 
girdima ir kai kuriose vie 
tose J.A.V.

Šios valandos radio pro 
gramą ves Aloyzas Stanke 
vtčlus.Muzika yra skolin 
ta iš mūsų lietuviško pus 
valandžto.

Ši visos valandos pro
gramą per Radio Canadą, Nr. 1/27/. 144 psl. Kaina 
valdišką stotį, galėtų būti 
girdima dažniau, jeigu He 
tuviai iš įvairių Kanados 
vietų ir Montrealio para 
šytų po laiškelį pasakyda 
mi, kad programa patiko 
ir norėtų ją dažniau girdė 
ti. Rašyti galima ir lietu 
vių kalba šiuo adresu:

Mr. A. Stankevičius
Musique des Nations 
Radio Canada 
P.O. Bo 6000 
Montreal.
Lietuviai galėtų praneš 

ti savo draugams prancū 
zams, kad pasiklausytų 
šios valandėlės,ir parašy 
tų po laiškutį.

NAUJI LEIDINIAI
Marija Aukštattė."Rožių 

vasara".Poezija. 674 psl. 
Gražiai išleista stambi kny
ga, iliustruota dali. Juo
džio. Kaina 7 dol.

J.Narūnė. "Snaigių kara
laitė"-kalėdinė pasaka,iliu 
struota spalviniais pieši
niais dail. V.Stančikaitės. 
Kaina 1 dol. Gaunama Drau 
go letdykloj:4545 Vest 63

Vaclovas ŠI toge r is.1'A n- 
tanas Smetona žmogus ir 
visuomenininkas" 190 psf7 
Kaina 2 dol. Gaunama pas 
leidėją-J. Bachuną, Sodus 
Mich., USA.

Stepoas Strazdas. "Ei
lėraščių rinkinys" 1884- 
1962. 160 psl.Kaina$2.50 
Gaunama Keleivio adresu: 
636 Broadway, So. Boston, 
Mass.02127, USA.

"Tėvynės Sargas"1966 m

nepažymėta. Redakcijos 
adresas: 89-17, 97 Stre
et, Woodhaven, N. Y.11421, 
U.S.A.

"Sėja" 1966 m. 2-3 nr.
Al. Kez is, S J. "Porfolto 

'65".Fotografių rinkinys. 
Kaina$2.OO. Gaunama ad- 
resu:2345 Vest 56 St. Chi
cago 60636, USA.

The Economy of Ontario. 
Department of Economics 
and Development, 950 Yon- 
ge St.., Toronto 5, Ont.
• Melbourne Lietuvių Moterų Ka
talikių d-ja buvo paskelbusi kon
kursų. lietuvei moteriai, rašančiai 
Australijoje. Konkursų laimėjo 
Marija Mykolaityte - Slavėnienė 
už eilėrašščių rinkinį "Klajūno 
Takais”. Vertinimo komisijoje bu
vo: T. A. kultūrinio priedo red. 

® Ramutis Zakarevičius, gyJuozas A. jūragis, T. A. red.
kun. Pranas Vaseris ir adelaidiš- 
kis spaudos bendradarbis Pranas

KAIMAS KRYŽKELĖJE Atkelta iš 3 psl.

kelios bukos frazės, ne vietoje pratrukęs kvatojimasis, keiks
mai, šlitinėjantys žvilgsniai. „Motiejau, dar buteliuką!" At
kimšo, pripylė stiklinę. Pats siurbtelėjo dėl akių ir pilną 
atkišo Šileikai. Tegu greičiau nuvirsta.........Gal dar, Vikto
rai?“ Tik žagsėjimu begali atsakyti. Akys kaip virtos žuvies. 
Liežuvis pinasi, kojos nešioja į šonus. Užsitaisė šiai dienai, 
ačiū Dievui. Pilnas. „Namo, Viktorai, namo!" Kur jis tau 
eis — per stipriai traukia prie dirvožemio. . . Murmėdamas 
užlindo „už didžiojo rato", keturpėsčias ruopščiasi ant maišų 
krūvos. Užlipo.

Lapinas atsisėdo ant svarstyklių ir susiėmė galvą. „Toks 
judėjimas! Šoferiai pusgirčiai laksto. Pritraiško vištų, žąsų. 
Andai Paugos bekonui pasturgalį sumalė. O štai vaikštinėja 
žmogus, kasdien girtas kaip dūmas — nepritrenkia. Pats vel
nias saugo. Kitas, žiūrėk, blaivas būdamas, užmina nelaimei 
ant uodegos, ir nėr žmogaus, o Šileika. . . Aną rytą žmona 
kiaulių garde atrado. Visą naktį išgulėjo srutose. Anei pri
gėrė, anei kiaulės nugulė..."

Suskambėjo varpelis — grūdai baigiasi girnų dėžėje. La
pinas pasikėlė girgždančiais laiptais į malūno kepurę, pripylė 
dėžę ir ėmė leistis žemyn. Lipo koja už kojos, ant kiekvienos 
pakopos stabteldamas čia iškrapštyti pypkę, čia pasitaisyti 
iš bato išsipešusią klešnę, čia surasdamas kitą dingstį, kuri 
ilgiau sulaikytų viršuje. Blogas nujautimas stūmė atgal, ir 
jis slinko žemyn, dirginamas paaštrėjusio savisaugos instink
to, kaip galvijas, užuodęs skerdyklos kvapą. Ten, apačioje, 
turi kažkas labai nemalonaus įvykti, būtinai įvyks.

Prie svarstyklių pamatė žmogų, ir nors jis stovėjo atsi
gręžęs pečiais, iš karto pažino Martyną. Kostelėjo, bet Mar-

Marija Aukštaitė, šiomis dienomis išleidusi savo 
poezijos rinktinę "Rožių vasara".

• Matematikas ir muzikas
Kazys Kavaliauskas Austn- venas Australioj.Sydnejuję** ] <1 u o
alijos mokykloms rašo ma-gavo filosofijos daktaro lai p^d^is. 
tematikos vadovėlius. psnį šimto dolerių premija buvo įtei

kta Melbourne, Lietuvių Namuose, 
rugpiūčio 14 d.

tynas neatsisuko.
— Sveikas, pirmininke. Kas naujo laukuose? Girdėjau, 

Kepalių brigadoje antrametį dobilą ariate lauk.— Kai Mar
tynas nieko neatsakė, Lapinas, nepaprastai sutrikęs, pridū
rė: — Maža vėjo. Gerai, jei maišiuką per valandą sutrini.

Martynas numetė ant grindų nuorūką, sutrypė batu ir 
pasisuko į Lapiną, taip ūmai pasisuko, kad tasai loštelėjo.

— Gali nesirūpinti vėju. Nuo rytojaus tu ne malūninin
kas.

Kelias akimirkas sunkiai alsuodami ėmėsi įsiutusiais 
žvilgsniais.

Lapinas pirmas pasidavė.
— Kuo gi neįtikau, Martynai? — sušnibždėjo, nuleisda

mas akis. Pypkė šokinėjo pageltusiuose dantyse ir būtų iš
kritusi, jei nebūtų prilaikęs.— Prie Toleikio buvo gerai, tau 
gi nebeįtaikiau. .. Už ką? Negi kaltas, kad jie ten, priimdami, 
nepasvėrė miltų? Mano buvo susverta. . . gramas į gramą ati
tiko. ..

Kol Lapinas kalbėjo, Martynas varstė jį akimis ir vos 
pastebimai šypsojosi. Atrodė, kad ta viena mintis, kuri ska
tina šypsotis, tik ir sulaiko jo kumščius.

— Susvertai — Martynas spiovė Lapinui po kojomis.— 
Miltais teisinasi. .. O savo sąžinę ar pasvėrei? Tu toks biau- 
rybė. Lapinai, kad nėra tau vietos ne tik malūne, bet niekur 
žemėje, kur dori žmonės gyvena.

Visas pasienis iki pat laiptų buvo pristatytas maišų su 
miltais. Lapinas nusigręžė ir nuėjo palei maišus, apsimetęs 
kažko ieškančiu. Surado. Tai buvo apvalus, delnų nušlifuotas 
pagaliukas, kuriuo trambuodavo maiše iš rankovės byrančius 
miltus.

— Matai kaip! — Lapinas pasmagino rankoje pagaliu

ką.— Nebėra man vietos žemėje... Meiliai, oi meiliai kalbi 
su uošviu, ženteli. .. Kai slapsteis! nuo miškinių mano sody
boje, negalvojau, kad taip atsidėkosi.

„Štai nuo ko viskas prasidėjo! Iš pradžių baimė, paskui 
taikstymasis plius meilė, o iš viso — niekšybė. Kelias į vi
sišką nusikaltimą."

— Atsidėkojau daugiau, negu galvoji. Reikėjo ten tave 
išgrūstil Būtum pamatęs vargo ir gal pasidaręs kitu žmogumi. 
Neperleidome tavęs per skaistyklą. Lapinai, va kur mūsų 
klaida. Bet čia jau aš vienas kaltas. . .— Martyno lūpos iškry
po. Valandėlę tylėjo, trindamas drebančiu smiliumi smakrą.

Paskui pašoko, įgeltas kažkokios minties, ir įsisiurbė įsiutu
siu žvilgsniu į Lapiną.— Nedrįsk man daugiau dėtis gerada
riu, šunsnuki! Girdi? Aš tau joks žentas! Jei ir vesiu Godą, 
tu niekuomet nebūsi man uošvis. Goda nemyli, negerbia, 
nelaiko tavęs tėvu. Supranti? Nelauk, nesitikėk iš tos gimi
nystės nieko gero. Manęs jau neįtrauksi į savo girnas. Ne
sumalsi! Viskas! Baigta! Nuo šios dienos daugiau nepažįstu 
tavęs, ir būk malonus nesimaišyk man po kojomis. Sutrinsiu! 
Nesvarbu, kad nebe Stalino laikai. ..— Martynas, sugniaužęs 
kumščius, žengė į priekį. Jam atrodė, kad rėkia iš visų jėgų, 
tačiau iš perdžiūvusios gerklės veržėsi tik duslūs, prikimę 
šūkčiojimai, kurie vos buvo girdimi pro gargždų malūno 
bildesį.

Lapinas traukėsi atatupstas. Miltini ūsai styrojo kaip 
įelektrinti. Akys klaikiai blizgėjo. Ranka su maišikliu perspė
jančiai kilo aukštyn.

