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Seniausias tautinės demokratinės 
minties savaitraštis Kanadoje.
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C leve lando kvintetas, kuris spalio 29 dieną, šeštadie
nį, 7 vai. vakaro išpildys didelę dainų programą, pa
lydimą gitarų ir solo dainavimo. Čia matome: A.Kal
vaitį, V.Mackutę, A.Macytę, D. Vadopalaitę ir V.Et* 
mutytę. /Plačiau žiūrėkite paskutinį šio nr.puslapį.

Kanados pavyzdingąja lletuvaite- 
Miss Litnuania-Lietuvtų Dienos 
metu Toronte išrinkta Dalia Gir- 
čytė, kurią čia matome nufotog
rafuotą su kompozitorium Bron
ium Budriūnu, kuris buvo savo 
kūrinio"Tėviškės namai" dirige
ntu. Foto J. Kardelio.Atsistatydinęs VLIKo pirmininkas, V.Sidzikauskas susirūpinęs žiūri, kas bus naujas 

VLIKo pirmininkas? Dešinėje nuo Jo- Toronto studenčių choras, kuris lapkričio 12 die
ną, vadovaujamas dirigento muziko kun.Br. Jurkšo išpildys meninę programą St. Catha
rines, Ontario, Slovakų salėje minint Liet.kariuomenės šventę, ruošiama Ramovėnų. 
/Plačiau apie šventę žiūrėkite St. Catharines chrokikoje/ Foto M. Pranevičiaus. KAS NAUJA

Pavojus lietuvių tautai labai didėja
BAISUS LIETUVIŲ SLAVINIMAS ETNOGRAFINĖJE LIETUVOJE 

Lietuvos okupantas, ru
sas, deda desperatiškas 
pastangas kaip galima grei
čiau lietuvius surusinti , 
bet taipgi jam priimtinas 
bet koks slavinimas:gudini- 
mas ir lenkinimas. Todėl 
atplėštose nuo Lietuvos ry. 
tinėse srityse,kaip Vydžių 
Pelekų,Apso, Brėslaujos, 
Jodu,Drūkšių ir kitose lie- 
tuviškose srityse jokių lie
tuviškų mokyklų nėra ir 
lietuvių kalba mokyklose 
ten nemokinama. Ten pri
valomos tiktai dvi kalbos- 
rusų ir gudų, o katalikų 
bažnyčiose,kur jos dar ne
uždarytos, naudojama tik
tai lenkų kalba, o rusų 
cerkvėse tiktai rusų kal
ba. Tat 
LIETUVIŲ KALBAI TEN 
NĖRA NĖ MAŽIAUSIOS 
VIETOS.

Ten, už dabartinės Lie 
tuvos ribų, atplėštose nuo 
Lietuvos rytinėse /ir va- 
karlnėse/srityse lietuvių 
slavinimas vyksta žiau
riausiu prievartos būdu.

Bet ne kuo geriau yra ir 
Vilniaus krašte. Vilniaus 
krašto kompartijos sekre
toriaus Gubino pranešimu, 
iš 143 pradžios mokyklų, 
117-koje mokyklų dėstomo
ji kalba yra lenkų, kitose- 
rusų.Tat vadinamai 
"VA LST YBINEf'-LlETU- 
VIŲ KALBAI - VIETOS 
TAIP PAT NĖRA.
Taip okupantas daro todėl, 
kad lietuviai kuo greičiau 
būtų surusinti arba sulen
kinti, po ko jau tiktai vie
nas mažas žingsnis į suru
sinimą.

Kaip matome, rusų na
cionalistų bolševikų pasi
tarimo, įvykusio Frunzė- 
je, nutarimai "suliedintt 
visas tautas J vieną rusų 
katilą"vykdomas visu atsi
dėjimu.

Nors ir blauriam Stali
nui reikia pripažinti vieną 
gerą darbą, kad jis,kaip 
mažos tautos/gruzinų/ats- 
tovas rūpinosi iškelti net 
ir puslaukines tautas ir da
vė joms jų kalbos spaudą 
ir kėlė jų tautinį meną, o

BREŽNEVAS SU KOSYGI 
NU ŽLUGDO TAUTAS.

Tat kyla klaus imas,kaip 
gelbėti visų pirma lietuvių 
tautą ?Kaip gelbėti Lietu
vos padėtį,kad galima būtų 
susilaukti geresnių laikų, 
kada Lietuvos klausimas 
iškils visu savo ūgiu?

Lietuviai,ir Lietuvoj ir 
už jos ribų, labai 
PASITIKĖJO AMERIKA.

Dėl to ilgai Lietuvoje 
priešinosi partizaninėmis 
kovomisjdėl to ir čia, ypač 
Amerikoj,daug vilčių dėjo 
į JAV užtarimą ir pagal
bą,bet apsiriko .Dabar, kai 
JAV senatas jau buvo be- 
priimąs rezoliuciją,įparei
gojančią JAV vyriausybę 
įnešti į Jungtines Tautas 
rezoliuciją, reikalaujančią 
iškelti Lietuvos laisvės 
klausimą Jungtinių Tautų 
pilnatyje, 
VALSTYBĖS DEPARTA
MENTAS NUTARIMĄ 
VETAVO.

Kokią iš to tenka daryti 
išvadą? Mes žinome,kad 
Amerika už Lietuvos lais 
vę nekariaus .Amerika biz
nio kraštas.Lietuva šiuo 
atžvilgiu jai nesudaro susi 
domėjimo objekto, o idėji
nis JAV nusistatymas vis 
daugiau darosi teoretinio, 
ne praktinio, pobūdžio. 
Tuos reikalus ypač tram
do painūs karo retkalai.Su 
Lietuva jos neriša tokie 
re ikala i,ka ip su V ietnamu. 
Mes čia dabar ir morali
nės paramos netenkame. 
Prie visų kitų JAV politi
kų klaidų ši bus dar vie
na, už kurią teks jai atsa
kyti,kaip ir už kitas,už ku
rias reikia dabar mirti. 
Bet mes Amerikos nepa- 
mokisime.Tatjkas reikia 
daryti,kur rasti paramos, 
nors tiktai moralinės, 
KAD BŪTŲ GINAMOS 
LIETUVIŲ TAUTOS 
TEISĖS
ir Lietuvos byla būtų palai
koma gyva pasaulinės po
litikos dienotvarkėje ?At- 
rodo,kad būtinai reikia ieš
koti naujų draugų,naujų rė
mėjų.

Mus greičiausiai parem
tų Pekinas, kur to pirma
sis tikslas nukreiptas 
prieš Rus i ją. Bet daugu
mas mūsų mano, kad ne
verta "teptis" su Pekinu, 
nors jis Lietuvos laisvei 
yra padaręs gestąJBet kai 
jis iš tikrųjų yra totalis- 
tas ir mažesniems jis lais
vės teisių nepripažįsta, 
tai tenka susilaikyti, nors 
tokiu atveju, kaip mūsų, 
reikalas diktuoja pasinau
doti kad ir laikinomis, mo- 
mento, galimybėmis.

Todėl,neturint išeičių, 
reikia ieškoti naujų drau
gų ir mūsų padėties supra- 
tėjų Jungtinių Tautų a- 
samblėją padidinusių tau
tų tarpe, ypač, kad dauge
lis jų pačios yra išsilais
vinusios ir supranta lais
vės kovą ir jos sąlygų sun 
kurną.

Atrodo, 
TURIME SUMOBILIZUO
TI VISAS JĖGAS
ir nesibazuoti vien JAV, 
iš kurios dabar begalime 
laukti tiktai stabdžių, ir 
reikia paieškoti draugų 
daugiau kitų valstybių tar
pe .Ir tai yra labai skubus 
ir dar nepajudintas reika
las. Lietuvos okupantas, 
rusas, naudojasi JAV pa
syvumu ir mūsų neveiklu
mu ir skubinasi lietuvius, 
žinoma,ir kaimynus lat
vius ir estus,juo greičiau 
šiai sunaikinti.Tam tiks 
lui jis naudoja mokyklą , 
išvežimus į kitas sritis , 
gabenimą į Lietuvą rusų 
ir visokias kitas priemo
nes, panaudojant rafinuo
čiausias, kaip pramonės 
įmonių steigimą ir jų užpil
dymą rusais ir tt. 
TAUTIEČIAI,BUDĖKIME'.

Tat ant Lietuvos yra pa
kibęs didelis ir žiaurus pa
vojus. Gal ir gerai, kad 
vyksta VLlKokrizė.Jis rei
kia perorganizuoti. Reikta 
jam iniciatyvtngų, veiklių 
ir ryžtingų žmonių, ir rei
kia išeiti iš stokos inicia
tyvos, kurt jį jau buvo už
valdžiusi. Tautiečiai, budė
kime. Budėkime dėl Lietu-

ŽINIOS TRUMPAI
• Maskvoje vyko satelitų 
kompartijų pasitarimas 
dėl kompartijos vienybės. 
Ta proga Pravada puolė 
Pekiną.Paskelbta rezoliu 
ėija, smerkianti Pekino 
laikyseną,bet jos Rumuni 
ja nepasirašė.
• Indonezijos buvęs užsie 
nio reikalų ministeris Su 
bandrioteisiamas Ir kalti 
namas prisidėjii’fiu prie 
komunistų sukilimo. Jis 
kaltinimus atmetė teigda 
mas, kad visą politiką ve 
dėSukamo, o jis komuniz 
mu nusivylęs ir mano, kad 
komunizmas po šešeto me 
tų išnyks .Prokuroras jam 
reikalauja mirties baus
mės.
• JAVprez.Johnsonas iki 
lapkričio 2 d.keliauja, per 
Australijos ir kaikurias 
Azijos valstybes-N.Zelan 
diją, Filipinus, Malaziją, 
Tailandą.
• Indonezijos užs. reik . 
min. Malikas Maskvoje 
kalbėjosi su Gromyka.
• Delhi tarėsi Indira Gan 
dhi.Tito ir Nasseras.bet 
susitarti jiems sunku.
• Etiopijos karalius Hail 
le Šėlasie lankėsi pas de 
Gaulle ir tarės i dėl Soma 
lijos,kuri reikalauja lais 
vės.
• Į Švediją laiveliu pabė 
go 7 lenkai.
• Bonnoje posėdžiavo 3 
valstybės-JA V, DB ir Va 
karų Vokietija dėl Atlan 
to sąjungos sustiprinimo.
• Manilon suskrido 7-nių 
valstybių viršūnės tartis 
dėl Vietnamo karo.
• Safandas,nužudęs Pietų 
Afrikos min. pirmininką 
pripažintas bepročiu ir 
nuteistas kalėti iki bus 
gyvas.
•Anglijos Vali joje anglies 
atmatų griūtis, apie 2 mi- 
lionųtonų svoriu užgriuvo 
mokyklą ir kelioliką namų, 
žuvo 120 žmonių.
• Rusija susitarė su pran 
cūzų firma Renault, kad su 
modernintų fabriką Mos- 
kvič už 250 mll.dol.

vos ir budėkime dėl mūsų 
veiksnių.Padėtis nepapras
tai rimta. J. Kardelis.

MAYOR DRAPEAU

Montrealio meras Jean 
Drapeau milžiniška per
svara laimėjo naujus me
ro rinkimus. Spaudai jis 
pareiškė dirbsiąs miesto 
ir jo gyventojų naudai.Be 
ko kita pasisakė plėsiąsį 
visas puses požeminį tra
ukinį.

Sveikiname veiklųjį ir ini 
ciatyvtngąjį merą, daug pa
dariusį Montrealio ir visos 
Kanados labui.
KANADOS MOTERYS 
PROTESTUOJA

Montreal's Inflation F igh 
terš moterų organizacija 
pradėjo akciją prieš super 
marketus, kurie nepapras 
tai kelia produktų kainas . 
Esą ūkininkams,pav.už mė 
są jie moka po 36 centus 
už svarą, o pirkėjams par 
duoda po pusantro ir net po 
du dolerius. Moterų orga
nizacija tokį reiškinį vadi 
na lupikavimu, ir todėl nu 
tarė pradėti supermarketų 
boikotavimą. Penktadienį 
ir šeštadienį prie super
marketų Montrealyje mote 
rys jau pikietavo su plaka 
tais.

Prie Montrealio moterų 
prisidėjo Federation of Wo 
men Consumers,kurtų or 
ganizacija turi per 300, 
OOO narių.

Hamiltone taip pat susi 
darė protestuojančių prieš 
kainų kėlimą komitetas . 
Organizatorės pareiškė, 
kadį artimiausį susirinki 
mą jos pasikvies pirminiu 
kus Pearsoną ir Robartsą , 
kuriuos įtaigos daryti žy 
gių.kad besaikis kainų kė 
limas būtų sustabdytas.

KUBA PERKA DUONĄ
Kanada šiemet į užsie

nius pardavė 36,038, 999 
bušelius javų, iš kurių Ku 
bai atitenka 342,016 buše 
lių.

KANADOJE
KANADOS KATALIKŲ 
EPISKOPATAS 
nutarė kovoti su skurdu ir 
badu irtam tikslui sudarė 
komisiją.

Taipgi nutarta panaikin 
ti YMCA ligšiolinį boikotą 
ir pradėti su ja bendradar 
biavimą.

Visitikintleji nutarta pa 
informuoti, kad penktadte 
nio pasnykas neprivalo
mas, nes Vatikanas jį pa
naikino jau praėjusiais me 
tais.
VISUOTINIS KANADOS 
LENKŲ KONGRESAS 
skirtas lenkų krikščiony
bės tūkstantmečiui, pa
smerkė Rusijos primestą 
ir tebelaikomą Lenkijo
je komunizmą,pareiškė so 
Hdarumą kardinolui Wy 
szinskiui, apgailestavo jo 
neišleidimą į iškilmes A 
merikoje bei lenkų ir kitų 
užsieniečių neįsileidimą 
į Lenkijos iškilmes ir su 
pasipiktinimu pasmerkė 
Popiežiaus neįsileidimą į 
iškilmes Lenkijoje.
KANADA DAUG TIKISI IŠ 
TURIZMO

Canada Tourist Assoc ta 
tionpirm.B JMain skelbia, 
kad nepaprastai auga turis 
tų skaičius Kanadoje.Ir jis 
tikisi, kad 1967 metais tu 
ristai Kanadai duos 6 mi 
liardus metinių pajamų. 
KANADOS GYDYTOJAI 
UŽ "MEDICARE"

KANADA KEIČIA IMIGRA 
C ĮJOS ĮSTATYMĄ

Federalinė Kanados vy 
riausybė nutarė pakeisti 
imigracijos įstatymą,nes 
turi tikslą įsileisti bei prl 
traukti į Kanadą įvairių 
specialistų.

Įstatymo keitimas daro 
mas dviem kryptim:vie- 
na kryptim jis praplečia
mas ir dabar specialistai 
iš Azijos ir Afrikos ga
lės į Kanadą atvykti lygio 
mis teisėmis su europte- 
čiatsjkita kryptim įstaty
mas s taurinamas,nes gimt 
nės netenka dalies teisių 
atsikviesti savo artimuo
sius, nežiūrint Liberalų 
partijos konvencijos nuta 
rimo, kad į giminių atsi- 
kvietimą turi turėti teisę 
ne tiktai tėvai, broliai ir 
seserys, bet ir tolimesni 
giminaičiai.
PAKELIA MINIMALINĮ 
ATLYGINIMĄ

Kvebeko min.pirm. D. 
Johnsonas paskelbė, kad 
mažiausioji atlyginimo 
norma Montrealyje ir apy 
linkėseturi būti $1.00 už 
darbo valandą, kai dabar 
yra 85 et.ir toliau už mies 
to 80 et .už darbo valandą. 
Pakėlimas įvedamas nuo 
1967 metų balandžio 1 die 
nos.
ANGLIJA PERKA KANA
DOJE URANĄ

Kanada su Anglija pastra 
šė sutartį, pagal kurią ato 
minei Anglijos pramonei

Kanados gydytojų sąjun Kanada parduoda apie 11, 
ga kreipėsi į Federalinę ooo tonų urano rūdos už 
vyriausybę pageidaudama, apytikriai 1OO milijonų do 
kad "Medicare", kurio įgy 
vendinimas atidėtas iki 
1968 metų,kad bent dalinai 
būtų gyvendinamas jau da 
bar, nes apie 5 milijonai 
gyventojų,kurie nepakan
kamai uždirba, yra būti
nai reikalingi "Medicare" 
pagalbos.

Ilgamečiu! Tautos Fondo Atstovybės Kanadoje 
pirmininkui 

VACLOVUI VAIDOTUI
mirus, jo žmonai Elenai, sūnui Vytautui, dukrai 
Reginai su šeima ir artimiesiems reiškia giltą 
užuojautą Tautos Fondo Atstovybė Kanadoje.

Ilgamečiam Toronto Liaudininkų kuopos pirmininkui, 
A.A.VACLOVUI VAIDOTUI

mirus, jo žmonai, dukrai, sunui ir artimiesiems nuo 
širdžią užuojautą reiškia Vienminčiai.

lerių.

OFICIALIAI PATVIRTIN
TA LIETUVIŲ DIENA 
RUGSĖJO 3 DIENĄ 
1967 METAIS

retkalai.Su
naudai.Be
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Kooperacija visus mus 
jungia vienybėn

TARPTAUTINĖ KREDITO KOOPERATYVŲ DIENA 
Rašo teisininkas E. Sudikas.

Spalio 20 -toji diena vi 
same pasaulyje yra mini
ma,kaip tarptautinė kredi 
to kooperatyvų diena. Tą 
dieną kredito kooperatyvą * 
arba kaip mes esame įpra 
tę vadinti-bankeliai, iškil 
mingai švenčia prisimin
dami nueitą kelią, padary 
tą pažangą ir skleisdami 
bei propaguodami koopera 
cijos idėją plačiose masė 
se nurodydami idėjos gra 
žius tikslus ir naudą teikia 
mą jos nariams. Beveik 
per 120 metų nuo tos idė
jos gimimo /I849m. /, kre 
dito kooperatyvai kovoja 
su neturtu, ekonomine ig- 
noracija ir su paskolų bei 
procentų "vilkais", kurie 
pasinaudodamtkredito rei 
kalingumu, išnaudoja žmo 
nes imdami įvairiais pa
slėptais būdais nežmoniš 
kai aukštus procentus. 
Kaip pats kredito koopera 
tyvų idėjos tėvas Frie
drich Wilhelm Raiffeisen 
yra išsireiškęs-"neturtin 
gieji nėra reikalingi šal
pos, jie yra reikalingi tik 
vadovavimo ir nurodymo, 
kaip jie gali padėti vieni 
kitiems;taupydami ir visų 
sutaupytais pinigais atei
dami į pagalbą paskolų rei 
kalingiems". Kredito koo 
peratyvainesiekia pelno, 
jų pagrindinis tikslas-pa 
tarnavimas savo nariams. 
Kaip kiekviena sėkminga 
idėja,taip ir kredito koo
peratyvų idėja yra labai 
paprasta; grupė žmonių 
taupo saMo pinigus ir tais 
pinigais remia kitus-pa- 
skolųreikalingus narius, 
sudarydami sąlygas že
miausiais procentais ir 
prieinamiausiomis sąlygo 
mis gauti paskolas.

Metai iš metų kredito 
kooperatyvai auga ir sti
prėja. Šiuo metu visame 
pasaulyje veikia daugiau 
kaip 26 tūkstančiai kredi* 
to kooperatyvų su virš 27 
milijonų narių.Vien JAV 
šiandieną yra 22 tūkstan 
čia i kredito kooperatyvų 
su daugiau kaip 16 milijo 
nų narių. Vien Ontario pro

vincijoj šiandien 730, OOO 
žmonių dalyvauja kredito 
kooperatyvų judėjime. Jie 
yra sudėję 429 milijonus 
dolerių ir išskolinę vienas 
kitam431 mil.dol. Jų apy
varta siekia per 500 mil. 
dol.Tai yra didelė ir svar 
bi finansinė-ekonominė jė 
ga.

Kanados lietuviai yra ge 
rai supratę kredito koope 
racijos idėją.Šiuo metu Ka 
nadoj veikia 4 lietuvių kre 
dito kooperatyvai:Toronto 
Prisikėlimo parapijos kr. 
kooperatyvas operuoja su 
virš 2-jų milijonų kapitalu.

Toronto "Paramos" kr. 
kooperatyvas-virš 2,700 
mil. dol. kapitalu. Montrea 
lio "Litas" kr.kooperaty
vas su vieš 1 ir pusę mil. 
dol. kapitalu, Hamiltono 
"Talka" su vieš 1 mil.dol. 
kapitalu.

Kas galėtų patikėti, kad 
Kanados lietuviai yra sūdė 
ję lietuviškuose bankeliuo 
se apie 7 mil. dolerių.'Tie 
pinigai neša naudą procen 
tų pav idale, ka ip nar iams, 
taip ir pačiai lietuvybei ir 
lietuviškajam reikalui.Lie 
tuviškieji kredito koopera 
tyvai sąžiningai pačių lie 
tuvių vedami, kasmet didė 
ja, auga ir stiprėja.

Šios tarptautinės kredi 
to kooperatyvų dienos pro 
ga kiekvienam lietuviui rei 
kia pagalvoti, ar ne laikas 
dar neįsijungusiems į šį 
judėjimą, kuo greičiau pri 
s idėti prie kurio nors lietu 
viško bankelio, jame laiky 
ti pinigus ir atlikinėti vi
sas finansines transakci
jas, gaunant už tai dides
nius,kaipkitur,procentus , 
ir geresnes paskolų sąly
gas. Ypač dabar,kai jaučia 
mas didelis kredito pinigų 
trūkumas rinkoje, lietuviš 
ki bankeliai ir toliau sten 
giasi patarnauti savo na
riams prieinamiausiomis 
sąlygomis. Nuo ekonomi
nės mūsų stiprybės daug 
priklauso ir mūsų kova bei 
pastangos išlaikyti lietuvy 
bę šiame krašte.E .Sudikas.

Kanados Lietuvių Fondas
NAUJI NARIAI IR ĮNAŠAI

161.Inž. B. Baranauskas
$ 1OO.

162. Dr. A. Gailius $ 1OO.
163. Inž .dr. A. Kulpa v ič ius

$ 1OO.
Dėkodami už įnašus, 

džiaugiamės, kad Fondas 
susilaukia daugiau dėme
sio ir paramos.

Inž.Baranauskas yra P 
LIAS Toronto sk. pirminiu 
kas,tai tikimės,kad joįsto

■j

PADVIGUBINKITE SAVO 
SANTAUPAS SU 

Canada 
Savings Bonds 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

C-66

Didelis laimėjimų vajus savai spaudai
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

Mirus Lietuvoje, Vilniuje,
MUZIKUI ANTANUI BUDRIŪNUI, 

brolius muzikus tremtyje,
BRONIŲ KALIFORNIJOJ, MOTIEJŲ 
VOKIETIJOJE IR ARTIMUOSIUS 
nuoširdžiai užjaučiame E. ir J.Kardeliai.

j imas patrauks daugiau To 
ronto inžinierų į Fondą.

Dr.Gailius, /buv .Klaipė 
dos gubernatoriaus V. Gai 
liaus sūnus/ padidino taip 
negausų hamilton iečių F on 
do narių skaičių iki 12./To- 
ronte yra 62,Montrealy 31/.

Inž.dr.Kulpavičius yra 
daug padėjęs lietuvių vi
suomeniškų pastatų, ypač 
bažnyčių,statyboms įsikur

ADRESAS:

Independent Lithuania
7722 George Straat La Salia 
Montreal, P.O. Canada.

LAIMĖ JIM AI 
3 ŽEMĖS SKLYPAI 

Žemės sklypas Nr. 220 - *000 s^ pėdų 

” ” Nr. 229 - 6000 •• ••
” ” Nr. 230- 6394 •• ”

Visi sklypai randasi Mentreelle prlemlesty|e 
Francdls de Salas, country ef Lavai.
Sklypų vertė 1000.00 kiekvieno.

kanados lietuvių

BENDRUOMENE

Laimeįimif paskirstymas įvyks 1967 m. NL Spaudos baliaus metu,

5 Tickets — Donation f 3.00.

pakeitimai dar turės būti 
patvirtinti Ottawoje,laiki 
naitebeveikia senasis sta 
tūtas.Naujuosius pakeiti
mus ir jų įsigaliojimo pra

Krašto Valdyba, 941 Dundas Street Vest, Toronto 3,Ont. džią pranešime vėliau.
c/Vienas statuto pakeiti 

mas .kuris skelbiamas vei 
kiančiu nuo šios dienos , 
yra:par.6O "5o% solidaru 
mo mokesčio siunčiama 
KLB Krašto Valdybai,ki
tas 50% paliekamas apy
linkės valdybai".

d/Lietuvių Fondo reika 
lu nutarta išrinkti komisi 
ją, kuri rūpintųsi užregis 
truoti valdžios įstaigose 
fondo statutą pagal dabar 
veikiančio lietuviškojo sta 
tuto dvasią. Į komisiją iš 
rinkti:dr .J. Sungaila, KLB 
Kr. V-ba ir KLB Toronto 
apyl.valdyba.Krašto Val
dyba savo posėdy atstovu 
į minimą komisiją pasky 
rė vicepirm.St.Kairį.

e/Suvažiavimas nutarė 
paraginti apylinkių valdy
bas,kad kiekviena savo su 
dėtyje turėtų jaunimo ats

APLINKRAŠTIS-INFORCIJA NR.13
sekimu. Paminėsime tik 
svarbesnius nutarimus.

a/lš K rašto Valdybos pa 
s itraukuskun .A. Žilinskui 
ir E. Miliauskui,naujais 
nariais buvo išrinkti p. E . 
Jurke vič ienė ir inž. A. Vis 
kontas.Pirmame posėdyje 
Krašto Valdyba pasiskirs 
tė pareigomis sekančiai: 
L.Tamošauskas-švietimo 
komisijos pirm., E. Jurke 
vičienė- posėdžių ir ben
drų reikalų sekretorė, V. 
Judzentavičtūtė-aplinkraš 
čiųsekretorė, inž.A. Vis- 
kontas-narys. Kiti valdy
bos nariai liko senose pa 
reigose.

b/Specialiame posėdyje 
buvo padaryta pakeitimų 
bendruomenės statute. Tu 
rint galvoje, kad kai kurie

I.KLBKrašto Tarybos su 
važiavimas,įvykęs šių me 
tų spalio 8-9 dienomis To 
ronte,praėjo su geru pasi

ti, niekuomet neatsisako 
paremti ir bendrus lietu
viškus reikalus.