— Martynai, liaukis. Galiu galvą perskelti,— sustenėjo 
išsigandęs; aiktelėjo ir pritūpė, mat, traukdamasis palindo 
po ratu ir gavo krumpliaračio spinduliu per pakaušį.— Dievas 
mato, tikrai tvosiu! Užpultam valia gintis užmuštinai. ..

MANFRED HELLSMANN, 
GRUNDZUEGE DER GESCHI- 
CHTE LITAUENS.

Tai vokiečių kalba 180 pusla
pių suglausta lietuvių tautos ir 
valstybės istorija nuo seniausių 
iki naujųjų laikų. Rašytojas j- 
žangoje pasisako, kad šį darbų 
parašęs 1958lstorija parašyta su 
meile ir simpatija lietuvių tau
tai, remiantis ir lietuviškais šal
tiniais, tarp kitų ir Šapokos Lie 
tuvos istorija. įžangoje autorius 
sako: “Mes vokiečiai šiai mūsų 
kaimyninei tautai, ne visada e- 
sani parodę supratimo, ypač kai 
dalis rytprūsių vadinamasis 
Klaipėdos - kraštas, atiteko jos 
valdžion ir dėl to kilo įvairiau
sių įtampų”. Knyga parašyta su 
istoriko kruopštumu ir objek- 
tingai.
Tačiau autoriaus numaty
mas pesimistiškas:

"Tikra yra viena, kad 
pagrindus sukrečiantieji pakiti
mai, kuriuos patyrė lietuvių tauta, 
paliks gilius pėdsakus jos politi
nėje ir istorinėje sąmonėje. Seks 
pervertimai, dings iliuzija kad ir 
ta, kad lietuviai apie savo politinį 
likimą gali suvereniškai nulemti, 
išnyks svajonės apie “Ddžiąją Lie
tuvą”, kuri kaikurių emigrantų są
monėje galėtų būti puoselėjama."
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TĖV. JONAS DYBURYS, O.F.M.,
TĖV. GABRIELIS BALTRUŠAITIS, O.F.M., B.A. M.Ed.,
gimnazijos direktorius, anglų kalbos mokytojas, vokiečių, lotynų, lietuvių kalbų 

bendrabučio prefektas mokytojas

ni^na

E. KARDELIENĖ

ATOSTOGAUJANT
MOKSLO, SPORTO, PRAMOGŲ GALIMYBĖS IR.. ..

JAUNATVIŠKOS SILPNYBĖS 
straipsnių lietuviškai.

Pagaliau mokiniai turi 
šokiams orkestrą ir atsi- 
kviesdami iš kitų gimnazi
jų mergaičių pasišoka. Tu
ri spal vinę televiziją.

Kas nori, gali mokintis 
muzikos. Gimnazijoje mo
kama anglų kalba,bet 18 pa- 
mokųį savaitę būna lietu
vių kalbos.

Laisvu laiku nuo pamokų 
mokiniai įpareigojami tarp 
savęs kalbėtis tik lietuviš
kai. Amerikos valdžia pri
pažįsta visas teises baigu
siems šv. Antano gimnazi
ją.

Kasmet būna vis daugiau 
ir daugiau iš visų kraštų 
mokinių. Iš Kanados, iš Či
kagos,Bostono ir net iš Los 
Angeles.

Šiemet būsią 105 lietu
viukų mokinių.Iš Kanados 
18 .Dabar atrenkami tik ge
rai besimokanti mokiniai 
ir su pažymiais gero elge
sio. Jei pasitaiko įtartinų 
elgesio atžvilgiu,tai kai ka
da imami išmėginimui. Jei 
pasitaiso-palteka, jei ne
siunčia namo,kad nedarytų 
blpgos įtakos kitiems mo
kiniams.

Maitina mokintuš toje 
pačioje valgykloje, kur ir 
mes valgėme. Visi čia val-

Gimnazija turi savo au
tobusą. Juo mokinius veža 
į sporto rungtynes, pasi
žiūrėti garsių filmų kaip 
"Kleopatra" ir kt. Daro 
ekskursijas į tolimesnes 
vietas. Visi gimnazijos 
mokiniai su mokytojais 
lapkričio 13 d. dalyvavo 
Laisvės Žygy į JTO New 

) Yorke,viso 1OO asmenų . 
Paskui parašė laišką U 
Thantui, A. Fanfaniut, S . 
Coulibaliui prašydami 
Lietuvai laisvės.

Mokintai čia iškilmin
gai švenčia Vasario 16 ir 
rašo laiškus prezidentui 
Johns onui.sekret. Ruskui 
prašydami užtarimo ir 
laisvės Lietuvai, surenka 
tarp savęs pinigų ir auko
ja Tautos Fondui ir Altui. 
Mokiniai susiorganizavę 
į skautus ir .sudarė Kre
tingos tuntą, į ateitinin
kus Pr JJlelininkatčto kuo
pą ir šv.Pranciškaus kuo
pą.

Mokiniai ruošta vaidini
mų spektaklius, koncer
tus .patys dainuodami cho
ru ir šokdami tautinius 
šokius.

Yra tarp jųjų ir du rim
ti poetąi-RImantas Banai
tis ir Jonas Elijošius.

Dešimtmečio proga iš
leista knyga pavadinta "An- go sočiai ir kiek tik nori 
tonianum". Joje prirašyta 3 kart į dieną.
pačių mokinių daugybė Čia vaikai ir sveikatos

n d r i u s t r i u s, R. A m brozaitis, Ronald Caron; stovi: J. G a
lauakas, V. Gorinąs, R. Kvietys, A. Skučas, V. žemaitis ir R. Danaltls VII-ji 1966 metų abiturientų laida

įgauna, nes visada kvėpuo
ja grynu pušų oru, kai dar 
esti šilta .maudos i jūroj ar 
base Ine .Sportuoja puikia
me parke. Gyvena toli nuo 
didelių miestų ir fabrikų . 
Tokios sąlygos labai teigia
mai veikia vaikų sveikatą. 
Ir visgi, Tėvas Leonardas 
pasakoja,kad mokinius rei
kia labai stropiai prižiūrė
ti, nes berniukai prasima
no visokiausių neleistinų 
dalykų, kas jiems nereika
linga ir todėl jie nuolat glo
bojami,taisomi,patariami 
ir sekami.

"Pasįtaiko,kad ir įsimy
li didesni berniukai,reikia 
jiems išaiškinti, kad dar 
nelaikąs jiems tuo būti už
siėmus ir 1.1",-kalba Tė
vas Leonardas.

Aš susidariau įspūdį, 
kad iš tos gimnazijos išė
jęs mokinys bus geras žmo
gus ir geras lietuvis, todėl 
laimingi tėvai, kurie gali 
nuvežti savo sūnų į šv. An
tano gimnaziją. Jie gali bū
ti ramūs,kad jų sūnus bus

puikiai mokslinamas ir au
klėjamas. ,i.

O mokesnis už visą iš
laikymą ir mokslą labai ne- 
didelts.Tada.kai kitos pa
našios gimnazijos ima Ų2 
OOdol.už mokslo metus, 
čiatiktai6OO dol.9 mėne
sius čia mokiniai gyvena 
maitinasi, mokosi, o kur 
dar kitos lietuvybei palai
kyti priemonės,kurios čia 
mokiniams teikiamosTTat 
gi išeina tik 61 dol.į mė- 
nesį.’Kaip galima už tokią 
sumą mokinti ir išlaikyti 
vaiką? Tai tik Tėvų Pran
ciškonų didelis pasišventi
mas lietuviškumui ir no
ras išauklėti gerus žmo
nes gali taip tesėti.

Gimnazijoj mokslas pra
sideda po Darbo dienos ir 
todėl vasarotojai gali bū- 
tiitik iki rugpiūčio 28 d. 
Tėvams Pranciškonams 
reikta pasiruošti sutikti 
105 savo mokinius. O dar* 
bo visuose namuose be 
galo .Reikia viską pertvar
kyti po vasarotojų.

Taigi, mes su gailesiu 
paliekame šią ramią, pui
kią poilsio vietą ir ruošia
mės namo.Pp .Datlydai ma
ne nuvežė į Kennebunk 
miestuką, kur atėjęs auto, 
busas mane paėmė ir vėl 
vežė gražiais keliais pro 
Atlantą,pro kalnus,upes ir 
ežerus linkMontrealio.Al- 
bans'e vėl mus perėmė tas 
pats motrealietis šoferis . 
Jis ir vėl maloniai kalbėjo 
į mus per ruporą ir gra
žiai mus atsisveikinęs iš
laipino Montrealyje.

Sudiev atostogosSudiev 
Tėvas Jonas mūsų visų va
sarotojų rūpintojėlis ir vi
si Tėvai Pranciškonai.’Bu
vo labai malonu Tamstas 
pažinti nors ir iš tolo, ir 
taip maloniai praleisti sa
vo atostogas Tamstų rezi
dencijoje.

Iki kitų vasaros atosto
gų. E. Kardelienė.

JEI JŪS PLANUOJATE KALĖDOMS IR NAUJIEMS METAMS 
SIŲSTI SIUNTINIŲ SAVO GIMINĖMS AR DRAUGAMS į SOV. 
SĄJUNGĄ, TAI JAU LAIKAS DABAR -- NEAT1 DĖLIOKITE! 

SIŲSKITE DOVANAS IŠANKSTO! MŪSŲ PATARNAVIMAS 
YRA PASIRUOŠęS JUMS PADĖTI KIEKVIENU ATVEJU IR 
KAS TIK BUS GALIMA.

MES TURIME LABAI GERĄ PASIRINKIMĄ MEGSTINUKŲ, 
SKARELIŲ, CHALLIS MEDŽIAGOS, SIENOS KILIMŲ,LOVOS 
UŽTIESALŲ, ODINIŲ ŽAKIETŲ, DIRBTINIŲ KAILIŲ AP
SIAUSTŲ, NAILONI-NIŲ MEDŽIAGŲ IR DAUGYBĄ KITŲ JŪ

SŲ SIUNTINIAMS TINKAMŲ DALYKŲ.-

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

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

UKRAINSKA KNYHA 
(Global Imports)
2643 East Hastings Street, 
Vancouver 6, B. C. 
253 - 8642

Gen. Franco 
Ispanijos diktatorius, 
kuris pasiryžo gauti 
Gibraltaro tvirtovę ir 
Gibraltaro sąsiaurį.

George Gallup 

garsus visuomenės nuo
monės tyrėjas.

Jolian Tiedman Reg d 
DIRBU VISŲ RŪŠIŲ BALDUS 

PAGAL UŽSAKYMUS

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

GEORGE LAVINSKAS
ALLSTATE INSURANCE 

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS.
268 - 2nd Ave., LaSalle. Tel: 366-S3O9.

Llniue'iAal Cleaned TJailoH
• 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

UŽSISAKYKITE

SIUNTINIAI LIETUVON 
KAUFMAN’S WOOLLENS&TEXTILES

WHOLESALE & RETAIL 
4115 ST. LAWRENCE BLVD. M O N T R E A I., QU E. TEL. V I - 2 - 5319.

IŠ ČIA PASIŲSITE SIUNTINIUS SAVO GIMINĖMS PILNAI GARANTUOTOMIS

URMO KAINOMIS 
30* 40 *ŽEMI AU RINKOS KAINOS

GERIAUSIAS SAVO GYVENIME ATOSTOGAS !

‘ TRIPLE FRENCH 
CARIBBEAN CRUISE

IR PILNOS MALONUMŲ ATOSTOGOS

11 dienų plaukiojimas laivais 
FLANDRE IR ANTILLES!
Vlslžkal naujas plaukiojimo būdas) 
Air France- jet sutelks Jums daugiau 
laiko tarp žavingų salę, nunesant Jus 
i liuksusinius “ Antilles'" at "Flandre“’ 
laivus Karibų jūros vidury. 11 dienų 

Jūs maudysitės saulėje apsupti mėly- 
niauslos pasauly jūros. Po to skren
date namo.
9 išvykos iš Montrealio:

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

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

Rezervuokite vietas dabar!

1028 Sherbrooke St. W. at Peel. 288-6203

ŽAVIOS
oru ir jilra sų apsistojimu P o in te-a-P i.tre !

Nuo
SCAE kanadįškais 
V V V> pinigais

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

Reikalaukite brošiūrų!

Tel. 525-8971

Baltica Investment Corp.
Autorizuotas kapitalas $ 120.000

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

Už indėlius mokame HP'., dividend"1

1920 Frontenac St. Montreal, P. Q.

romui IAI VEDYBOS KRIKŠTYNOS

SUKAK I I „VFS MAZAMEC IAMS 

ĮVAIRIOS PROGOS

7 . I.iiiirimiitis

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.

LaSALLE AUTO SPECIALIST Iteg’d
SAV. G. DESROCHERS

Taisau ir dažau lengvas mažinąs 
7717 GEORGE LASALLE, QUE.

(Prieitais ..Nepriklausomos Lietuvos“ redakciją)
Tel.: garažo 366-0500

namu 366-4203

ME Z-bin
DE LUXE CLEANERS

Sav. P. RUTKAUSKAS 
117—6th Avenue,

• TURIME GERIAUSIOS ANGLIŠKOS VILNONĖS MEDŽIAGOS VYRIŠKIEMS IR 
MOTERIŠKIEMS KOSTIUMAMS, P A IT A M S , S U K N E L Ė M S IR Š IL KIN Ė S-Brocade 
& Dainty MEDŽIAGOS.

• DIDŽIAUSI PASIRINKIMĄ K A Š MIR O , N A 11,0 N I N I'Ų IR ŠILKINIŲ SKARELIŲ, 
SVEDERIŲ IR VISA KITA ŠEIMOS REIKALAMS.

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

SAVININKAS CH.KAUFMANAS, buvęs audinių fabriko* L i te x* vedėjas Kaune. Laisvai kalba 
lietuviškai.

Lachine.

BELLAZZI - LAMY.INC-
DO 6-6941 7682 Champlain Blvd. I^aSalle
Jvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmas- 
Insuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis popieru.

Telefonas 768-6679

WINDSOR
DRY CLEANERS & DYERS CO. LTD. 

Valome visokius drabužius ir kitą Jūsų namų apyvoką.
Savininkai:

A. Keršys, P. Pi tiulis. P. Kcršulis, A. Gieibus.
1205 CHURCH Ave., Verdun, Montreal.

EJkATfMSTILŽINAI i 

PERKU HEPMKLSUSOMOS LIETUVOS 
PS1TO lEHKUIS - VOKUS - ATVIRUTES • 
ABARIUS - PAVIENIUS. SEMTOMIS - BIOS 
UAIS BEI MAŽAIS KIEKIAIS. KREIPTIS 

SU PASIŪLYMAIS I W.E. N O R K Ų.ZMI 
EOOINSTON STREET, PHILADELPHIA, PA. 

ISIS? USA.



6 PSL. NEPRIKLAUSO MA LIETUVA 1966. X. 19. -40(1014)

TO Ft^J-NTT O
TAUPYK IR SKOLINKIS

PIRMUTINIAME IR DIDŽIAUSIAME 
rORONTO LIETUVIU KREDITO KOOPERATYVE PARAMA

KAPITALAS SIEKIA DU SU PUSE MILIJONO DOLERIU 
MOKAME: DUODAME:

414% u t depositus Uorgičiui ii 6'fa
55M numatyta ui Šerus Asm. pasfco/os ii 7%

Asmenines paskolas duodame iki §5,000.- ir morgičius 
valdžios nustatyt# norm#, 66% įkainuoto turto. 
Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, bet nedau
giau §2,000.- Asmeninės paskolos, mirties atveju,apdraus 
tos iki §5,000.-
Paramos nariais gali būti kiekvienas lietuvis gyvenas 
Kanadoje.
Kasos valandos: Kasdieną nuo 10 vai. iki 3 vai. p.p., 
išskyrus sekmadienius. Pirmadienį ir penktadienį vakarais nuo 
4 vai.30 min. iki 8 vai.30 min. Šeštadieniais nuo 9 vai. iki I vai 
p. p. f liepos ir ruffpiiiio men. šeštadieniais uždaryta).

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

Reportažas iš Toronto
PAŠNFKFSYS METRO TRAUKINYJE 

Apie atostogas tr skonį.
Skubančiame traukinyje 

du vyrai kalbasi lietuviš
kai apie praėjusią vasarą. 
Jie prisimena atostogas ir 
pasakojas i,kaip jas pralel 
dę.Vyresnysts keleivis sa 
ko,kad jau kel int i meta i ka i 
jis negalįs niekur tšvažluo 
tt. Vis kas nors atsiranda 
besitvarkant apie nuosavą 
namą.Tai reikia kas nors 
taisyti, tai kur nors pada
žyti, tai žmona užsįmaniu 
si rūsyje kambarį daryti. 
Pernai vasarą buvo numa 
tę pavažiuoti į šiaurę,paim 
ti Polar Bear traukinį ir 
pamatyti James įlanką, bet 
netikėtai atvykę giminės 
sumaišė visus planus.Šie 
met jau buvę visai tikri, 
kad važiuos į vakarus pa
matyti Albertos kalnų ir pa 
lygins juos prie Bavarijos 
Alptų. Bet pereitą žiemą , 
tiksliau visai pavasariop 
sunegalavo šildomas pe
čius. Kadangi Jis pats tuo 
se reikaluose kiek nusima 
nąs,tad susiradęs griauna 
muose namuose mažate- 
naudotą.dar beveik apynau 
jį pečių ir per atostogas 
pats pasistatė.Tuo,žinoma, 
Jis sutaupęs nemaža pinigą

Jaunesnysis aiškiai ne
patenkintas tokiu tautiečio 
pasakojimu. Jis tvirtina , 
kad atostogos turėtų būti 
daugiau atostogiškos. Už
tenka per metus prisidirb 
t i. Tas porą, trejetą savai 
čių reikėtų tinkamiau su
naudoti.Pamatyti kas kitur 
dedasi, patirti, kaip žmo
nės gyvena. Jis irgi turįs, 
namą ir neblogiausiai Jį 
prižiūrįs, bet visus apyvo 
kos darbus atlieka vaka
rais ir šeštadieniais. Jie 
išvažiuoją kiekvieną vasa 
rą ir visuomet į naują vie 
tą.Šiemet Jie buvę Ameri 
k oje, lankę pažįstamus ir 
važiavę bijodami dėl ten

SUDBURY GRAŽIOS KRIKŠTYNOS
Pakrikštyta Birutės ir 

Justo Stankų dvynukės dūk 
ros Joana-Btrutės ir Dia 
nos tr Zitos vardais. Kū
mai buvo: A. Stankus su 
žmona iš Hamiltono,Koball 
su žmona iš Oakvllles.G. 
Poderys tr p.Žukausklenė, 
P.Vlsockas ir Z.Griškony- 
tė iš Sudburio. Krikštynų 
proga buvo suruoštos laba i 
puikios vaišės,kuriose da 
lyvavo apie 50 asmenų. Be 
aukščiau paminėtų dar da 
lyvavo J.Stankaus motina 
trp. Gureckų šeima iš Ha 
miltonoJKatp tėvams, taip 
dvynukėms palinkėta ge
ros sveikatos ir ateities. 
Ta proga kalbėjo kun. A. 
Sabas, J. Remeikis, B. VI- 
sockienė ir J.Lumbys.
• Poderys Kęstutis, nega
lėdamas pasinaudoti "Ge
ležinis vilkas" klubo orga

NOTARAS 
ANTANAS LIUDŽIUS,a,L. 
B*«#r*4«thl*V.S. M ••tls.L.L.C

Ns*>*. terma er b*« kwl* varai* 
pirkim* • **r4*vl*>* dekum*n*w 
■vUaryiss*, <aart«l<lal, svtortys.

Ir *1*1 kiti teisiniai 
ralkalaL

108 ffONCESVALi.es AVĖ. 
TORONTO.

Msryt* vaistine* II avklta*.

Tali Įsielaes L E 7- 170S,
Nainy CR»- 6166._______

vykstančių negrų keliamų 
neramumų .Bevažinėdami, 
Jie pamatę, kaip gyvena jų 
pažįstami,seniai beregėti 
bičiuliai tr giminaičiai to 
Je palaimintoje aukso ša
lyje. Jo nuostabai Jie ten 
beveik visi daugiau uždtr 
bą ir viską pigiau perką . 
Nekalbant apie pramonės 
išdirbinius, apie namus, 
ten ir maistas mažiau te 
kainuojąs. Tiesa ten esą 
daugiau medinių namų,kas 
Toronte beveik retenybė .