Fondas veikia pagal KL 
B ir Fondo narių priimtą 
statutą,kur is ir yra ryšis 
tarp Fondo ir Bendruome 
nės inkorporuojant Fondą 
valdžios įstaigose,tas ry 
šis nebus pakeistas.Kvie
čiame stoti į Fondo narius.

Liūdime netekę jau tre 
čio Fondo nario Dominiko 
Norkeliūno,kuris mirė š . 
m. rugsėjo 9 d./Montrea 
lyje/. Jo artimiesiems 
reiškiame nuoširdžią u- 
žuojautą. Fondo Inf. P. L.

tovą,švietimo ir kultūros 
vadovą.Tie vadovai, reika 
lui esant, gali būti į valdy 
bą kooptuoti. Tuo atveju 
jie įgauna valdybos nario 
teises.

f/ Kiti nutarimai skel
biami pridedamose rezo
liucijose.
2. Jeigu būtų reikalo, Kraš 
to Valdyba galėtų pagamin 
ti magnetofoninę juostą Ka 
riuomenės Šventės minėji 
mui. Apylinkės, kurios no 
retų tokią juostą gauti, pra 
pomos pranešti Krašto Vai 
dybai ne vėliau lapkričio 
1 dienos.
3. Būtiniausia archyvinė 
medžiaga, kaip valdybų po 
sėdžių protokolai bei ka
sos knyga, turėtų būti sau 
goma. Užbaigtas knygas 
prašome persiųsti į KLB 
archyvą : p. A.Kuolas,30 
Riverside Cres. .Toronto 
3,Ont.
4. Būtų gera,kad susiraši 
nėjimosu kanadiečių įstai 
gomis nuorašas būtų at
siunčiamas Krašto Valdy-

VANCOUVER, B.C
LIETUVIŠKA MOKYKLA 
KVIEČIA

Britų Kolumbijos Apy
linkės Valdybos išlaikoma 
lietuviška mokyklėlė ir vėl 
pradėjo mokslo metus. Pa 
talpos gautos,St.Patric sa 
Įėję /po bažnyčia/ 12-tos 
Avė. ir Quebec Str.kam
pas. Pamokos vyksta kas 
penktadienio vakarą nuo 7 
iki 9 vai. Tuo atrpu mokyk 
lą lanko 14 mokinių, tiki
mės daugi au mokinių. Mie 
Ii tėveliai, pasinaudokite 
proga, savo vaikučius pa
mokinti netik lietuviškai 
kalbėti, bet ir gražiai tau 
tintus šokius šokti, dainuo 
ti ir deklamuoti.________
bai.Neretai minimos įstai 
gos mūsų klausia tokių su 
strašinėjimų reikalu, ir 
mes neturime žinių.

A. Rinkūnas 
Krašto Vald.pirm. 
V. Judzentavičiūtė 

Aplinkraščių sekretorė.
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Pasiruošimas
Lietuvių

• pasaulinėje

1/1611(11 PARODOJE
Pasaulinės parodos ir joje Lietuvių Die
nos komiteto pirmininko R . Ve rbylos pra
nešimas Kanados Lietuvių Bendruomenės 

Krašto Tarybos suvažiavimui.
Tęsinys iš praeito Neprikl. Lietuvos nr. 

darbas etninėm grupėm, 
nes kaip tokia grupė mes 
neturėjome Federalinio 
Čarterio,tad mūsų veikla 
būtų niekieno nepripažinta, 
tuo tarpu Promothean So 
ciety čarterį turi, ir viso 
klais etniniais kultūriniais 
reikalais gali pilna teise 
dirbti,tad mes prie jos ir 
pr is i jungėm. Visoms etni 
nėms grupėms buvo siūly 
ta gauti leidimą iš savo 
centrinių grupių kad jie ga 
lėtų atstovauti ne tik M on 
trealiokolonijas,bet visas 
Kanados grupes.

24 grupės gavo savo cen 
trų arba sutikimą ar pa
siųstą atstovą taip, kad da 
bar ta mūsų Promothean 
Society atstovauja visos 
Kanados etinines grupes E 
po reikalais.

Sekančiame susirinkime 
kuris įvyko Montrealyje 19 
66 m.vasario 26 d. .susi
rinko jau ne tik iš Montre 
alio,bet buvo ir iš centri
nių organų,kurių tarpe bu 
vo labai malonu matyti ir 
Lietuvių Krašto Valdybos 
pirmininką A.Rinkūną.

Šiame susirinkime buvo 
nusistatyta kreiptis į Mi
nister! Robert Winters ku

rio atsakomybėj yra visa 
E po paroda ir prašyti 
maždaug to pat, kaip ir lie

Lietuvių Dienos ir Expo 
Komiteto sekančiame susi 
rinkime buvo nusistatyta 
prašyti, kad priimtų į Ka
nados pavilijoną mūsų dai 
lininkų darbus, skulptūrą, 
tapybą, medžio drožinius , 
audinius,tautinius rūbus ir 
juostas,filmas apie Kana
doje gyvenančius lietuvius, 
kaip jie verčiasi, kur jų 
yra didesnis susitelkimas, 
jų institucijas,bažnyčios , 
bankai, mokyklos, įmonės 
ih t. p.t. parodyti kaip jie 
praleidžia laisvą laiką bei 
jų kultūrinius užsiėmimus 
ir atslėkimus. Taip, turi 
idėti lietuviškas knygas Ka 
nados pavilijono knygyne 
ir svarbiausia kad galėtum 
gauti dieną, per kurią būtų 
galima lietuviams pas iro 
dyti ir būtų galima skelbti 
kaip "Lietuvių Diena-Expo 
67".

Tuo tarpu grupių vykdo 
masts komitetas iš minėtų 
asmenų, prijungė visas et 
nines grupes prie Montre 
alyje esančios ir iki šiol 
pasyviai laiką leidžiančios 
organizacijos-The Promo 
thean Society .Šis žingsnis 
buvo padarytas vien tik dėl 
to, kad būtų palengvintas

R.Shaw ir E

tuvių komiteto buvo nutar 
ta.

Buvo išrinktas komite
tas,kuris pilnateisiškat at
stovautų visas šias Kana
dos etnines grupes:E.Kuhi 
estų,Carl Schede vokiečių 
dr. Gallay-rPapp vengrų, 
prof. Skvor čekoslovakų, 
Schipef bulgarų ir R. Ver 
byla lietuvių.

Šie šeši atstovaiparuošė 
Memorandumą, padarė pa 
simatymą su ministeriu 
Winters, su p. Brown irki 
tais E po atstovais.

Susitikom su m in. Win
ters 1966 m. kovo 24 d.da 
lyvaujant E po Deputy Co 
mmissioner
po General Manager A . 
Kniewasser.

Įteikėm Memorandumą 
p. Winters,kuriam pareiš 
kėm, ką mes atstovaujam 
ir ko s lekiam, būtent:kad 
galėtume parodyti savo pri 
sidėjimą prie kultūrinio 
Kanados ugdymo.Išklausę s 
mūsų prašymų bei sugesti 
jų,p.Winters pasakė,pilnai 
sutinkąs, kad yra svarbu 
Kanadai,kad ši grupė būtų 
atstovaujama parodoj,Taip 
pat jis nurodė, kad yra 2 ka 
tegorijos, kuriose mes ga 
lėtume dalyvauti:l-Nuolati 
nė j parodo j,dėl kurios rei 
kės tartis su mums jau pa 
žįstamu p. Leslie Brown 
Kanados pavilijone;2-Pasi 
rodymais,dėlkurių reikia 
tartis su pačia parodos vai 
džia, būtent p.Shaw ir p. 
Kniewasser, kurį p. Win-

rja yra muzikos, koncertų vieta, kurioje rugsėjo 3 dieną įvyks Lietuvių Diena Pasauli
nėje J967 metu parodoje, kuri bus Montrealio mieste, Kanadoje.

___

ters paskyrė tarpininkauti 
tarp valdžios ir atninių 
grupių visais reikalais.

Balandžio 12 d.1966 m. , 
buvo susitikta su p.Knie- 
wasseriu ir diskutuota ga 
limybė gauti pagrindinę 
aikštę pasirodymui.Buvo 
jam įteiktas sąrašas die
nų, kurios yra pageidauja 
mos etninių grupių, jų tar 
pe prašyta rugsėjo 3 d. pa 
skirti"LietuviųDiena'I P. 
Kniewasser.patikrinęs ka 
lendorių ir matydamas, 
kad visos prašytos dienos 
neužimtos, tuoj prižadėjo 
visas dienas,vėliau jas pa 
tvirtino žodžiu ir Mr. Ro
bert Shaw. Buvo jų pasaky 
ta, kad paruoštum pilnas 
programas toms dienoms 
ir kad jiems įteiktum pro 
gramos dalyvių, chorų, šo 
kėjų, solistų nuotraukas , 
juostas arba plokšteles,

kad jie galėtų patikrinti,- 
ar mūsų standartas atitiks 
bendram parodos lygiui ir 
jeigu tiks, tai tos dienos 
bus tikrai ir raštu užti
krintos.

Su p. Brown buvo susi
tikta balandžio 18 d. ir šį 
kartą p. Brown jau mus 
priėmė daug nuolankiau ir 
sutiko priimti etninių gru 
pių paruoštą f ilmą .knygas 
ir mūsų menininkų dar
bus, žinoma su sąlyga, kad 
mūsų darbai sutaps su pa 
rodos standartu ir bus ver 
ti tos parodos vietos. 
Tad pasirodo, kad su didės 
ne jėga- etninių grupių są
junga-, kuri apjungia apie 
4 su puse milijonus Kana - 
dos žmonių, ir valdžia sk
aitosi. Ir gavome beveik 
viską, ko mes tiktai siekė

JAUNIMO PETICIJAI

DUOTA EIGA
Lietuvių Jaunimo An- 

tikolonialinė Lyga, ku
riai Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongreso va
dovybė pavedė rūpintis 
Jaunimo Peticijos įtei
kimu Jungtinėms Tau
toms, gavo iš Jungtinių 
Tautų raštą Peticijos 
reikalu, pasirašytą Žmo
gaus Teisių Komisijos 
pareigūno, kuriame sa
koma:

"Man yra pavesta pa
tvirtinti Jūsų 1966 m. 
rugpiūčio 13 d. komuni
kacijos, adresuotos Ge
neraliniam Sekretoriui, 
gavimą.

Noriu pranešti Jums, 
kad su ja bus pasielgta 
pagal Ekonominės ir So 
cialinės Tarybos rezo
liucijos 728 F (XXVIII) 
paragrafu 2 (b) ir (e), 
kurios nuorašas pride
damas".

Šioji rezoliucija lie
čia Žmogaus Teisių Ko 
misijos, subordinuotos 
Ekonominėje ir Sociali
nėje Taryboje, veiklą ir 
teises. Pagal ją, apie 
Jaunimo Peticiją dėl so 
vietinio kolonializmo Lie 
tuvoj pasmerkimo, ir 
Lietuvos nepriklausomy 
bės atstatymo reikalu, 
kuris detaliau išdėsty
tas Jaunimo Kongreso 
ir Jaunimo Lygos lydi
muosiuose raštuose, bus 
painformuoti visi Žmo-

Tautų nariui), šiuo at
veju Sovietų Sąjungai.

Peticijos ir lydimųjų 
raštų įteikimas buvo or
ganizuotas dviem ke
liais: per Jungtinių Tau
tų misijas tų kraštų, iš 
kur atvyko jaunimo de
legacijos į Kongresą ir 
pasiunčiant paštu U Than 
tui. Liepos 8—ją jauni
mo delegacijos, tą dieną 
vykusios demonstraci
jos prie Jungtinių Tautų 
remiamos, aplankė gyve
namųjų kraštų misijas. 
Peticija pagal atskiruo
se kraštuose surinktus 
parašus buvo įteikta Ita
lijos, Australijos, Kana 
dos, o vėliau ir Kolum
bijos
sijoms prie Jungtinių 
Tautų, kurios sutiko Pe
ticiją perduoti į Jungti
nes Tautas. Likusiems 
kraštams dėl vienų ar ki
tų priežasčių neįteiktos 
peticijos rugpiūčio 13 d. 
pasiųstos Generaliniam 
Sekretoriui U Thantui.

Malonu pažymėti, kad 
daugelio kraštų jaunimo 
delegatai, iš Kongreso 
sugrįžę įgyvenamuosius 
kraštus, energingai ėmė 
si pildyti pažadą — tęsti 
žygį į Jungtines Tautas 
veikiant savo kraštų opi 
niją ir vyriausybes. Šią 
jaunimo akciją koordi
nuoja Antikolonialinė Ly 
ga.

bei JAV-jų mi-

Dr. J.Basanavičiaus Centras Argentinoje, Buenos Aires mieste, jungia ne tik
tai vyresnio amžiaus lietuvius, bet puoselėjant lietuvybę, buria ir patį jauniau 
sį jaunimą. Šio sambūriui', vadinamam "Papartynu", vadovauja Ona Ožinskie- 
nė, kurią čia matome diriguojant šiam ansambliui. Foto P.Ožinsko.

ALDONA PETRAUSKAITĖ 
oavyzdinga Argentinos Lietuviu 
Centro sekretorė, jau antroj ka
dencijoj ryžtingai ir garbingai 
dirba sunkų atsakingą, ALC ge
neralinės sekretorės darbą. JA. _  _
matrauskaite vadovauja vaisių RAMUTIS ZAKAREVIČIUS gaus Teisių Komisijos 
pateikimais, vaidina ALC Jauni- šiais metais Sydnejaus uni-nariai ir, prisilaikant 
mo Teatre ir dainuoja ALC Aus- Aiistraliim uavn , t. , pros chore. Nenuilstamo pavyzdin inžinerijos Daktaro laFps- reika-
gos sekretorės Petrauskaitės dar- nį ir dirba mokslinį darb 
bo dėka, ALC bujoja ir turtėja. N.S.W. universitete.

mokslinį darbą lavimų, patiekti palies-
'■ tai valstybei (Jungtinių

JONAS 
AVYŽIUS ROMANAS

HM MffiEJE
47 atkarpa.

V

PENKTA DALIS
GYVENIMAS IS NAUJO

Martynas netikėtai nusijuokė. Tartum pats būtų gavęs 
per viršugalvį ir nuo smūgio atsikvošėjęs.

— Netvosi, Lapinai. Nebent naktį, iš pasalų. Bet ir tai su 
Šileikos pagalba.

Lapinas priverstinai išsišiepė.
— Matai, kokias kalbas paleido,— tarė jis, sudėdamas į 

šiuos žodžius visą panieką, kiek jos galėjo rasti tuo metu 
savyje.— O iš kur jos paeina? Gal ne iš paties Šileikos, pa
sakysi? O kas dabar tas Šileika? — Lapinas prislopino balsą, 
nors ir taip vos girdėjosi.— Prasigėręs ligonis. Raudoni vel
niukai jam vaidenasi. Bielaja gariačka, kaip rusai sako. Tau 
jis kalbėjo vienaip, o man gieda kitą giesmę. Aš liežuvių ne- 
nešioju. Bet į akis galiu pasakyti: jis sakė, kad tu Pruncės 
rankomis sumušei Toleikį. Dėl pirmininko kėdės... Kaip ma
nai? Negi ir tuo reikia tikėti?

Martynas nuoširdžiai nusikvatojo.

— šiandien Šileika ligonis, rytoj bus sveikas. Išgydysi- 
me. Yra priemonių. Raudoni velniukai nebesivaidens. Ką tu 
tada sakysi, jei jis patvirtins tą patį, ką girtas kalba? Ir dar, 
Lapinai,— pridūrė Martynas, nesulaukęs atsakymo, nes La
pinas, per giliai užsitraukęs, paspringo dūmais,— aš mačiau 
tave tą naktį, kai sudegė Gaigalai, o Morta tave sutiko prie
menėje. Tu smirdėjai žibalu, kaip lempos dagtis. ..

— To tai jau neįrodysi, geradėjau, ne,— ramiai atsakė

Lapinas.— Valia žmogui smirdėti ir kvepėti — žiūrint koks 
reikalas. Gal aš, pildamas į lempą, apsiliejau? O tu kur mane 
matei? Ar nutvėrei už rankos? Turi liudininkų? Mane ne to
kie ponai klausinėjo, nerado kaltės.

— Nerado kaltės. .. Kaip ras? Tada galai buvo suslėpti, 
o dabar išlenda. Kai visus ištrauks į paviršių, suves į vieną 
tašką, kompasas parodys, kur eiti. Jei rodyklė atsisuks į 
šiaurę, galėsi susiriesdamas įrodinėti, kad čia pietūs, niekas 
tavimi nepatikės. Žiūrėk, miltai byra per viršų!

Lapinas šlitinėdamas priėjo prie rankovės, iš pradžių 
kumščiu, po to pagaliuku sutrambavo maišą ir atsiklaupęs 
susėmė į sieką ant grindų subyrėjusius miltus. Plušėjo su 
atgailaujančiu uolumu, lyg nieko nebūtų svarbiau už kelias 
miltų saujas, netyčia prabyrėjusias pro maišą. O iš tikrųjų 
ne vien tas rūpėjo. Kur ten! Išsigandusios akys lindo „už 
didžiojo rato“, šmižinėjo ant maišų, kaip peliukės, pajutūsios 
katiną, o ausys godžiai gaudė kiekvieną įtartiną garsą, kurį 
prityrusi klausa būtų sugebėjusi pajusti ir šimto girnų ūžesy
je. Pro krumpliaratį jo nematyti, ačiū Dievui. Aiiega, kaip 
užmuštas. Garbė, tūkstantį kartų garbė tau, Viešpatie! . .

— Norint nesunku pražudyti žmogų,— pagaliau prata
rė.— Rodyklę galima pasukti kaip patinka. Galima, Marty
nai! Trekšt! Ir nebėra žmogaus. Kaip utėlę. . . Žinome tokius 
pokštus. Pasitaikydavo. . .

Martynas metė piktą žvilgsnį į Lapiną. Senis klūpojo 
prie maišo, atsukęs nugarą. Kažkoks pasigailėtinai mažas, su
smukęs. Semiant miltus judėjo ne tik jo rankos, bet ir ant 
grindų ištiestos kojos; jis visas judėjo, tartum po savo mil
tinu kiautu, vadinamu drabužiais, turėtų ne dvi, o šimtą porų 
paslėptų galūnių, kurios juda be perstojo, tarnaudamos vie
nam beprasmiškam tikslui — egzistuoti. „Miltuotas kra
bas. . .— pagalvojo Martynas.— Šimtakojis...“ Bet kodėl jis 
toks? Nejaugi žmogus gimdamas gali pasirinkti, ką nori: so
cialinę padėtį, gyvenimo aplinkybes, charakterį? Tikriausiai 
visa jo energija, dabar tarnaujanti blogiui, naikinimui, tar
nautų gėriui, žmonėms, užuot griovusi, kurtų, jeigu jis būtų 
gimęs, augęs ir formavęsis palankiose sąlygose. Nuo tokios 
minties Martyno širdis atsileido, jam nuoširdžiai pagailo La

pino, ir jis nepajuto, kaip palietė malūnininko petį ir švelniai 
pasakė:

— Kelkis, Motiejau. Ko su tais miltais.. .
Lapinas nustebęs žvilgterėjo per petį. Atsistojo. Supylė 

susemtus miltus į maišą. Širdis pašėlusiai daužėsi, atgaivinta 
išganingos vilties.

— Taigi, Martynai. Ko mums pyktis? . .— Balsas nuolan
kus, kone maldaujantis. Galva bejėgiškai nusvirusi ant krū
tinės.— Aš ne koks žvėris, galvijas. Sielą turiu. . .

Martynas atsisėdo ant svarstyklių ir parodė ranka vietą 
šalia savęs. Kelias akimirkas sėdėjo greta, susiglaudę pe
čiais. Iš abiejų burnų vertėsi tiršti dūmų kamuoliai, sklaidėsi 
ore ir, susimaišę su miltų dulkelėmis, plaukė pro atdaras 
duris, apšviesti linksmų saulės spindulių, kurie virpėjo dul
kančioje malūno erdvėje kaip permatoma nailoninė juosta; 
kiekvieną kartą, kai pralekiantis sparnas uždengdavo saulę, 
stebuklingas audinys išnykdavo, susiliejęs su vėsia prieblan
da, bet netrukus vėl atgydavo, ir tada niūriu malūno veidu 
tarsi nuslinkdavo santūri šypsena.

— Sielą turi. Ir protą, ir širdį. Kaip visi žmonės. Tai ko
dėl negali būti žmogumi? Daug nereikia: dorai gyventi. Tik 
dorai! Sunku? Ką gi, tada nors stenkis dorai gyventi, ko
vok su savo silpnybėmis, neskriausk žmonių savo naudai. 
Dar per sunku? Na, tai nors laikykis savo Dievo įsakymų, 
nors nuodėmės bijok, jeigu įstatymai ne prie dūšios. Juk pra
gare tau seniai užbroniruotas katilas. O gal, manai, Dievas 
atleis, jeigu komunistams žalą darysi? Apie tai niekur bažny
čios knygose nėra parašyta.

— Žmogus silpnas, Martynai.— Lapinas sunkiai atsidu
so.— Visą gyvenimą kovoja su nuodėmėmis. Suklumpa ir 
vėl keliasi, suklumpa ir vėl keliasi. Tam Dievas leido šventą 
išpažintį. Silpnybė nutraukia žmogų į dugną, o per atgailą jis 
vėl išplaukia kaip skenduolis. Begalinis Viešpaties gailestin 
gumas. ..

— Tu man katekizmo nedėstyk.
— Nedėstau, ne, Martynai, o išvedžioju, kad geriau ma-

Nuketa 4 psl.
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KAZYS KLIMAVIČIUS 
pedagogas, vienas iš Aly
taus gimnazijos steigėjų, 
vėliau ilgą laiką buvęs tos 
gimnazijos vicedirekto-
rius.eilės matematikos va
dovėlių autorius, šiemet 
/spalio 18/baigiąs 80 me 
tų amžiaus, neseniai yra 
parašęs dar vieną populia 
rinės matematikos darbą, 
"Skaičiuokime greitai", o 
dabaryrabaigęs netrukus 
žadamą išleisti knygą "Se 
no mokytojo ats įminimai".

Iš Tiesoj paskelbtos tos 
knygos ištraukos aišku, 
kodėl atsiminimai leidžia 
mūištraukoje pasakojama 
apie senų,dar pereito šimt 
mečio laikų naivius prie
tarus, pastebėtus to laiko 
Lietuvos žmonėse, ir šiek 
tiek už s įmenama apie aue 
toriaus ,kaip"lalsvamanlš 
kų" pažiūrų mokytojo, ne 
susipratimus su kaiku- 
riais kunigais.

Klimavičius, išsitarna
vęs pensiją Lietuvoj jau 
1933 metais, rusų laikais 
vėl buvo grįžęs į darbą mo 
kykloje ir tik prieš keletą 
metų / būdamas jau apie 
75 metų amžiaus/dar kart-, 
tą tapo pensininku. /E./.
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DIJOS TOMAS

Kompozitorius Ir pedag 
gas Antanas Budrtunas , 
brolis Broniaus /JAV/ 
ir Motiejaus /V.Vokt/, 
miręs Vilniuje.-—>

XXXV TOMO SVARBESNI STRAIPSNIAI

(K. Avižo-

(A. Salys) 
(P. Reklai-

Zaicas, A. (V. Gidžiū
nas)

Zamenhof, L. L. (J. Bo 
tyrius)

Zamoiskiai 
nis)

Zanavykai 
Zanobi, B. 

tis)
Zaor, J. (P. Rėklaitis) 
Zapyškis (R. Krasaus

kas)
Zapolljos (K. Avižonis) 
Zarasai (A. Benderius,

P. Jatulis)
Zarasų operacija (K. A- 

lišauskas)
Zarzuela (K. Ostraus

kas)
Zavadzkiai (A. Mažiu

lis)
Zebrzydowski, M. (K. 