Tautiečiai ten gyveną 
įvairiai, kaip ir čiajvleni 
geriau, kiti paprasčiau, o 
treti gan šauniai įsitaisę . 
Nežiūrint naujos šalies ap 
llnkybių, jie ten nėra pa
miršę lietuviško svetingu 
molr dar didesnio vaišin 
gurno. Bet kas Jį daugiau 
šia nustebinę, kad mūsų 
tautiečiai Amerikoje, be
veik visi,be išimties,pri 
laiko kanadiškos degtinės. 
Kur tik užeini,ką aplankai 
vis pamatai pažįstamą ka 
nadišką etlkėtę.Tuo tarpu 
pas mus,kaip Jo vyresny 
sis bendrakeleivis gerai 
žinąs, daugiausia vaišina 
mės prancūzišku,vokišku 
tr graikiškukonjaku.arba 
amerikonišku burbonuŠis 
pastarasis ten esąs ma
žiau vertinamas ir Čikago 
Je beveik per pusę piges 
nts negu Toronte.

S. Pranckūnas.

nizuojama medžiokle,bet 
pasitelkęs į pagalbą darbo 
vietės draugą išvyko 

medžioti.Nušovė dtde 
lį 4 metų "mūsą"-briedį.
• Antanas Juozapavičius , 
Pr.Gabrėnas irPr.Krauja 
lis /grupėje negalėjo daly 
vauti St.Krivickas/ nušo 
vėdu "mūsus"-briedžius.
• Pradžia medžioklės se
zono mūsų klubiečiams at 
rodo nebloga.

ii>iini»»HiH»iiiiiMnniiumn»nn»nmmmnn»Hniii»»nnnr»»mnm

SĖJA
Tautinis, demokratinis minties mėnesinis lietuvių Inikraiti*. 

Leidžia Varpininkų leidinių fondas
Redaktorius J. G. Lazauskas.

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

Prenumerata: JAV ir kitur 3 dol. metams.
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K LB Krašto Tarybos suvažiavimo proga viešnagėje 
pas ponus R lakūnus bendruomeniniais ir kitais lietu
viškais reikalais tariasi kelt bendruomenlninkai/pa
gal laikrodžio rodyklę/: Toronto ap.pirm.Aug.Kuo
las, dr. P. Lukoševičius, Ponia Rinkūnienė, dr. Br. 
Povilaitis ir KLB Kr. Valdybos pirm.A. Rinkūnas.

Winnipeg
"GYVATARAS" VINNIPEGE

Šių metų rugpiūčio 21 d . 
Winnlpego lietuvių koloniją 
ištiko netikėta, nesapnuota 
staigmena: mus aplankė Ha 
miltono "Gyvataras".

Pusantros paros mūsų 
tarpe buvo trisdešimt ketu 
rl šokėjai ir Jų vadovė G . 
Brelchmanlenė. Trisde
šimt keturi Jauni, pilni gy 
venimiško džiaugsmo, Jau 
natvlško entuziazmo, lietu 
vtško šokio meisteriai ir 
sveikos,gyvos lietuviškos 
dvasios žadintojai ir sklei 
dėjai.

"Gyvataras" yra grynas 
lietuviškas deimantaąkurį 
reikia tinkamai įvertinti ir 
mokėti jį mūsų gyvybi
niams interesams prttalky 
tt ir panaudoti.

Rašyti apie tai,kaip Jie 
šoka?Kas matė, tas neuž
mirš .Kur ir kokią recenzl 
Ją apie Juos beskabysime 
-skirsis žodžiai, bet turi
nys bus tas pats.Šitam an 
sambliui pagyrų nereikia, 
nes stovi aukščiau jų.

"Gyvataras" scenoje ptl 
na žodžio prasme vienetas. 
Vienetas pilnai pasiruošęs 
susiklausęs ir žavingas.

Negalima nepaminėti ir 
gero ansamblio akordeo
nisto G. Prunskaus. Taip 
pat žodžiu Ir išvaizda ža
vios pranešėjos -Silvijos 
Martlnkutės.

Didžiausį gi vainiką ten 
kanupinti gyvajai "Gyvata 
ro" sielai, p. G. Breichma 
nienei.kuri per 15 metų šį 
ansamblį puoselėja, jungia 
ir globoja.

Išmokyti šokio ir įkvėpti 
šokėjams dvasią yra du 
skirtingi dalykai, kuriais 
ne kiekvienas mokytojas 
apdovanotas.

P. Brelchmanlenė tą do 
vaną turi.Jos jaunimas see 
noje programą atlikęs ne 
išsiskirsto, nepakrinka.

Po koncerto,didžiulėje 
ukrainiečių salėje, kur bu 
vo per penki šimtai žiūro

AM. LIET. T. ŽODIS
/Atkelta iš 2 psl/ 

krašto piliečio pareiga.
Amerikos Lietuvių Ta

ryba yra mielai pasiryžti 
si bendradarbiauti ir pas i 
dalyti savo patyrimais su 
visais, kam rūp*. Lietuvos 
laisvės reikalai.Mes žino 
me išgyvenimopraktikos, 
kad visos tautos pasaulyje, 
kurios lik pamėgina susi 
dėti su komunistais ir pa 
klausyti jų apgavyščių, vi 
sada tampa komunistų kai i 

vų, visi svečiai, mūsiškis 
jaunimas ir gerokas būre 
lis vyresniųjų buvo pa
kviesti į šv.Kazimiero pa 
rapijos salę pobūvio.

Buvo užkandžių,buvo or 
kestras.Svaigalų nebuvo.

Akim bematant ir čia gy 
vatariečlat užvaldė mus vi 
sus. Jie taip nuoširdžiai, 
visi, kaip vienas, įsiliejo 
mūsų tarpan.

Jei jie kalbėjo-tai lietu 
viškai. Jei jie dalnavo-tai 
lietuviškai.Jie atidarė mū 
sų atsiskyrimo kalėjimo 
langą ir įleido gaivinan
čios srovės ir šiltų švie
sos spindulių.Savimi, kai 
po tokiais, Jie šnibždėjo į 
mūsų širdis, kad Lietuva 
dar gyva.’

Mūsų Jaunimui "Gyvata 
ras" atidarė duris į naują 
pasaulį, kuriame lietuvių 
būti garbė, o lietuviškai 
kalbėti ne gėda.

Taigi štai čia ir yra to 
deimanto aptarimas.

Ką su juo daryti?
Jei yra dar žmonių, ku- 

rletiki,kad būtų nuostolis 
netekti daugiau ar mažiau 
tautiečių ir jų prieauglio 
/ypatingai.'/ išsisklaidž lu 
šių po tolimas kolonijas , 
tat tegul jie rūpinasi tokį 
"Gyvatarą" bent kas keli 
metai paleisti j kelionę.Pa 
leisti,kaip Kudirkos "Var 
pą" tr- jis savo uždavinį 
pilnai atliks.

Ne aplinkraščių, ne pa
skaitų šiandien mums rei 
kta-tie vaistai nustojo sa. 
vo galios .Mums reikta gy.
vo kraujo transfūz įjos, gy
vybę nešančio, lietuviško 
deguonies.

25 metai yra ketvirtis 
šimtmečio. Per tiek laiko 
ne tik kūnai, bet ir dvasios 
sutrūnija...

Dėlto labai gerai supran 
tu tolimųjų vankuveriečių 
Šauksmą, po to,kai jie iš
girdo "Gyvatarą" buvusį 
pasmus:"Okas mus aplan 
kys"? V.Šmaižlenė.

niais. Todėl tr laisvame 
pasaulyje dar kartą turi
me žinoti,kad niekada ne 
gali būti Jokio bendradar
biavimo su Lietuvos p^.ver 
gėjals-komunistais.

Šia pr^ga kreipiuosi į

AR ŽINOTE K^ RAŠO 

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

K E I EIV Į 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 gerų vardą ir pasitikėiima.
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. Boatoa, Maas. 02127. USA.

Kanados Bešališko Samdymo Įstatymas 
DRAUDŽIA DISKRIMINACIJĄ DARBE

E’ATYMO TIKSLAS yra apsaugoti darbininkus nuo diakriminaciio* darbe 
profesinėse sąjungose RASĖS,RELIGIJOS,SPALVOS arba TAUTINES 

KILMĖS atžvilgiu.
ĮSTATYMAS taikomas darbdaviams, esantiems federalinės jurisdikcijos 
darbuose bei jmonese ir profesinėms sąjungoms, kurios atstovauja ten dirban
čius asmenis. Eederalinei jurisdikcijai priklauso: laivininkystė, navigacija, 
geležinkeliai, kanalai, telegrafai, aerodromai, oro linijos, federalinės karūnos 
korporacijos, bankai, radio ir televizijos stotys, taip pat ir darbai l«ei įmonės, 
kurie yra paskelbti esą bendram Kanados labui, arba neįeina Į provinciją par
lamentu išskirtiną jurisdikciją.

5STATYMAS DRAUDŽIA darbdaviui neduoti darbo asmeniui arba tarnautoją 
iskriminuoti dėl jo RASĖS, RELIGIJOS, SPALVOS arba TAUTINĖS KIL
MĖS. Darbdaviui taip pat draudžiama naudotis samdymo agentūra, kuri naudo

ja tokią diskriminaciją, arba talpinti diskriminacini darbo skelbimą, arba varto 
ti diskriminacinius klausimu*' raštu ar žodžiu, ryšium su prašymais darbui. 
ĮSTATYMAS TAIP PAT DRAUDŽIA profesinėms sąjungoms, kas liečia pri- 
klausymą joms, arba darbo sąlygas, naudoti diskriminacinę veiklą RASĖS, RE
LIGIJOS, SPALVOS arba TAUTINES KILMĖS pagrindu.
BET KURIS ASMUO, DARĄS SKUNDĄpagal šio jstotyno nuostatus, arba 
liudijantis ar teikias paiamą šį įstatymą vykdant, yra apsaugotas nuo bet ku
rios keršto akcijos,Kurios būtą prieš jį imtasi.
Apari federalinio Įstatymo, ir keletas provincijų turi bešališko samdinio arba 
panašaus pobūdžio Įstatymus, kurie darbininkus saugo nuo diskriminacijos dar 
be pramonėse, kurios priklauso atatinkamos provincijos jurisdikcijai. Tokie į- 
statymai veikia sekančiose provincijos*: Nova Scotia, New Brunswick, Que
bec, Ontario, Manitoba, Saskatchewan ir British Columbia.

SKUNDAI PAGAL Šį JSTATYMĄ 
TIRĖTU BŪTI RAŠTIŠKI Ui PASIŲSTI:

Director of Industr. Relations Department 
of Labour, Ottawa

Hon. John R. Nicholson George V. Haythorne 
Minister Deputy Minister

Spallo 1 d.ukrainiečių pa 
rapijos salėje įvyko daili
ninko J. Pautlenalus meno 
paroda, kuri buvo savotiš 
ka maloni staigmena ne tik 
keltoms dešimtims čia gy 
venančtų lietuviškų šeimų, 
betlrgausiai parodoje at
silankiusiems svetimtau
čiams.