Avižonis)
Zemstvo (K. Avižonis)
Zenonas, graikų filoso

fai (V. Doniela)
Zeusas (A. Rukša) 
Zietela (V. Kulbokienė) 
Zigmantas Liuksembur

gietis (J. Jakštas)
Zigmantas Vaza (K. A- 

vižonis)
Zikaras, J. (V. Vizgir

da)
Zitietės (redakcija) 
Zola, E. (A. Cipkus) 
Zoologija (J. Kardelis) 
Zweig, S. (H. Nagys) 
Zwingli, U. (P. Dilys) 
žadiškės (V. Kulbokie

nė, P. Rabikauskas)
Žagarė (A. Benderius ir 

Kl. Naudužas, R. Kra
sauskas)

žaibas (V. Petraitis)
Žalgirio mūšis (J. Jakš

tas)
žalojimas (B. Masiulis) 
Žalvario amžius (J. Pu

zinas)
Žanras (P. Rėklaitis) 
Žarėnai (A. Benderius,

R. Krasauskas) 
žarnos (A. Grinius) 
Žasliai (B. Pupalaigis ir

A. Bendorius, R. Kra
sauskas)

Žeberklas (A. Mažiulis)
Žebrauskas, T. (P. Ra

bikauskas, P. Rėklai
tis)

Žeimelis (A. Bendorius, 
R. Krasauskas)

Žeimena (S. Kolupaila) 
Žeimiai (A. Bendorius,

R. Krasauskas) 
želva (A. Bendorius, R

Krasauskas)
Žemaičiai (A. Salys, Z. 

Ivinskis)
Žemaičių kunigų semi

narija (P. Jatulis)
Žemaičių Naumiestis 

(A. Bendorius ir R. 
Krasauskas)

Žemaičių vyskupijos si
nodai (R. Krasaus
kas)

žemaitė (A. Gustaitis) 
Žemaitkiemis (St. Yla) 
Žemaitukai (B. Vitkus) 
Žemalė (R. Krasaus

kas)
Žemė (B. Saldukienė, 

A Girnius)
žemėlapis (A. Girnius, 

P. Rėklaitis)
žemės Bankas (J. Pa

žemėnas)
žemės dirbimas

(J. Vengris)
žemės gerbimas (J. Ba

lys)
Žemės reforma (V. Ma

nelis)
žemės teismas (K. Avi

žonis)
žemės Ūkio Akademija 

(V. Manelis)
Žemės ūkio mokyklos 

(Br. Povilaitis)
Žemės Ūkio Rūmai (Ig.

XXXV TOME RAŠIUSIEJI REDA 
KTORIAI IR BENDRADARBIAI

I-

Andrašiūnas ir Br. 
Povilaitis)

žemės ūkio Tyrimo I- 
staiga (J. šumskis) 

žemės valdymas (V.
Manelis)

žemoji Panemunė (A. 
Bendorius, J. Puzi
nas, R. Krasauskas) 

Žeromskį, S. (J. Kėkš
tas)

Žiburėlis, d-ja (J. Au
dėnas)

Žiburys, d-ja (P. Damb
rauskas)

Žydai (P. Pauliukonis) 
Židikai (A. Bendorius ir 

Z. Ašoklis, R. Kra
sauskas)

židinys (J. Gimbutas) 
židinys, žurnalas 
žiedas (J. Rauktys; A.

Mažiulis)
Žiemgala (S. Sužiedė

lis)
žiemos sportas (A. ir 

Br. Keturakiai)
Žiežmariai (A. Bendo

rius, R. Krasauskas)
Žygimantai, vardas (A 

Salys)
Žygimantas Kaributai- 

tis (Z. Ivinskis)
Žygimantas Kęstutaitis 

(S. Sužiedėlis)
Žygimantas Senasis 

(S. Sužiedėlis)
Žygimantas Augustas 

(S. Sužiedėlis)
Žygimanto Augusto va

lakų reforma (Z. 
vinskis)

Žilevičius, J. (St. San
tvaras)

žilius, J. (A. Kučas)
Žirgynas (A. Verbickas, 

Z. Ivinskis)
žirginis sportas (Br. 

Keturakis)
Žirgupėnai (M. Naubu

ras)
Žirmūnai (V. Kulbo

kienė)
žirovicai (P. Jatulis) 
žižka, J. (J. Jakštas) 
žmogaus ir piliečio tei

sės (K. J. Čeginskas)
žmogus (A. Mažiulis, A.

Grinius, J. Girnius) 
Žmona (A. Mažiulis) 
Žmuidzinavičius, A.

(V. Vizgirda) 
žodynas (A. Salys) 
žodis (L. Dambriūnas) 
žodžių daryba (L.Damb

riūnas)
Žukauskas, S., gen. (K. 

Ališauskas)
žukovskij, V. A. (R. Šil

bajoris)
Žurnalas (J. Prunskis) 
žurnalistas (V. Bagda- 

navičius); Liet, žur
nalistų s-ga (A. Gint- 
neris ir Vi. Mingėla) 

Žurnalistika (V. Bagda- 
navičius) ,

Žuvavimas •(A. Mažiu
lis, J. Matusas)

Žuvintas (A. Bendo
rius)

Žuvys (J. Kardelis) 
žvaigždė (C. Masaitis) 
žvejys (A. Mažiulis);

žvejų sodybos (J. 
Gimbutas)

Žvingiai (J. Gimbutas, 
R. Krasauskas)

Ališauskas, K., pik. Itn.
(karo sk. red.)

Alytienė-šliūpaitė, A. 
Andrašiūnas, Ign., agr. 
Ašoklis, Z., dr. 
Audėnas, J.
Avižonis, K., dr. prof.

(Rusijos ir Lenkijos 
istorijos sk. red.)

Bagdanavičius, V., MIC 
Bajoraitis, R.
Balys, J., dr. prof, (tau

tosakos ir tautotyros 
sk. red.)

Balšaitytė, B. 
tBaškys, Br., dr. 
Bendorius, A. (geogra

fijos sk. red.)
tBlazas, H.
Botyrius, J.
Čeginskas, K. J., dr.

ciologija) 
Čepėnas, Pr. 
Čibiras, K. (P. Ameri

kos lietuviai)
Cipkus, A. (prancūzų 

literatūra)
Dambrauskas, P., kun.

prof.
Dambriūnas, L. (kal

botyra)
Danys, J. V., inž.
Dilys, P., kun. (ev. teo

logija)
Doniela, V., dr. (filo

sofija) 
Eiva, St. 
Gaida, P., kun. dr. 
Gedaugas, J., dr. 
Gidžiūnas, V., OFM, dr. 
Gilvydis, A., agr.
Gimbutas, J., dr. inž.

(statybos sk. red.) 
Gintneris, A. 
Girnius, A., inž.
Girnius, J., dr. (filoso

fijos sk. red.) 
Greimas, A. J., dr. prof 
Grinius, A., dr. (me

dicina)
Gustaitis, Ant.
Yla, St., kun.
Ivinskis, Z., dr. prof.

(Lietuvos istorijos sk. Sonda, J. 
red.)

Jakštas, J., dr. prof, (vi
duramžių istorijos 
red.)

Jatulis, P., prel. dr.
(Lietuvos istorija) 

Kardelis, J. (zoologija) 
Kavolis, M., kun. dr.

(ev. teologija)
Kėkštas, J. (lenkų li

teratūra)
Keturakis, A. (sporto

sk. red.) 
Keturakis, Br.
•(Kolupaila, S., dr. prof. Verbickas, A., agr. dr.

(hidrologijos ir hid- Vitkus, B., prof, 
rografijos

Krasauskas,
(Lietuvos 

Krausas, A. 
Kučas, A., dr. prof. 
Kulbokienė, V. (Vil

niaus kraštas)
Landsbergis, A. (anglo

saksų literatūra)
Lingis, J. (skandina-

vistika)
Liulevičius, A., dr. prof.

(matematika) 
Mackevičius, M. 
Makauskis, J. 
t Manelis, V., dr. prof. 
Mantautas, V. A. 
Masaitis, C., dr. (astro

nomija) 
(Masiulis, B. (teisė)

(so-

Matulis, S., MIC, dr. 
tMatusas, J., dr. doc. 
Mažiulis, A. (etnografi

jos sk. red.)
Merkis, K.
Milukas, A.
Mingėla, VI.
Nagys, H., dr. (vokiečių 

ir latvių literatūra)
Nakas, A.
Nauburas, M. E. (Klai

pėdos kraštas ir M. 
Lietuva)

Naudužas, Kl.
Okunis, J., inž.
Ostrauskas, K., dr. (mu

zika)
Pauliukonis, Pr. (seno

vės istorija)
Pažemėnas, J., adj. (fi

nansų mokslas)
Petraitis, V., inž.
Pilka, St.
Pocius, Alb.
Povilaitis, Br., dr. prof.

(žemės ūkio sk. red.) 
Prunskis, J., kun. dr.
(žurnalistikos sk. red.) 

Pupalaigis, B.
Puzinas, J., dr. prof.
Rabikauskas, P., SJ, 

dr. prof. (Lietuvos 
istorija)

Rauktys, J., prof, (bo- 
tanikos-miškininkys- 
tės sk. red.)

Regelis, K., dr. prof.
Reisgys, J. (Australijos 

lietuviai)
Rėklaitis, P., dr. (meno 

istorija)
Rociūnas, V.
Rukša, A., dr. prof, 

(klasikinė senovė)
Rukuiža, A., doc. 
tRužancovas - Ružaniec,

A., pik.
Saldukienė, B. (geolo

gija, mineralogija)
Salys, A., dr. prof, (kal

botyros sk. red.)
Santvaras, St.

sk.

sk. red.) 
R., kun. 
istorija)

Sužiedėlis, S. (Lietuvos 
istorija)

Šilbajoris, R., dr. prof 
(rusų literatūra)

šumskis, J., agr. dr. 
Trumpa, V.
Tulaba, L., prel. dr. 
Urbonas, O., pik.
Vaišnora, J., MIC, dr.

(kat. teol. sk. red.) 
Valiūtė-Cepaitienė, V. 
Varanavičius, J. 
Vengris, J., dr. prof.

Vizgirda, V. (lietuvių 
dailininkai)

Žemaitis, V.
Žilevičius, J. (lietuvių

muzika)

Šis Enciklopedi
jos tomas tuojau 
bus Išsiuntinėja
mas, bet tiktai 
tiems, kas yra už 
L.E-ją užsimokė
jęs. O 15-sts to— 
mas-LlETUVA - 
išeis 1967 metais.

Lietuvos TSR Aukštojo Ir specialiojo vidurinio mokslo ministerija, Lie
tuvos TSR Kultūros ministerija, Lietuvos TSR Švietimo ministerija, Llo- 
tuvos TSR Kompozitorių sąjunga, Lietuvos TSR Valstybine konserva
torija, Lietuvos TSR Liaudies meno rūmai. skelbdami A.BudriŪnO 

mirtį, be ko kita pažymi, kad lis yra parašęs simfoninę 
poemą "Vizijos ant piliakalnio". Dėl tų vizijų buvo di - 
dells susikirtimas Filfarmontjoje su rusais, net apie 
tai bus parašyta kita proga.

4rljo5
VEDA DR. GUMBAS

VYRO ŽIAURUMAS 
Moteris apskundė vyrą 
teismui už žiaurumą.
- Kaip jus vyras įžeidė ?- 
klausinėjo teisėjas.-Ką? 
už plaukų griebė, mošo? 
Kas po to atsitiko?
- Po to atvažiavo ambulan 
sas ir išsivežė mano vyrą 
į ligoninę...
LAIKO TIKSLUMAS 
Miestelio telefono centri
nę stotį kažkas nuolat pra 
dėjo varginti klausinėda
mas tikslaus laiko. Tas 
nepatiko stoties tarnauto
jui. Kartą, susierzinęs, 
jis klausia klausėją:
- Sakykite, kas yra, kad 
jūs nuolat mane klausinė- 
jate laiko?

DAR VIENAS NARELIS MŪSŲ KOVOS GRANDINĖJE 
Prieš kurį laiką ir vėl 

pasirodė Alės Rūtos kuri 
nys,knyga-"Žemės Šauks
mas".

Šį kartą Alė Rūta atėjo 
pas mus ne su kokiu ten 
meilės romanu, bet su šir 
di perveriančia tragedija 
-apysaka. Tai knyga, ko
kios mes seniai pasigedo 
me ir gan ilgai laukėme.

Alė Rūta, kaip ir praet 
ty, taip ir šį kartą atnešė 
mums Tėvynės nostalgiją, 
su jos vargais,kančiomis 
ir mirtimi.

Jei kitados Alė Rūta bu 
vo rašytoja-romantikėjtai 
šiame kūriny ji yra rašy 
toja-kovotoja.Su šia knyga 
ji stoja į atvirą kovą prieš 
rusą-okupantą.Su šia kny 
ga ji patenkina ne tik kny 
gos mėgėjus,bet ir šiaip 
kiekvieną lietuvį .kuris dar 
bent kiek sielojasi savo lt 
kusiais artimaisiais ir sa 
vo kraštuku šia jos knyga 
mes grįžtame ne tik į sa 
vo numylėtas tėviškes, bet 
grįžtame į jaunutę,iš griu 
vėsių beprisikeliančią Lie 
tuvą. Šioje knygoje,kaip 
veidrodyje, atsispindi mū 
sų valstybės pris įkėlimas, 
suklestėjimas ir žlugimas. 
Šioje knygoje išskaitome 
tragediją vieno savanorio 
šeimos, o ypač odisėją jų

jų jauno sūnaus-Lino.
Nors gal veltui šiojekny 

goję išekotume literatūri 
nto šedevro,bet ji yra dar 
vienas narelis mūsų ko
vos grandinėje už Lietu
vos Laisvę.

Ši knyga yra skirta prl 
s įminti 25 metų sukaktu
ves baisių birželinių trė
mimų.

Knygą puošia labai pras 
mingas viršelis, dailinin
kės J. Paukštienės, Chica 
goję, USA.

Alė Rūta,Žemės šauks 
mas.

Išleido Knygos Mylėtojų 
D-ja,Kanadoje,A. Luko lė 
šomis.

1966-tais Jaunimo Me
tais.

Kaina - 4 dol.
Šią knygą galima įsigyti 

pas spaudos platintojus, 
arba pasiuntus pašto per 
laidą 4 dol. adresu:Box- 
273. P. O. Oakville, Ont. , 
Canada P.Juodupis

teikė:Be to, informacijų apie asmenis, laikraščius, organizacijas, Lietuvos vietoves 
dr. M. Anysas, V. Anysienė, kun. K. Balčys, L. Dovydėnas, A. Giedraitis, kun. dr. F. Gu- 
reckas, St. Jakštas, J. Jurevičius, D. Jurkus, J. Kojelis, Br. Krokys, kun. J. Kuzmickis, 
E. Liutikienė, dr. J. Mačernis, D. Mečkauskienė, dr. J. Motiejūnas, P. Narutis, B. Novlc- 
kienė, V. Rastenis, C. Surdokas, dr. V. Tercijonas, Pr. Vainauskas, St. Vancevičius, J. Vil
kaitis, S. Zobarskas, A. žibąs, V. Žukauskas ir kt.

Iliustracine medžiaga talkino: Lietuvos generalinis konsulatas Naujorke, A. Bendorius, 
D. Cibas, dr. EI. Draugelis, A. Gaška, dr. J. Gimbutas, V. Jonuškaitė-Zaunienė, J. Karde
lis, prof. S. Kolupaila, kun. R. Krasauskas, S. Laniauskas, kun. dr. S. Matulis, Kl. Nau
dužas, dr. B. Povilaitis, kun. J. Pragulbickas, B. Pupalaigis, dr. P. Rėklaitis, B. Saldukie
nė, J. Sonda, A. Sugintas, dr. A. Verbickas, V. Vizgirda, J. Žilevičius ir kt.

*N epr iklaus om os 
Lietuvos" red. 
kviečia visus sk
aitytojus siųsti 
atvaizdų iš minė
jimų, vestuvių ir 
kitų parengimų..

POPIEŽIUS PARĖMĖ LIE
TUVIŠKAS MOKYKLAS

Popiežius Paulius Vl
as Is per Nepaprastiems 
Bažnyčios Reikalams Kon 
gregactjos sekretorių, J. 
E •Arktv.AntonloSamorė, 
parėmė 16 Vasario Ir Sa
leziečių gimnazijas, pa
siųsdamas kiekvienai po 
500 dolerių. Tai giliai 
reikšmingas gestas ir 
aukštas padrąsinimas lie 
tuviškų mokyklų rėmėjam'.

Itin istoriškai svarbus 
auką lydintis raštas, bene 
pirmas iš Segreteria di

- Esu fabriko sargas ir 
noriu sužinoti tikslų lai-
ką, kad galėčiau duoti si
reną,-atsakė klausėjas.
- Tai keista.. .Dar to be
trūko' Juk aš laikrodį nu
statau pagal jūsų sirėną. 

FLIRTO PASEKMĖS
Meiųind kl.msi.i savo drau

ge:
Kur dinųo tas jdiinuolis, 

kuris per visus pereitus me
tus ateidavo pas tave su dl- 
džiulėinls gėlių puokštėmis;

Apsivedė su gėlių par-

ŽIAURUS APSIRIKIMAS 
Vyra vėlai po vidunakčio 
atsargiai, stengdamasis 
nepažadintt žmonos, įs
lenka į butą. Bet tamsoj 
pasipila jo adresu pikti 
priekaištai, ir moteris 
atidaro šviesą.
- Dieve'-sušunka mote
ris.- Juk tamsta ne ma
no vyras'...
- Viešpatie'- nusigąsta 
vyras.- Tai dar antrą ka 
rtą turėsiu visa tat per
gyventi nuo savo žmonos' 
IRGI PABĖGĖLIAI 
Stalinas po mirties vis 
dėlto bandė patekti į dan
gų ir atėjo prie jo vartų.
- Ne, tau čia vietos nėr, 
atsakė šv. Petras,-eik į
pragarą.-Stalinas, nulei
dęs ūsus, ir nudimblino į
pragarą. Bet netrukus kaž
kas smarkiai pradėjo bels
tis į dangaus vartus. Šv.Pe 
tras atidaro vartus ir mato
tris velnius...
- Kas atsitiko?- klausia.
- Mes pirmieji pabėgėliai 
nuo Stalino... Ir pragare 
nuo jo nėra gyvenimo...

siu —'paskui negalėsiu užmigti...

Sovietinis revizorius: -Tai kaip su statybomis ?
Statytojai: - Kaip matote, statome gi...

Stato išėjęs oficialus doku 
mentas lietuviškai.' Ženk 
las, kad Vatikane pažįsta 
ma ir gerbiama lietuvių 
kalba.' O kadangi auka ir 
laiškas skirti mokyklai, 
tai raštas skamba kaip 
aukštas paskatinimas mo 
kytojams ir mokiniams 
branginti senąją tėvų kai

bą ir stropiai ją kultyvuo 
ti.

Betgi paskatinimas ne 
vien tik toms dviem lietu 
viųgimnazijoms Europoj, 
kurios jau ir taip nustpel 
ntusios lietuvybės atžvil
giu.' Jei jau tokioj aukštoj 
Popiežiaus Valstybės raš 
tinėj garbingai skamba lie 
tuvių kalba, tai ar nereikė 
tų lietuviams ją daugiau

KAIMAS KRYŽKEJĖJE Atkelta iŠ 3 psl.

ne suprastum. Sakai, stenkis dorai gyventi. .. Taigi. .. O kas 
pasakė, kad nesistengiu? Stengiuosi. Visom keturiom ginuosi 
nuodėmės. Noriu būti geras žmonai, dukteriai, teisingas žmo
nėms. Neišeina... Puikybės pilnas esu, nenuolankus, per tai 
ir žodžio kartais nepasveriu, užgaunu žmogų ar kaip kitaip. . . 
O žmogus ne Dievas — neatlaidus. Tu jam pirštų galais per 
veidą, jis tau kumščiu, tu jam kumščiu, jis spyriu į pilvą. 
Neišties rankos, nepasakys: įsikibk, aš tau padėsiu išlipti, bet 
pastums ir pasakys: šalin rankas, galvijau, aš noriu tave 
paskandinti! — Lapino balsas palaipsniui silpnėjo, darėsi gai
lesnis, verksmingesnis ir pagaliau, mėšlungiškai trūkčioda
mas, visai nutilo.

— Nori žmonių pagalbos, o atstumi jų ranką,— atsakė 
Martynas, susierzinęs; jis pajuto vėl grįžtant seną priešišku
mą, netgi neapykantą Lapinui, tačiau stengėsi to neparody
ti.— Dievui tu atviras, kaip sakaisi, išpažįsti nuodėmes, at
gailauji, o žmonėms laikai nugarą atsukęs. Kaipgi taip? Tuk 
ne Dievui, žmonėms padarei skriaudą, tad prieš juos ir turi 
pulti ant kelių, prašyti atleidimo, atlikti atgailą, kokią jie 
tau uždės. Ne prie klausyklos pas niekuo dėtą kunigą eik, 
o pas Toleikį, Gaigalą. Išpažink jiems viską, kaip pačiam 
Dievui. Atleis — tavo laimė, ne — teisingai būsi nubaustas. 
Štai nuo ko reikia pradėti dorą gyvenimą!

Kol Martynas kalbėjo, Lapinas sėdėjo, nukoręs ant krū
tinės galvą, su nužeminta veido išraiška, tartum ką tik būtų 
priėmęs komuniją, tačiau, paminėjus Toleikį su Gaigalu, at
šlijo nuo Martyno, lyg apsideginęs.

— Kristus už kitų kaltes numirė ant kryžiaus, bet aš ne 
Dievo sūnus, ne atpirkėjas,! Martynai. Nežinau, už ką man 
tokia garbė? . .

Martynas sunkiai atsistojo.
— Vadinasi, nekaltas, Lapinai?

— Kas iš mūsų be nuodėmės, Martynai, kas? Sakau, tič" 
miltai... kartais susigųndydavau kokią saujelę, prisipažįstu 
tau kaip pačiam Dievui. Bet kai atėjo Toleikis — nė dulkelės! 
Nevaryk senio iš malūno. Prižadu. ..

Martynas sugriebė Lapiną už peties ir pasilenkęs prisikišo 
prie malūnininko veido. Prisikišo taip arti, kad užuodė iš 
prasižiojusios burnos einantį pūvančių dantų kvapą.

— Vadinasi, švarus, a? Tik miltų saujelė ir nieko dau
giau? O ką sąžinė? Irgi nieko daugiau neprisipažįsta? Miltuo
ta, bet ne kruvina? .. Leisk į ją pažiūrėti, ko suki akis į 
šalį! — Martynas jau nekalbėjo, o švokštė lyg smaugiamas. 
Jo veidas — iš pradžių baltas kaip miltai — pamėlynavo, akių 
baltymus užliejo kraujas, dešinės rankos pirštai tratėjo, 
gniaužydami Lapinui petį.— Niekšas! Pats išsivoliojo žmonių 
ašarose, kitą įstūmė į nusikaltimą ir dar nekaltą avinėlį vai
dina. Nepasislėpsi! Aš kiaurai permatau tavo purviną sielą. 
Nuo tavęs ir aš susimėšlinau. Bet nusivalysiu. O tau nepasi
seks į kitų sąžines nusišluostyti savo dvokiančias rankas. Ne
pasidarysi švaresnis. Nei prieš savo Dievą, nei prieš žmones. 
Skęsi, niekas rankos neišties, dar pastums, kad greičiau pri- 
sprogtum. Ir gerai padarys: ko negalima iš numirusių prikelti, 
tą reikia užkasti.

— Ma. .. ma. .. Martynai...— vapėjo Lapinas baimės 
suparaližuotomis lūpomis. — Dievas mato.. . aš.. . Pa... 
leisk...

Martynas atstūmė Lapiną ir, šluostydamasis į šlaunis del
nus, sunkiu svyruojančiu žingsniu išėjo iš malūno. Atstūmė 
taip smarkiai, kad malūnininkas atsitrenkė į sieną ir nusirito.

„Galas! Galas tau, seni!“
Gulėjo paslikas ant grindų, priglaudęs veidą prie maišų 

rietuvės. Kvepėjo miltais, plėkų, žiurkėmis. Kaip prieš dau
gelį metų. Malūnas gaudė, drebėjo. Kaip prieš daugelį metų. 
Bet tada jis drebėjo iš juoko, o dabar traukomas priešmirti
nių traukulių. Lapinas klausėsi, padėjęs galvą ant jo bildan 
čios krūtinės, ir jautė, kaip širdies ritmas lėtėja, rimsta, ir 
nuo stingstančio kūno dvelkia kapų šalčiu.

„Galas! Galas tau, seni!“

Pasirėmė delnais, pakėlė galvą, apsižvalgė. Čia pat gulė
jo nukritusi kepurė. Pasisiekė, užsidėjo. Atokiau, po krump
liaračiu, mėtėsi pypkė. Nurėpliojęs pasiėmė ir tą, prisikimšo, 
užsidegė ir stenėdamas ėmė stotis. Nieko nebuvo užsigavęs, 
gal tik viršugalvį, tačiau skaudėjo visa nuo galvos iki kojų. 
Ir ne kūną, o kažkur viduje, kažką nematoma, neapčiuopia
ma gėlė.