Šio neeilinio įvykio kalti 
ninkodailininko J.Pautle- 
nlaus pavardę labai dažnai 
matome lietuviškoje spau 
doje ir net tokiuose didės 
niuose Čikagos laikraš
čiuose,kaip Chicago Daily 
News, Chicago Tribune ir 
kitur. Dar 1957 metais jis 
yra laimėjęs I-mą vietą Či 
kagoje iš 3000 meno paro 
doje dalyvavusių dailinin 
kų,kur jam šią retą garbę 
nubalsavo 25000 parodos 
lankytojų. Būdamas labai 
kukli asmenybė, dailinin
kas J. Pautienius atsisakė 
nuo sugestijų šion parodon 
pakviesti vietinio dienraš 
čto Sault Star ir televizi
jos atstovus.

Reikia pripažinti, kad 
meno parodoje aps(lankiu 
šieji parodė daugiau dėme 
šio impresionistiniams 
darbam negu nau Jaus tems 
dailininko pusiau abstrak 
tiniams darbams. Iš išsta 
tytų 20 tapybos darbų vie 
tos meno mėgėjai tik laike 
parodos nupirko 6, pa5 tus 
didžiausius paveikslus, be 
veik visus nutapytus šį ru 
denį .Kanadoje.Paveikslus 
visus geros valios šios ša 
lies lietuvius, kviesdamas 
į bendrą talką Amerikos 
Lietuv’ų Tarybai.Kiekvie 
nas savo darbais ir savo 
sugebėjimais prisidėkime 
prie kovos už Lietuvos 13 
la is v in i mą .O darbų y ra be 
galės visiems ir niekas ton 
talkon nebus niekada pas, 
vėlinęs.

Sault Ste Marie, Ont
DAILININKO J. PAUTIE NIAUS MENO

įslgiJo:V.Staškūnas,K.K . 
Slyž ta t, Z.G t rd vain is,V .A. 
Ska rž Ins kai ir J. E.Skar
džiai, o loterijon paleistą 
paveikslą laimėjo Danutė 
Girdzevtčlūtė.

Meno parodą globojoben 
druomenės ap. valdyba,© 
pats menininkas buvo J.E . 
Skardžių ir F. Chinienės 
svečias.

Šioji pasisekus i dali in in 
ko J. P. meno paroda, kurt 
buvo9-tojl Kanadoje, o 35 
-toji visoje Š. Amerikoje, 
yra gražus pavyzdys ir kt 
toms didesnėms bei turtin 
gesnėms lietuvių koloni
joms, o ypač ten, kur dar 
galvojama,kad ne vien duo 
na ir ne tik pilvu gyvena
ma.
RUDENINĖS NAUJIENOS

Buvęs rudens pradžioje 
gražus oras pablogėjo ir 
dažnokai lynoja,tačiau ma 
žai paveikia į medžiotojus 
ir žuvinikus.Tikamerikie 
člai turistai nuo šio sezo 
no pradžios apie 1OOO nu 
šautų"mūsų"/atseitŠ.A . 
briedžių/.

Vietiniams žuvininkams 
"nosis nušluostė" tautietė 
Marijona Švtlplenė, kuri

S SUSIVIENIJIMAS
L LIETUVIŲ 

A AMERIKOJE
SLA — jau 80 metų tarnauja lietuvių visuomenei 

ir išmokėjo daugiau kaip SEPTYN1US MI
LIJONUS dolerių savo apdraustiems na
riams.

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

SLA — jau turi daugiau, kaip tris su puse milijono 
dolerių kapitalą, tad jo apdrauda tikra ir 
saugi. Kiekvienas lietuvis čia gali gauti 
įvairių klasių reikalingiausias apdraudas 
nuo $100.00 iki $10.000.00.

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

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

SLA — AKCIDENTALĖ APDRAUDA naudinga 
visokio amžiaus asmenims, rekomenduoja
ma lietuviškų KLUBŲ ir draugijų nariams. 
Už $1.000.00 akcidentalės apdraudos mo
kestis $2.00 į metus.

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

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

PARODA.
visai neseniai Mtssissagl 
upėje, apie 80 mylių J ry 
tus nuo mūsų miesto, iš
traukė per 20 svarų erš-« 
kėtą /"sturdžlų"/.

Vietiniame dienraštyje 
"Sault Star" nesentai galė
Jome atrasti gimnazijoje 
bes imokanč io taut leč lo, Jū 
rų kadeto,Petro Umbraso 
nuotrauką, kur Jis su kl- 
tatstaikliausiais šauliais 
kadetais,priima medalius 
už praėjusiais metais 
tarptautinių šaudymo var
žybų laimėjimą Iš smul
kaus kalibro šautuvų.

Neužilgo turėsime tau
tietės Reginos Dabulskytės 
vestuvės,kur lai prtešvedy 
blnį pobūvį /"šauerį"/ mū 
sų kolonijos tautietės su
ruošė P. J. Gaspe rų namuo 
se.Reginos tėvelis Benius 
dirba kaipo stalių vyresny 
sIs/'Tormanas"/ Algomos 
plieno fabrike, o mamytė , 
nors kilusi iš Norvegijos, 
bet čia Kanadoje Išmoko
gražiai lietuviškai kalbėti. 
Pati Regina yra lankiusi sa 
vo laiku pas mus veikusią 
lietuvišką šeštadienio mo 
kyklą. Laimingo vedybinio 
gyvenimo, Regina.’Koresp.

ffONCESVALi.es


1966. X. 19. - 40(1014) 7 PS LNEPRIKLAUSOMA LIETUVA

LTON
TAUPYK IR SKOLINKIS

KOOP E R ATYV 1 N I AME BANKELYJE

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

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

išduodamos asmeninės paskolos iš 8% iki 5.000, 
mortgičių paskolos iš 7lA% iki 66 % turto vertės.

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

Veikla nemokamas gyvybės ir paskolų draudimas.
Pilnas čekiu patarnavimas.

Darbo dienos:

HAAAI

ŠALPOS REIKALAI
H. Šalpos Fondo komite 

tas rugsėjo 29 posėdyje nu 
tarė pradėti kasmetinį lė 
šų telkimo vajų lapkričio 
1 d. ir baigti prieš gruo
džio pabaigą.Šio darbo at 
likti vien komiteto nariai 
nebus pajėgūs, todėl į ką 
bus kreipiamasi padėti, 
maloniai prašome neatsi 

> sakyti.Šių metų vajaus są 
rašai bus labai trumpi-tik 
po 10-15 pavardžių taip, 
kad talkininkams reiks 
sugaišti labai nedaug lai 
ko.

Komitetas .neturėdamas 
kitos galimybės, kaip tik 
padėkos žodžiu atsilyginti 
už talką, visiems taikiniu 
kams išsiuntinės pakvieti 
mus laisvam įėjimui į bū 
simą šalpos parengimą ir 
atžymės juos spec, žyme
niu.

Pr .meta is parašyti aukų 
prašymai įvair. organiza 
cijoms-galiojair šiemet. 
Jie bus pakartoti tik nesu 
laukus aukos iki rinklia
vos pabaigos/organizaci
jos į šią pastabą, prašo
mos atkreipti dėmesį/.

Per vasaros laikotarpį 
gauta gausybė naujų prašy 
mų rūbams iš Suvalkų trik. 
Tarp jų keli specialūs, 
kaip vaistų, maldaknygių 
ir spec, priemonių ligo
niams .Kas turėtų liekanų 
ir dartinkamų naudojimui 
rūbų,prašomi painformuo 
tikom.narius ar aukų rin 
kėjus.

Vasario 16 Gimnazijai 
remti esamuoju laiku turi 
me tik 50 asmenų būrelių 
rėmėjų formoje. Naujų rė 
mėjų rasti sėkmė maža.O 
vistik mūsų pareiga būtų 
remti švietimo židinį Eu 
ropoje.Todėl daleidžiameį 
kad tam reikalui specia
liai teks daryti lėšų rink 
liavątuoj po N.Metų. Ga
lutinai tai paaiškės metų 
pabaigoje. Prašome visų 
nuoširdžios aukos lėšo
mis ir darbu.Aukos prii
mamos ir "Talkoje".

Š. F. Komitetas . 
SLA SUSIRINKIMAI

SLA kuopos metinis na 
rių susirinkimas įvyksta 
spalio 22 d. 6 vai. vakare , 
šeštadienį, p. p. Jonikų na 
muose, 62 Granadier Dri 
ve, Hamiltone. Tarp įvai- 

p rių reikalų bus ir naujos 
valdybos rinkimai sekan-

Prie "Nepriklausomos Lietuvos" redak
cijos /iš kairės/: J.Kardelis, NL bendra 

čių metų kadencijai, todėl (darbis p. Jurgutis, NL Admin. Pr. Pauk- 
visi nariai prašomi jame "
dalyvautt.Po susirinkimo ' 
ten pat bus kuopos narių , 
šeimyninė vakarienė, kuo 
pos 5 metų sukakties pro 
ga. Nariai prašomi pasi
kviesti draugus bei pažįs 
tarnus. Kp. Valdyba. 
ŽŪKLAUTOJI] IR ME
DŽIOTOJU 
klubo šių metų veikla bu 
vo gana gyva ir klubui sėk 
minga.

Liepos 7-8 d. ŠA LFASS 
šaudymo varžybose iš me 
džioklinių šautuvų klubas 
laimėjo pirmą vietą ir tau 
rę. Individualiai pirmas 
tris vietas laimėjo V.Sas 
nauskas, A. Kuras ir A . 
Šimkevičius.

Rugsėjo 3-4 d., Lietu
vių Dienos metu Toronte, 
klubo ekipa iš medžiokli 
nių šautuvų laimėjoperei 
namąją taurę ir individua 
liai geriausiai sušaudė: 
V.Sasnauskas irV.Sližys. 

Liepos mėn.klubas nu 
pirko 30 akrų žemės plo 
tą ir jau baigia įrengti 
šaudyklą.Visiems prisi
dėjus tems prie šaudyklos 
įrengimo darbų, valdyba 
nuoširdžiai dėkoja.