„Galas! Galas tau, seni!“
Priėjo prie rankovės, porą kartų bakstelėjo į maišą mai- 

šikliu, paskui pasikėlė laiptais į malūno kepurę, žvilgterėjo 
į grūdų dėžę ir vėl nusileido žemyn. Reikėjo perkabinti mai
šą, papildyti dėžę, pilnai apžėgelėti sparnus, nes vėjas susilp
nėjo, bet Lapinas nieko nedarė. „Galas? Nejaugi, Viešpatie? 
Sutveri gerus žmones be liežuvio, o nusikaltėliui prisiuvai 
ilgiausią. Kodėl, karalių karaliau, kam? Ar norėdamas mane 
nubausti? Aš ir taip nubaustas. Pasigailėk manęs, Viešpa 
tie..Lapinas užlindo už krumpliaračių ir pasilipo ant mai
šų. Šileika gulėjo išsidriekęs kaip nukryžiuotas, atrodė, net 
nealsuoja. Lapinas nekantriai sugriebė į šoną atmestą ranką 
ir nusivylęs paleido. „Ak, dovanok Viešpatie, blogą mintį. . .“ 
Persižegnojo, nušliaužė nuo maišų, norėjo nueiti, tačiau ne
galėjo atplėšti akių nuo Šileikos kojų. Jos, tos kojos, prieš 
Martynui ateinant, tįsojo palei sieną, batais į duris, o dabar, 
kaip ir visas Šileikos kūnas, buvo padariusios netikėtą posūkį 
devyniasdešimties laipsnių kampu ir taikė padais tiesiai į 
abiejų krumpliaračių susidūrimą. „Nežinai, oi nežinai žmo
gus savo nelaimės. . . Miegi, vot kaip Viešpaties sode po an
gelo sparnu, sapnuoji saldžius sapnus, o velnias tau nejučiom 
pinkles taiso. Juk būna taip, kad pabundi svetimoje vietoje 
iš pagirių, o tau atrodo, lyg būtum namie. Žengi pro duris 
savo reikalu į kiemą, o pataikai į spintą. . .“ Lapinas vėl per
sižegnojo („Apsaugok, Viešpatie, nuo blogos minties. . .“) ir 
kurį laiką stovėjo, krečiamas šalto drebulio. Pagaliau atsito
kėjo, susitvardė ir, nusprendęs, kad nereikia geresnės progos 
nusipirkti degtukų, šoko ruoštis: pripylė girnų dėžę, paka 
bino tuščią maišą miltams byrėti, apžėgelėjo pilnai likusius 
du sparnus ir, užrakinęs malūną, išėjo į kaimą.

pagerbti ir šeimoj, ir suei 
go j, ir bažnyčioj, ir mokyk 
loj?.'

Gili padėka Šventajam 
Tėvui ir J. E.Msgr. Anto
nio Samorė už tokį aukštą 
lietuvių kalbos įvertinimą.' 

Dokumentacijai atsiųs
tas saleziečių gim-jos di 
rektoriui prisiųstas laiš
kas. Pr.Gavėnas.

LEOPOLDAS DIGRYS 
muzikas vargoninkas, Vil
niaus konservatorijos dės 
tytojas, koncertavo Varšu 
voj ir Vroclave. Ypač sėk 
mingas buvęs koncertas 
Vroclave,šv.Elžbietos baž 
nyčloje, garsaus meistro 
Englerlo 18-me šimtmety 
statytais vargonais. Sun
kiau buvę Varšuvoj, kur fil 
harmonijos salėje esą da 
barttnės lenkų gamybos 
vargonai.

Krokuvos aukštosios mu 
zikos mokykloje vargonų 
klasės studentai pasisiūlę 
keistis koncertais su L. Di 
grto mokiniais: krokuviš
kiai nori pas įrodyt i’V11-

Nukelta į 7 psl.
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L.K.Mindaugo Šaulių kuopos dešimties metų sukakties minėjimo prezidiumas: 
/iš kairės/ C.V.atstovas J.Preikšaitis, Toronto VI.Putvio kuopos valdybos 
pirmininkas St. Jokūbaitis, J.Šiaučiulis, K.Sitkauskas, A.Mylė ir T.K.Pečkys.

Foto A. Kalvaičio, 
nešimo išryškėjo,kad nuo 
1956 m.spalio 7 d.,kuo
pos įsteigimo dienos,kuo 
pabuvo surengusi 12 gegu 
žinių ir tiek pat prizinių 
šaudymų, kurtuose akty
viai dalyvavo ir ne šauliai; 
surengta 2 vaidinimai ir 3 
kaukių baliai.Kartu su kū 
rėjats-savanoriais ir "Ra 
movėnais" buvo suruošta 
1O Lietuvos kariuomenės 
švenčių minėjimai,taip pat 
keli šeimyninio pobūdžio 
Naujų M etų sutik ima i J< iek 
vienais metais nors ir kuk 
liai, paminėta L.Š.S-gos 
įkūrėjo Vlado Putvio m ir 
ties sukaktis.

Buvo sušaukta 1O visuo 
tinių metinių kuopos narių 
susirinkimų.Valdyba turė 
joapielOO posėdžių.Kiek 
vienais metais talkininkau 
ta Seimelio prezidiumui 
ruošiant Vasario 16 dienos 
minėjimus.

Spalio 8 ir 9 d.d. Auš
ros Vartų parapijos salė 
je šeštadienio vakare, ir 
sekmadienį bažnyčioje įvy 
ko iškilmingas Lietuvos 
karaliaus Mindaugo šaulių 
kuopos dešimtmečio minė 
jimas,kuris praėjo paki
lioje ir gražioje šventiš
koje nuotaikoje.

Minėjimą trumpu žo
džiu atidarė kuopos valdy 
bos pirmininkas St. Ba
rauskas, į garbės prezi
diumą pakviesdamas L.Š . 
S-gos,T .Centro valdybos

UŽSISAKYKITE GERIAUSIAS SAVO GYVENIME ATOSTOGAS !

“TRIPLE FRENCH
W CARIBBEAN CRUISE”

IR PILNOS MALONUMŲ ATOSTOGOS 
Pointe- a- Pitre!

Nuo 
kanadiškais 

v V Va pinigais

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

4įį

ŽAVIOS 
oru ir jOra su apsistojimu 

11 dieną plaukiojimas laivais 
FLANDRE IR ANTILLES! 
Visiškai naujas plaukiojimo būdas! 
Air France- jet sutelks Jums daugiau 
laiko tarp žavingų salų, nunešant Jus 
i liuksusinius " Antilles" ar "Flondre** 
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 kabinų skaičius.

Rezervuokite vietas dabar!

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

GEORGE LAVINSKAS
ALLSTATE INSURANCE 

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

Zlnive'tMil Cleaners & fiailotJ
• Valau ir taisau vyriškus ir nioteriškus drabužius.
« Siuvu naujus pagal užsakymus vyriškus paltus, 

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

(at Wellington St.)

Baltica Investment Corp.
Autorizuotas kapitalas $ 120.000

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

Už indėlius mokame 8% dividendo.

Tel. 525-8971

IOHTHI IAI VEDYBOS • KRIKŠTYNOS 

SUKAK II Vf S MAŽAMEČIAMS

ĮVAIRIOS PROGOS

1920 Frontenac St. Montreal, P. Q. 7 . Liiiiriniiiti*

LaSALLE AUTO SPECIALIST Reg’d
SAV. C. DESROCHERS 

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

(Prieš*!* „Napriklauaomo* Lietuvoa” redakcija)
Tel.: garažo 366-0500

narni) 366-4203

TRIMITO AIDAS<
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įgaliotinį J.Preikšaitį.To 
ronto Vlado Putvio kuopos 
v-bos pirm .St. Jokūbaitį, 
Mindaugo kuopos garbės 
narį Aušros Vartų parapi 
jos kleboną šaulį K.Peč 
kį J.S., KLB Montrealio 
Seimelio Prezid. atstovą 
Aug.Mylę, L.K.Kūrėjų- 
SavanortųMontrealio ats 
tovą.Vj'čio Kryžiaus ka
valierių kap.K. Šilkauską 
ir kuopos įsteigėją J.Šiau 
čiulį.

Po suglausto kuopos de 
šimties metų veiklos pra

N E P R I KLAUSOMA

1959 m. liepos 21 d.lega 
lizuotasi Kanados valdžio 
je ir gautas čarteris su tei 
se veikti visoje Kvebeko 
provincijoj,turėti nejudo- 
mą ir nejudomą turtą. Įsi 
gyta puošniausia tremtyje 
per 1000.00 dol.katnavu 
šią kuopos vėliava;p.P. 
Skriuibio ūkyje Pointe For 
tune įrengta nuolatinė šau 
dykla,įsigyta puiki kuopos 
pereinamoji šaudymo tro 
fėja; Aušros Vartų parapi 
jos salės kambaryje dali 
nai įrengta kuopos būsti
nė.

1963 m.birželio 2 d. iš
kilmingai pašventinta kuo 
pos vėliava. Iškilmėje da 
ly va vo Sofija Putvytė-Man 
tautienė.

Kuopa per dešimtmetį 
turėjo per 3000.00 dol. 
pajamų; įvairioms šal
poms,paramai ir fondams 
išleista per 800.00 dol. 
Įstota nariu į Kanados Lie 
tuvių Fondą,įsigyta 1O Ne 
priklausomos Lietuvos 
B-vės šėrų; nuolatos re
mia Lietuvos Laisvės ko 
vų invalidus,paremiaKLB 
stovyklą "Baltiją"; neuž
miršta šeštadieninės mo 
kyklos, tautinių šokių gru 
pės,skautų,sportininkų ir 
spaudos.

Po pranešimo sekė svei 
kinimai.Sveikino C. V. ats 
tovas J. Preikšaitis, To
ronto Vld. Putvio šaulių 
kuopos v.pirm.St. Jokūbai 
tis, kuopos garbės narys 
T. K. Pečkys.J.S., KLB 
Montrealio Seimelio atsto 
vas Aug.Mylė, L. K. Kūrė 
jų- Savanorių Montrealio 
skyr.atstovas kap.K.Šil- 
kauskas ir kuopos įsteigė 
jas J.Šiaučiulis.

Raštu sveikino L.Š.S . 
T. garbės nariai A. ir S . 
Mantautai.C.V.vicepirm. 
ir "Tremties Trimito" re 
daktorius P. Petrušaitis , 
C. V.ižd.K. Žilėnas, C. V . 
Moterų skyr .vadovė K. Ko 
daitienė,Detroito St. But
kaus š.kuopos vald. pirm . 

MAHEU EXTERMINATION

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

3128 Masson, Montreal 36 Tel. 725 - 6489.

Tel. 769-2941

L I E T U V A

V. Tamošiūnas, LKV "Ra 
movė" Montrealio skyr. 
valdyba ir buvęs kuopos 
narys L.Bajzaras iš Čika 
gos,irš.Ig.Petrauskas iš 
Albertos.

Po sveikinimų C. V.ats 
tovas, J. Preikšaitis nusi 
pelniusiems kuopos šau
liams įteikė apdovanojimo 
ženklus .Apdovanoti šaulių 
žvaigždės ordinu š. Al. Va 
zalinskas ir A. Kalvaitis . 
Šaulių žvaigždės medaliu 
š.J.Šiaučiulis, J. Jurgutis 
ir P. Gabrys.

J.Šiaučiulis perskaitė 
minėjimo aktą, kurį pasi
rašė minėjimo prezidiu
mas ir kuopos valdyba.

Iškilmingas minėjimo 
aktas baigiamas Lietuvos 
Himnu.

Meninėje dalyje gražiai 
pasirodė solistė Ag.Paške 
vičienė sudainavusi ketu
rias momentui skirtas dai 
nas.

Po meninės dalies vyko 
puikios sesių J.Strelienės, 
J. Jukonienės, p.Baraus
kienės ir p. Drešerienės 
paruoštos vaišės,kuriose 
dalyvavo apie šimtas as- 
menų^kon ingai š.dailjXlf. 
Vazalinskas atliko scenos 
dekoracijas.

Sekmadienį,spalio 9d., 
Aušros Vartų bažnyčioje 
kuopa dalyvavo tai dienai 
skirtose iškilmingose pa
maldose su savo vėliava. 
Taipgi dalyvavo L.K. Kūrė 
jų-Savanorių ir LKV "Ra 
movėnų" vėliavos .T. G. Ki 
jauskas J.S.pasakė labai 
gražų ir prasmingą dienai 
skirtą pamokslą. Pamaldų 
metu gražiai giedojo A. V . 
parapijos choras.