Spalio 29-30 klubo šau 
dyklojbus pabaltiečių šau 
dymo varžybos.Spalio 29 
d.bus šaudoma 22 kal.spor 
tiniu ir olimpiniu šautu
vu. Spalio 30 d. bus šaudo 
ma 22kai. šautuvais, pisto 
lėtais ir medžiokliniais 
šautuvais.

Šaudymų pradžia 9.30 
ryto.

Šaudymo varžybose kvie 
čiami dalyvauti visi šaudy 
mo sporto mėgėjai. Regi
stracijos mokestis $2 už 
kiekvieną šaudymą. Regis 
truotis pas A. Šimkevičių, 
968 Upper James Str., tel. 
383-2169.

Šaudykla surandama va 
žiuojant 6 keliu į Caledo
nia miestelį. Pervažiavus 
Grand River tiltą, važiuo 
ti 2 mylias Mackenzie ke 
liu į rytus ir sukti/kairėn/ 
į York kelią. Šiuo keliu pa 
važavus 11/2 mylios, deši
nėje kelio pusėje yra šau 
dykla.

Spaliomėn.pradžioje 9 
klubo nariai buvo išvykę 
briedžių medžioti.Nušau 
tas vienas briedis. V-ba .

štaitis, Stella Panavienė ir B.Kronas. B. 
Kronas su p. Panaviene dalyvavo konfe
rencijoje Montrealyje. Netrukus bus su 
p.Kronu pasikalbėjimas.

"Garsioji "Neringos" kavinė Vilniuje. Kažin kuo ji garsi?

MŪSTJ ^SPORTAS
VEDA KAZYS

PRANEŠIMAS NR. 62
Visuotinis-metinis Są 

jungos suvažiavimas įvyks 
1966 m. lapkričio 5-6 dd . 
Detroite, M ich./Lietuvių 
Namai,3009 Tilman Avė., 
Detroit, Mich./.

Suvažiavimo pradžia 
lapkričio 5 d. 12 valandą 
dienos metu, punktualiai.

Pilnateisiais nariais da 
lyvauja:

Sporto klubų atstovat- 
nuokiekvienų registruotų 
20 narių po vieną atstovą . 
Šie atstovai yra renkami 
visuotinio klubo susirinki 
mo.Nepilni2O nerių skai 
tomi pilnais ir tt.
PAVERGTOJI LIETUVA

Paskutinės Lietuvos fut 
bolo pirmenybių pasek 
mės: Kėdatniai-Kauno Li 
ma 2:1, N .AkmenĄ-Šiaulių 
Statybininkas 0:2, Plungė 
-Klaipėda 1:0, Kauno In- 
karas-Kauno Vimpelas 1:1

BARONAS
Kauno Politėchnika-Kre- 
tinga 0:0, Kauno Atletas 
-Mažeikiai 5:l.Pirmeny 
biųlentelėj ir toliau pir
mauja Kėdainiai.
- Sov. Sąjungos vyrų aš- 
tuonv iečių irklavimo p ir 
menybėse Vilniaus Žalgi 
ris užėmė trečią vietą.
- Kauno Ž algir id Tankin in 
kės,laimėjusios Sov.Sąj. 
meisterio vardą, atsto
vaus mūsų pavergėją Eu 
ropos taurės varžybose.
- Į Suomiją išvyko Žalgi 
rio boksininkai.
- Irklavimo rungtynėse, 
Lenkija nugalėjo Lietuvą 
146:142.
- Sov.Sąjungos šuolių į van 
denį pirmenybėse dalyva
vo ir lietuviai. Nors mūsiš 
kiai nelaimėjo aukso ar si 
dabro medalių, tačiau at
kreipė specialistų dėmesį 
judesių grakštumu ir ele
gantiškumu.

IŠ VISUR
Krepšinio rungtynių pa

sekmės ; Suomija - Italija 
108:68/’.'.'./ir Europos mo
terų pirmenybių Sov. Sąjun 
ga-Italija 87:26/už Sov.Są 
gą žaidžia lietuvaitė Laima 
Rutkauskaitė,latvės Smil- 
dzinė ir Kroter^/, Lenkija 
-Vengrija 72:52, Rumunija 
-Olandija 86:67,rytų Vokie 
tija-vak. Vokietija 105:51, 
Bulgari ja-Prancūz i ja 63: 
56, Čekoslovakija-Jugosla 
vija 74:56.
- Estas Lepikįtolį nušoko 
8,03 m.Šiuo metu,Sov.Są 
jungoj dar ne vienas rusas 
nešoko toliau aštuonių me 
trų.Pasekmės yra šios:8, 
31 m. -Ter-Ovanesiam/Ar 
men. / 8,03 m. Barkovskis 
ir Leptk /Ukraina ir Esti 
ja/, 8,01 m. A. Vaupšas- 
/Lietuva/.
- Lengvosios atletikos pa 
s ekm ės: vakarų V ok iet i j a- 
Norvegija 144:66, Suomija 
-Norvegija 221, 5:188, 5, ry 
tinė Vokietija-Lenkija 64,5 
:52,5/moterys/ ir Lenkija 
-ryt. Vokietija/vyrai/ 111: 
lOl.Išpanija-Švetcarija 117: 
95.

PRANEŠIMAS APIE LIE
TUVIŲ DIENĄ...

/Atkelta iš 3 psl./ 
gyvento jus, ir mes kad ga 
lėtumpris idėti savo menu 
kultūra,muzika ir šokiais 
Kanados pavilijone ir kar 
tu su kitom grupėm daly 
vautume parodoj.

Šitoks prašymas buvo 
pasiųstas Montrealio Sei 
mėlio Prezidiumo, kadan 
gi Krašto Valdyba buvo pa 
skyrus Montrealį rūpintis 
šiais reikalais .Deja, atsa 
kymasbuvo neigiamas ir 
p. Brown-Commissioner 
General for Canadian par 
ticipationto E po.griež*- 
tai parašė ir atsisakė net 
kalbėti apie tokius reika 
lūs. Jo nuomone visos et 
ninės grupės,gyvenančios 
Kanadoje yra sujungtos į 
Kanados branduolį Ir 
joms jokių privilegijų ne 
bus duota. Tokius laiškus 
taip pat gavo estai, veng 
rai.čekoslovakaįbulgarat 
ir kitos grupės. Reiškia
mės esam be teisių ir ne 
galim parodyt,kad vis tik 
ir mes esam Kanadai da 
vę jos brendimo stadijoj

jų medžiojančio
biu veiksniu ir strategijai, ypač 
kur šaltuose vandenyse prateka 
šilta srovė. Pov. laivas gali “pa
sislėpti” tokioje srovėje, nes dvi 
srovės nesusimaišo ir tuo pačiu 
nepasiekia jo elektroniniai spindu-

ku« susikrovę 
yra labai iškal- 

Mokslininkai turi

Jūrų biologai nuolat seka gel- vus jūros gelmės pripažintos avar
inių 
Peru 
boldt 
niais 
vietų 
čiai miršta tūkstančiais.

Panaudojant povandeninius lai-

gyvenimų. Jeyju, sakysim, 
pakraščiuose šaltoje Hum- 

srovėje nors keliais laips- 
temperatūra pakyla, iš tų 

žuvys dingsta, o jūrų paukš-

Padėkos
NUOŠIRDŽIAUSIAI 
DĖKOJAME

Tragiškai mirus mano 
mylimam vyrui ir dukterų 
patėviui- Jonui Matusevi
čiui, norime išreikšti mū 
sų nuoširdžiausią padėką 
visiems,kurie atsilankė į 
šermenis, ypatingai gimi 
nėms ir pažįstamiems,ku 
rie atvyko iš J.A.V.Šir
dingai dėkojame visiems , 
kurie prisiuntė gėlių, iš
reiškėte užuojautą laiš
kais ir per spaudą. Klebo
nams už atsilankymą į šer 
menis ir už atlaikymą šv .

mišių,šeimininkėms irvy 
rams už gražų patarnavi
mą ir visiems,kurie paly 
dėjote į amžiną poilsio vie 
tą.

Pasiliekame visuomet 
dėkingi.

Žmona - Monika Matu- 
sevičienė

Dukterys: J. Buttino ir 
šeima,
V. Vaitkūnienė ir sūnus 
Lenis.
PADĖKA

Mirus mūsų vyrui, tėve 
liui ir uošviui a. a. Jonui 
Mikelėnui,nuoširdžiausią

padėką reiškiame gimi
nėms,artimiesiems ir pa 
žįstamiemsuž taip gausų 
lankymą laidotuvių namuo 
se,už priaustas gėles, už 
spaudoje, asmeniškai ir 
raštu pareikštas užuojau 
tas.

Ypatinga padėka prel. 
dr.J.Tadarauskuiuž Roži 
nio maldas ir tartus jau
trius žodžius laidotuvių na 
muose.

Dėkojame Kun .A .Ž ilins 
kui už atvykimą iš Toron 
to ir palydėjimą į kapines 
ir KLB Hamiltono apyl . 
vardup.K.Mikšiui už gra 
žiai išreikštas mintis ta
riant atsisveikinimo žo
džius kapinėse.

Nuoširdi padėka karsto 
nešėjams ir visiems ha- 
miltoniečiams, palydėju- 
siems į kapines.

Giliai dėkojame p. p. Al 
binai ir Alfonsui Pilipavi 
čiams ir p. Juozui Liaug- 
minuiuž jųjų nepa ii Stomą 
rūpestingumą ir didelę pa 
galbą.

Nuoširdi padėka p. J. Ša 
rapnickuŲp. Z. Pulianaus 
kui už rūpestingumą, p . 
Emilijai Vindašienei ir p. 
Ročiams ir Real Estate p . 
Kronui.

Jūsų visų parodytas nuo 
širdumas pasiliks mūsų 
neužmirštamas.

Žmona,dukterys, sūnus 
ir žentas.

liai, pasiųsti iš 
laivo.

Jūros dugnas, 
nuosėdų klodai, 
binga istorija,
atitinkamus prietaisus pasisemti 
jūros dugno nuosėdų ir jas tyrinė
ja darydami išvadas.

tiek kultūrinėj,tiek fizi
nėj gerbūvio srityje.

Bet dėka darbingų ir 
energingų mūsų kaimynų 
estų,su pirmininku E.Ku 
hi priekyje, buvo sugalvo 
ta, kad jeigu su pavienė- ’ 
mis grupėmis nekalba, tai 
reikia visoms susijungti ir 
padaryti stiprų branduolį 
ir tada su tokia jėga val
džia turės skaitytis ir su 
ja dirbti.

Estai sukvietė etninių 
grupių vadovų susirinkimą, 
aptarti galimybę bendra
darbiauti ir sudaryti tų gru 
nių branduolį. Šis pirmas 
susirinkimas buvo 1965 m . 
gruodžio 15 d., estų bažny 
člos salėj, Montrealy.Į jį 
atėjo 7 grupių vadovai, ku 
rių tarpe buvo ir lietuviai.

Buvo visų pasiryžta 
kreiptis į visas etnines 
grupes ir jas kaip nors pri 
kalbėti,kad jos prie šio dar 
bo prisidėtų.

Buvo sukviestas antras 
susirinkimas 1966 m. sau 
šio 18 d., ir į šį susirinki 
mą jau pasirodė net 32 gru 
pės, ypatingai buvo džiugu 
kai matėm pačias stipriau 
sias ir skaitlingiausias gru 
nes kaip vokiečius, ukrai
niečius, italus ir vengrus . 
Per šį susirinkimą daugu 
mas grupių pasisakė už šio 
projekto tęsimą ir daugu
mas grupių mielai prisidė 
jo prie darbo. Buvo išrink 
tas komitetas tolia i š(m 
darbui vesti.Į komitetą bu 
vo išrinkti E .KuhŲestų ats 
tovas, prof. Skov, čekoslo- 
vakų ir R. Verbyla,lietuvių

Reikia paminėti kad šiuo 
tarpu dar Montrealyje ne 
buvo sudaryta Lietuvių Die 
nos ir E po Komitetas ir 
Verbylaatstovavo lietu
vius kaip Seimelio pirmi
ninkas.

Būvo pradėta -'kviesti 
rinkti žmones,kurtė sugėp 
bėtų tokį komitetą sudary 
ti. Atėjo 12 žmonių. Parei 
gom pasiskirstė taip:-

pirmininkas:Romas Ver 
byla, Lietuvių Dienos Ko
mitetas: St.Kęsgaila-vice 
pirm., Aug.Mylė-sekreto 
rius, J.Adomaitis-butų ir 
nakvyn ių, J. Š iauč lul is-f i- 
nansų, J .Kardelis -inf orma 
cijos, J. Ladyga-parengi- 
mai.

E po Komiteto: 
Ub.Norkeliūnas vicepirm. 
P.Povilaitis,dr.P. Lukoše
vičius, kun.dr. E. Jucevi- 
č ius, kun. K. Pečkys.

/Daugiau bus/

REAL PICOTTE KANDIDATUOJA ALDERMANU 
SPALIO 25 DIENOS RINKIMUOSE

tojų interesus be šališkumo/ 
rasės ar religijos, galvojant, 
kad tai yra geriausias preten1 
dantas šiai vietai. Po jo sutj 
kimo entuziastiškai paskelbė 
jo kandidatūrą spalio 25 d. rin 
kimams.

Mr. Reėl Picotte yra pareis | 
kęs: “ Su mano įsigytu patyri
mu esant iki dabar kontakte 
su publika ne tik šioje apy

linkėje ir bendrai visoje La 
Salleje, jei būsiu išrinktas 
jaučiu, kad sugebėsiu nuga
lėti visas sutiktas kliūtis ir 
galėsiu rasti tinkamus spren
dimus, kad patenkintu reika
lus netik mano distrikte, bet 
ir visoje progresuojančioje 
LaSalėje.

Mr. Real Picotte yra vedęs 
Georgette Lacroix ir augina 
vaikus Nicole, Lyne irSylvia, 
sūnus Paul-Emile Picotte.

Neseniai viena grupė vila- 
lasaliečių gyventojų paprašė 
Mr. Real Picotte, kuris yra 
gazolino pardavinėjimo punk
to LaSalle vedėjas,kandida - 
tuoti miesto distrikto Ward 
2 aldermanu į vietą neseniai 
mirusio Dr. Gerald Laurence, 
kuris buvo užėmęs šioje a py. Jis yra statybininkas ir 7 me

tai savininkas gazolino punk
to, kuris yra prie Centrale ir 
43 Avenue kampas. Be to yra 
įgijęs administracijos kursą 
Knight of Columbus ir ąarys 
LaSalle Richelieu Club.

Išviso, jis turi daug aktyvu
mo viešoje veikloje, bet akty
viausiai yra įsijungęs paruo-^ 
Šime vasaros stovyklos virš 
12U vaikams, kurioje nepasitu 
rinčiems šeimoms nekainuoja.

linkėję 2-ją veikimo vieta.
Šitie šio miesto gyventojai 

žinojo, kad Mr. Real Picotte 
bus tinkamas ir sąžiningas 
eiti pirmyn visuose publikos 
n-ikaluose. Jis aukojasi ke
lioms organizacijoms ir jau
čia, ko reikalinga gyvento
jams bei jų šeimoms, jų už
siėmimuose, nuosavybėse ir 
prekyboje. Šis asmuo yra pa
siryžęs apginti visus balsuo

KANDIDATAS ALDERMANU

KOPENTENCIJA

ADMINISTRACIJA

GERI PAPROČIAI

SPALIO 25 DIENOS RINKIMUOSE

ENERGIJA

APYLINKĖS

-WARD 2

INFORMACIJA:

ROBERT 
"BOB" 

GAGNE
807-43 Avė,366-5938

l
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Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 80 m. sukakties proga
ŠEŠTADIENĮ,SPALIO 22 DIENĄ,PRISIKĖLIMO PARAPIJOS SALĖJE RENGIAMAS

MONTREALIO POŽEMINIS 
TARUKINYS - METRO- 
atldarytas labai iškil
mingai, dalyvaujant dtde - 
liam žmonių skaičiui. Per 
dvi diena Metro pravažia
vo daugiau kaip milijonas 
keleivių. Metro įjungtas į 
miesto susiekimo sistemą
galioja autobusų bilietai ir AUŠROS VARTŲ PARAPI-

’’BALTIJOS" STOV.
PARĖMĖ:

Alfonsas Vazaitnskas $40. 
OO. Juozas ša bičiulis $24. 
OO,Dainius Lukoševičius 
$20.00 ir Teodora Čtpkte 
nė$1O. OO. Visiems labai 
dėkojame.

DIDELIS BALIUS - ŠOKI Al
Programoje: NAUJAS TORONTO KVARTETAS "RASA"* TAUTINIU ŠO
KIU GRUPE ’’GINTARĄ S " y e d . J. KARASIEJUS • LABAI VERTINGA DOVA
NA IR GĖLĖS PONIOMS IR PANELĖMS • PUIKUS LIETUVIŠKAS V.BABECKO 
ORKESTRAS • VERTINGŲ FANTŲ LOTERIJA, TURTINGAS BUFFTAS IR KI - 
TOS ĮVAIRENYBĖS. • PRADŽIA 7 VAL. VAKARO • BILIETAI $ 2.OO.

VISUS IR IŠ VISUR MALONIAI KVIEČIA Į ŠĮ RUDENS PIRMĄJĮ BALIŲ-ŠOKIUS 
SLA Toronto 236 kuopaJ

TORONTO SLA METINĖS IR 80 METŲ SUKAKTUVĖS 
Prieš 32-jus metus veiki sLA kuopa rengė Vasario 
lesnteji ir visuomeninį dai i6 minėjimus, steigė lietu- 
bą nusimaną lietuviai įs
teigė Amerikos Lietuvių 
Susivientjomo-SLA Toron 
to 236 kuopą. Toronte jau 
buvo tada keletas draugijų 
ir jų buvo steigiama dau
giau. Tai kam buvo relka- tęsėsi iki atvyko nauji atei- 
linga dar SLA kuopa?

Tuometinė lietuvių ateivi 
ja buvo jauna: žmonės pil
ni energijos, pasiryžimo 
naujame krašte ką nors

vtškas mokyklas, kad vai
kai išmoktų tėvų kalbą, st
atė scenos veikalus, organi
zavo paskaitas, koncertus 
ir ruošė daugelį kitų kultū
rintų parengimų. Jų veikla

JOS PARENGIMAS 
bus spalio 29 d., šeštadienį 
7 vai. 30 min. vakaro. Tai 
didelis ir įdomus parengi
mas. Meninę programą, 
labai gyvą ir įvairią išpil
dys pirmą kartą Montrea- 
lin atvykstantis pagarsė
jęs Cleveland© kvintetas

AUŠROS VARTŲ PARAP.
ŽINIOS

- Miestas parke ties A V 
bažnyčia pasodino daug 
medelių ir krūmų. Čia 
yra gėlynų ir ties jais

persėdimo lapeliai-trans- 
feriai; išlipant iš metro, 
stotyse automatas išduo 
da transferius. Tat meras 
J. Drapeau savo žodį tesė
jo, Mtetro turės dabar 3 
linijas, bet miestui reikia 
daug didesnį sistemos, il
gesnių linijų, ypač iš rytų
Į vakarus per visą Montre- su gitaromis šio sąstato: 
alio salą.

ANTRA DIDELĖ NELAI
MĖ MONTREALY 

LaSalle’je veikęs plasti
kos fabrikas Monsanto, 
susprogo. Sprogime žu
vo 9 asmens-darblninkai. 
Plastikos medžiaga yra 
sprogstanti ir nelaimingu 
atsitikimu ji ir sprogo. 
Apylinkėje nukentėjo na
mų langai. Ugniagesiai 
ilgai turėjo kovoti su gai
sru, kol užgesino.

HENRI-BOUI

• Montrealio Seimelio Pre
zidiumo pirm. R. Verb yla 
išvyko atostogų.
• Montrealy, pp. Staškevi
čių šeimoj vieši Toronto 
apyl. ir Varpo skrt. p-lė 
Staškevičiūtė.
• Inžinierius JurgišPreik- 
šaitis vieši Montrealyje.
Sekmadinį p. Preikšattis 
su Ponais Jocats aplankė 
NL redakciją.

Antanas Kalvaitts-pirma- 
sis gitaristas ir solistas, 
Vilija Mackutė-altas ir gi-y?^ ■' 
taristė, Amelija Macytė- t 
sopranas, Dalia Vadopa- artinta ■ 
laltė- gitaristė ir Virgini-P^^M 
ja Eimutytė-sopranas ir *
dainų harmonizuotoja.

Baliaus programoje yra . 
loterija, užkandžiai, šou --4 q 
kiai grojant orkestrui, lo;
terija.

Įėjimas 2 dol., studen- 6 
tams l doleris.

Visi tautiečiai ir para- į 
piječiai prašomi šį vaka- . , •> 1 
rą rezervuoti savo para- ' 
pijos reikalams- šiam į- ; , 1
domiam vakarui. . w

gerų suolų pastatyta.
Tas gana gerai puošia 
šią vietą.
- Praėjusio sekmadienio 
rinkliava $ 242.00.
- Kalėdojimas:
T. K. Pečkys-antradienį 
Jacoues Hartel, De Villiers 
trečiadienį- Egan, ketvtrt. 
Holy Cross, De Maricourt, 
De Biencourt, penktadienį 
Dumas, Jolltcoer;
T.S.Kulbis nuo antradienio 
tęs toliau naujame LaSalle 
T. J. Venckus antrad.River
view, Goden, trečiad. Bro
wn, Richard, ketvirtadienį 
Manning, penktadienį Mof
fat, Beatty;
T. G.Kijauskas ketvirtadie
nį ir šeštadienį Cote St.Luc 
Montreal West, Dorval.
- Dabar yra parapijiečių 
lankymo laikas- gera pro
ga visiems užsimokėti pa
rapijos narto mokestį.

• Morkis Jonas su šeima 
iš Toronto, lankėsiMontr 
ealyje ir svečiavosi žmo- 
ealyje ir svečiavosi pas 
žmonos tėvelį Pr. Šmita.
• Donato Baltrukonio mo
tina Magdelena mirė Lie
tuvoje, sulaukusi 78 metų 
amžiaus.
Prašome siųsti 
fotograf ijų-vedybų, krikš- 
nų, parengimų ir tt.

ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJOS

— 40 valandų atlaidai ir 
Kristaus Karaliaus šventė 
spalio mėn. 28,29 ir .30 
dienomis. Penktadieni ir
šeštadienį mišios ir pamo kurti. Tą jų kūrybingumą 
kslas 8 vai. vakare. Atlat- skatino dar ir ekonominė 
dus ves T. dr. J.Venskus, 
S. J.
— Šv.Onos vakarienė šį 
šeštadienį 7 vai. 30 min.
— Pakrikštytas Alfonso 
ir Vandos Pundžių sūnus 
Richardo ir Jono vardais
— Mirė Juozas Stankevič
cius, 84 metų, palaidotas ėjo stiprūs ginčai dėl val

stybinės santvarkos, irtas žymiai padidės. O būti 
gyvino visuomeninę veiklą, šios kuopos nartu verta 

Tat visuomeninį darbą
nusimaną lietuviai, jų tar
pe pp. Jokubynai, Frenze -

depresija. Darbų nebuvo, 
o laiko daugybė. Depresi
ja ir nedarbas atnešė ka - 
ringas nuotaikas, kurios 
neaplenkė ir lietuvių. Tie
sa mūsų tėvų kraštas-Lie- 
tuva buvo nepriklausomas 
ir jo vaduoti nereikė jo,bet

viat ir įkūrė Bendruomenės 
organizaciją, kurt pasiėmė^ 
lietuvybės išlaikymo naštą. 
Dabar SLA kuopos daugumą 
sudaro paskutinio atvykimo 
lietuviai. Kuopa su jaunimu 
turi per 300 narių. Tokios 
didelės organizacijos Toro
nte kitos nėra.

Tai, kas pasakyta, ne kuo 
pos istorija. Čia tiktai no
rima priminti, kad kuopa 
veikia jau 32 metus. Nors 
kuopa skaitlinga,bet jai 
niekad nebus perdaug, jei
gu jos narių skaičius dar 4

šį pirmadienį.
— Parapijiečių lankymas 
trečiadienį Arkville, ket
virtadienį de Repanttny, 
penktadienį Dutįuesne ir
Dugas, šeštadienį Cadillac liai, Indrelės, Dagilis ir 
ir Bossaiet.

TORONTO, ONT.

LIETUVIŠKOS SPAUDOS 
PARDUOTUVĖ

P. Misevičiaus vedamas 
spaudos kioskas prie Pri
sikėlimo Parapijos bažny
čios yra gana turtingas lie 
tuviškomis knygomis bei 
laikraščiais. Ten galima 
pasirinkti pačių naujausių 
išleistų lietuviškų knygų, 
plokštelių ir kitų dalykų,

DR. J. S E M 0 G A S

5441 BANNANTYNE.Xerdun. 
Pirmadienįir . _ n 
i . ■ . a- • 2-4; 7-9 p,m. ketvirtadieny
antradienį ir 2 m 
penktadienį

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

Tel: 767-3175, namų 366-9582.

D A N T V G Y D Y1’ 0 J A S
Dr. J. MALIŠKA

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

Namy tel.: MU 1-2051.

ADVOKATAS 
STASYS DAUKŠA, LI.,D.

4 Notre Dame St. E.
Suite 902 ir 903

Tel: 861-8478 ir 861-847?

ADVOKATAS

Viršuje Montrealio 
METRO

Visose linijose su sto
čių nurodymu.

Nežinia, kada bus 
nutiesta išilginė lini
ja, o ji labai reikalin
ga.

DĖMESIO!
Ar jūs žinote jūsų apdrau - 
dos bendrovės pavadinimą?
nenustebkite; jei paaiškės, kad tai yra

”R0YAL“.
NES ’’ROYAL“ YRA DIDŽIAUSIA

APDRAUDOS SRITYJE.

kiti priėjo prie išvados, 
kad reikta reikia steigti 
SLA kuopą. Kadangi susi
vienijimas nepartinė pašai 
pos organizacija ir frater 
nalinė apdraudos bet lietu 
vybės palaikymo šiame kr
ašte organizacija, tat jos 
kuopai čia buvo plati dirva 

1 išaugti į dtdenę organiza
ciją. Neapsirikta. Šiai 
kuopai, kaip didžiausiai 
organizacijai ir, be to, 
kaip organizacijai, kuriai 
priklauso visokių pažiūrų 
žmonės, atiteko vadovauja 
jamoji rolė.

nes ir apsimoka.
Be to prisimintina, kad 

SLA organizacija jau mi
ni 8O-š imtas tas sukaktu
ves, kas yra taip pat gana 
retas atvejis, kad kuri ki
ta organizacija būtų išgy
venusi tokį amžių, rodantį 
organizacijos gyvybingumą

SLA stipri finansiškai. Ji 
visada išmoka darudimus 
ir niekad nebando nuo to 
išssisukti, ką dažnai da
ro didelės privačios drau
dimo kompanijos.

Spalio 22 d. didžiojoje 
Prisikėlimo parapijos sa
lėje yra ruošiamas SLA 
kuopos 32-jų metų sukak
tuvių platesnio masto pa
rengimas ir SLA organiza
cijos 8O-ttes metų sukak- 
tubių minėjimas. Bus ge
ras orkestras, geros vai
šės, šokiai ir kiti malonu
mai,-tat Toronto ir kai
myninių kolonijų lietuviai

kurių aptarnavimas labai 
malonus, talkinant p. Į Mi
sevičienei ir jaunimui. Bet 
deja,pirkėjų gausumu nesi 
didžiuoja kaip ir vist kiti 
panašūs spaudos prekybinių kv"iečlami apsilankyti šla
kai, net ir Lietuvių Dienos me parengime ir nepralei- 
proga mažai kam besusilai SįĮ geros progos plačiau 

apsipažlnti su šia organi 
zacija. J. N.

kant prie šio lietuviškos 
dvasios peno. Pr. P.

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

Suite 205
168 Notre D ame St.’E.

UN 6-2063 ir UN 6-2064.

DR. A. O. JAUGELIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA

Tel. ?32- 6662: namg 737- 9681

1410 Guy Street, 1 aukštas 
11 - 12 kambarys

DR. V. GIR1UNIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA

Notaras
J. BERNOTAS 

B.A., B.C.L.

533° L*Assomption Blvd. Sun Life Building
Tel. 255 - 3535. Suite >2001

Tel.: UN 6-4364.

J. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS

SIUVU IR PARDUODU

Taisau ir Remodel iuoju 
Vasaros laike saugojimas 

/ Storage /.

6396 Bannantyne, Verdun. 
PO 7-6183.

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

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

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

MAHEU EXTERMINATION

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

3128 Masson, Montreal 36. --- Tel.725 - 64 89.

ŠEŠTADIENIS PER STOTI,

NELAUKITE PASKUTINĖS DIENOS!

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

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

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

Pasportų Suaugusiems Jaunimui Vaikams
rūšis Dabar Pilna 

kaina
Dabar Pilna 

kaina
Dabar Pilna 

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

UTAS"
MOKA už:

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

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

KASOS VALANDOS:

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

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

Vakare: trečiadieniais ir (Vokare: pirmadieniais, trečiadieniais 
penktadieniais 7.00 - 9.00 vai. ir nenktadiemais 7 00 - 9.00 vai.

TOKIA APDRAUDOS SISTEMA 
YRA PATI GERIAUSIA. ROYAL

INSURANCE,
GROUP

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

Tel. 669- 8834.

LAIKRODININKAS 
ANTANAS ŽUKAS 
1855 WELLINTON ST.

2- 0644.

PARDUODU 
KAINOMIS 

JUVELYRUS.

Tel. WE
TAISAU IR

ŽEMOMIS 
LAIKRODŽIUS IR

AR Ž/NOMA, KAD

’’NEPRIKLAUSOMOS
LIETUVOS” SPAUSTUVĖ

spausdina bilietus, pakvietimus, tiži- 
tinęs ir padėkos korteles, įvairius 
blankus, receptans lapelius, vedybi
nius pakvietimis, trirti.es atveju už- 
ur jautos laiškus, visokius ” statemer. 
tus”, vokus su adresais, laikraščius, 
tumulus ir knygas.
Darbą atlieka pigusųnegu kitos spaus, 
tuvės. Kviečiame įsitikinti,

Spausdinius grime priimti paštu ir paštui 
pasiųstu

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

Adomonis Insurance
Agency Inc

A. NORKELIDNAS
Commisioner of the Superior Court of Montreal 

MONTREAL ENTERPRISES REG’D 
VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS.

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

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

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 - |.

Petrulį, tel: 522-2353

4a^FORD
Sales Limited

4415 Bannantyne Avė., 
Verdun.

F ALCON-FAIR LANE 
GALAXIE—TIIUNDERBIRI 

MUSTANG —TRUCKS

USED CARS 
1 year guarantee.

Kreipkitės į
LEO GURECKAS

Sales Managers Assistant
Keating Ford lietuvis atstovas 

769-8831-

I el. namų UUn- dty 
Įstaigos 769- 8529.

trirti.es
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