Tiek bažnyčioje, ir šeš 
tadienio vakare dalyvavu
siems tautiečiams kuopos 
dešimtmečio minėjimas , 
paliko malonų įspūdį.Išaiš 
kėjokuopos veikla,kaip or 
ganizuoto šauliško vieneto 
bendram lietuvybės bare 
puoselėjant garbingą Lietu 
vos Šaulių S-gos idėją 
t remty j e. J. Š iauč iul is .
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• JEI JŪS PLANUOJATE KALĖDOMS IR NAUJIEMS METAMS 
SIŲSTI SIUNTINIŲ SAVO GIMINĖMS AR DRAUGAMS I SOV. 
SĄJUNGĄ, TAI JAU LAIKAS DABAR -- NEAT1DEU0KITE!

• SIŲSKITE DOVANAS IŠANKSTO! MŪSŲ PATARNAVIMAS 

YRA PASIRUOŠĘS JUMS PADĖTI KIEKVIENU ATVEJU IR 
KAS TIK BUS GALIMA.

• MES TURIME LABAI GERĄ PASIRINKIMĄ MEGSTINUKŲ, 
SKARELIŲ, CHALLIS MEDŽIAGOS, SIENOS KILIMŲ,LOVOS 
UŽTIESALŲ, ODINIŲ ŽAKIETŲ, DIRBTINIŲ KAILIŲ AP

SIAUSTŲ, NAILONINIŲ MEDŽIAGŲ IR DAUGYBĘ KITŲ JŪ

SŲ SIUNTINIAMS TINKAMŲ DALYKŲ.

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

9 MUSŲ PATARNAVIMAS KL1JENTAMS ATIDARAS KIEKVIE
NĄ DIENĄ NUO 9 VAL. RYTO IKI 5 VAL.VAKARO.

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

APDOVANOJIMAI
Už nuopelnus Lietuvai ir 

L.Š.S.T. apdovanoti šie 
šauliai, Š. Ž. ordinu:

Brinką AIfonas,Vytauto 
Didžiojo š.kp.

Laurinaitis Juozas, Vy 
tauto Didžiojo š.kp.

Pupalaigis Balys, Vytau 
to Didžiojo š.kp.

Vazalinskas Alfonsas, 
L.K.Mindaugo š.kp.Š.Ž . 
medaliu,

Balsevičius Povilas, Vy 
tauto Didžiojo š.kp.

Arlauskas Povilas, Vy
tauto Didžiojo š.kp.

Baškauskaitė Birutė,Vy 
tauto Didžiojo š.kp.

Baškauskienė Emilija, 
Vytauto Didžiojo š.kp.

Izokaitienė Eugenija, 
Vytauto Didžiojo š.kp.

Jazbutienė Emilija, Vy 
tauto Didžiojo š.kp.

Polikauskaitė Vera,Vy 
tauto Didžiojo š.kp.

Jurgutis Jonas,L.K. Min 
daugo š.kp.

Šiaučiulis Juozas, L.K .

Mindaugo š.kp.
Ąžuolas Petras,D. L.K .

Gedimino š.kp.
Biržinskas Stasys,D. L .

K. Gedimino š.kp.
Rugienius Gediminas,D.

L. K.Gedimino š.kp.
Žiogas Domas, D. L. K.

Gedimino š.kp.

PRANEŠAMA APIE 
NAUJĄ GYDOMĄJĄ 

MEDŽIAGĄ — 
Tai yra ypatinga gydomoji 

medžiaga, jrodžiuai galią 
•utraukti hernoroju* ir 

pataisyti sugadintu* 
audiniu*.

Pagarsėjęs tyrimą institutas 
atrado nepaprastą gydomąją 
medžiagą,sugebančią sutrauk 
ti hemorojus be skausmo. Ji 
per keletą minučiy sumažina 
niežėjimą ir nep ttogunius bei 
pagreitina uždegimo pažeistą 
audinią gijimą.

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

Tačiau visu svarbiausia — 
rezultatai būdavo tokie nuos
tabūs, kad šis pagerėjimas 
tęsdavosi daugelį mėnesią. 

To buvo pasiekta naudojant 
gydomąją medžiagą/Bio Dyner 
kuri greitai padeda užgyti pa 
žeistoms celėms ir sužadini 
naują audinią augimą.

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

Pasitenkinimas -- arba 
grąžinami pinigai.

BALTIC WOODWORK CO.
DAROMOS ĮVAIRIOS DURYS, LANGAI, VIRTUVĖS KABITAL 

IR KITI ĮVAIRŪS MEDŽIO DIRBINIAI.

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

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

ME 7-6727

DE LUXE CLEANERS
Sav. P. RUTKAUSKAS

117—6th Avenue, Lachine.

BELLAZZI - LAMY,INC-
DO 6-6941 7682 Champlain Blvd. J^aSalle
Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai- 
Insuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis popieri*.

Johan Tiedman Reg’d
DIRBU VISŲ RŪŠIŲ BALDUS 

PAGAL UŽSAKYMUS

1092 Clark Street /prie Dorchester/. Montreal, P.Q.
TEL: 861- 3032;
vakare - 254 - 6898. /Kalbame lietuviškai/.
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TAUPYK IR SKOLINKIS
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAUSIAME

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

MOKAME: DUODAME:
43/4% ui depositus Morgičius ii 6'/tfo
5'/fi numatyta ui Šerus Asm. paskolos iš 7%

Asmenines paskolas duodame iki g 5,000. - ir morgičius 
valdžios nustatytą norma, 66% įkainuoto turto.
Visy 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. Pirmadieni ir penktadienį vakarais nuo 
4 vai.30 min. iki 8 vai.30 min. Šeštadieniais nuo 9 vai. iki l vai 
p.p.! liepos ir rugpipeio men. šeštadieniais uždaryta).

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

ĮVAIRŪS siuntiniai ir dovanos i
Lietuvq, Latvlfq, Estijq, Ukrainq ir 
U. S. S. R. paprastu bei oro paštu

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

MiĮSU NAUJU MAISTO
KATALOGU.

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

• Be tt» siunčiame Jūsų sudarytu. Ir apdraustus {vairius siunti
nius iki 19% svarų gryno svorio.

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

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

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

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

nauti ateityje.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

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

DARBO V AL ANDOS: pirmadieniais- penktadieniais nuo 9 vai. 
ryto iki 7val.vak; šeštadieniais- nuo 9 vai.ryto iki 5 vai. p.p.

Savininkai A. Ir S. KALCZA

Reportažas iš Toronto
PAŠNEKESYS METRO TRAUKINYJE 

Apie rašytoją Gliaudą ir negrus Toronte

Į vagoną įlipa juoda mer 
ir atsisėda priešais du jau 
nūs, 1 ietuviška i bes ikalban 
čius vyrus .Atsisėdusi ne
grė, gam laisvai užsime
ta koja ant kojos, trumpąją 
suknute apnuogindama, 
nors ir nylono kojinėmis 
aptemptus, bet nepatrauk 
klius kelius.

skrybėlėtas tautietis 
kumšteli savo bendrą ir 
akimis parodo į juodąją ke 
leivę.Tuo pačiu jis lietu
viškai sako, kad prieš ke
lius metus,bes įkuriant To 
ronte, buvo beveik neįma 
noma mieste pamatyti juo 
dą žmogų. Dabar jų čia 
tiek prigužėję,kad galima 
sutikti kiekviename žings 
nyje. Vienplaukis jo ben
dras pritaria bičiulio nuo 
monei.Jis atidžiai pažiūri 
į pusėtinos išvaizdos ne
grę, dirsteli į savo drau
gą ir, neva juokaudamas, 
stato jam klausimą.

Jis pasiklausia ar skai 
tęs:Gliaudos romaną "Del 
fino ženkle" ?Skrybelėta- 
jam prisipažinus tos kny 
gos neskaičius, šis skuba 
aiškinti,kad ten aprašomi 
kaip tik tokie dalykai... 
Svarbiausias knygos vei
kėjas, jaunas,nesentai ve 
dęs lietuvis turįs ne tik 
reikalą su negre, bet pada 
ręs ją nėščią. Toliau jis 
aiškina.kaippats romanas 
gvildenąs gan įdomią vo 
kiškų vaistų ir nėštumo 
pasėkos problemą.Tuo pa 
čiu.gan keistose aplinky
bėse, lietuvės motinos ir 
amerikiečio tėvo dukters 
- gražios artistės vyras 
prisigretina ir pamyli 
žmonos draugę-negrę.

Skrybėlėtas tautietis su 
s įdomėjęs klauso bičiulio 
pas akoj imą .Anam baigus, 
jis, prisidėdamas savaja 
nuomone, stebisi, kad ne-

NOTARAS
ANTANAS LIUDŽlUS.B.L.
Bendradarbis V.S. Mastis,L.L.D.

Namų, farmų ar bet kurio verslo 
pirkimo-pardavimo dokumentu su 
darymas, mortgiciai, sutartys, 
testamentai ir visi kiti teisiniai 
reikalai,
408 RONCESVALLES AVE.,

TORONTO'.
Margio vaistinės II aukštas.
Tel: įstaigos LE7- 1708, 

Namų CR9- 6166.

žiūrint jo amžiaus, Jurgis 
Gliaudą neatsilieka nuo 
skubančiogyvenimo.Ir su 
galvok tu man tokiose neį 
tikėtinose aplinkybėse, ir 
taip greitai. įvesti į lietu 
višką literatūrą Amerikoj 
nerimaujančius negrus .

S. Pranckūnas.

N E P R I KLAUSOMA L I E T U VA 1966. X. 26. - (41(1015)

(1910) CHIFFON SWIRL SLIT SKIRT SOVIET-STYLE MINISKIRTS LAPIN ANNE UZIELLI STRAPLESS PAMELA TIFFIN

Moterų mados: nuo senųjų iki naujausių, iki pačių jau bikiniausijųjų, po kurių seka nudizmas,bet ir toks yra.

VLIKO STRUKTŪRA 
Algirdas Budreckis,

Per 22 Vliko veikimo 
metus,keletą kartų orga
nizacijų sąstatas keitėsi. 
1964 m. buvo realizuota 
vienybės,arba konsolida
cijos idėja.Lemtinga"Bir 
želio 22 d. komisija" /iš 
J .Audėno, St. Lūšio, dr.Ne 
micko, M. Brako, J. Puzi- 
no ir V. Vaitiekūno/ rado 
kompromiso kelią apjung 
ti visas egzilių grupes Vii 
ke.

Apsijungęs Vilkas susi 
rinko 1964 m. lapkričio 28 
-29d.d.New Yorke pritm 
t i naują statutą ir išrinkti 
valdybą. Inauguracinėje 
kalboje pirm.V. S idz ikaus 
kas išdėstė tarytum nau - 
ją Vliko šūkį:Darbas, su
gebėjimas dirbti ir pasi
aukojimas atsiekti tautos 
tikslą.'

Apsijungusį Vyriausią 
Lietuvos Išlaisvinimo Ko 
mitetą sudaro 15 organtza 
cijų,iš kurių partinės yra 
šios: Lietuvos Krikščio
nių Demokratų Sąjunga, 
Lietuvos Valstiečių Liau 
dintnkų Sąjunga, Lietuvos 
Socialdemokratų Partija, 
Lietuvos Ūkininkų Parti
ja, Lietuvos Ū.kininkų Są 
junga, Lietuvos Tautinis 
Sąjūdis ir šios kovos orga 
nizacijos: Lietuvių Fronto 
Bičiuliai,Lietuvos Laisvės 
Kovotojų Sąjunga,Lietuvos
Atgimimo Sąjūdis, Lietuvių valdybą ir prižiūri jos vei 
Vienybės Sąjūdis, Mažo
sios Lietuvos Rezistencinis 
Sąjūdis, Rytų Lietuvos Re 
zistęnclnis Sąjūdis ir Liet 
viųRezistencinė Santarvė, 
o pagaliau "sociališkai kul 
tūrinė" organizacija-Lie- 
tuvių Krikščionių Darbinin 
kų Sąjunga.

Vlikas iš naujo deklara 
vo, kad "Lietuvių Tauta ,

siekdama išlaisvinti Lietu 
vą iš okupacijos ir atstaty 
ti Lietuvos Valstybės suve 
renintų organų svetimos 
jėgos laikinai sutrukdyti 
veik imą,yra reikalinga vie 
ningospolitinės vadovybės; 
kad tam tikslui politinės 
lietuvių grupės,kaip tautos 
politinės minties reiškėjos 
ir vykdytojos,nutarė su
jungti visas jėgas bendram 
darbui ir sudarė Vyriausią 
jį Lietuvos Išlaisvinimo Ko 
mitetą".

1964 m.į vyko ir pagrindi 
nis Vliko struktūros pakei 
timas. Vlikinė organizaci 
ja iš trijų dalių:setmas,ta 
ryba ir valdyba.

Vliko seimą sudaro or
ganizacijų atstovai,po tris 
nuokiekvienos grupės.Sei 
mas turi aptariamąją ga- 
lią.Jinai išklauso tarybos 
ir valdybos veiklos apys
kaitas, svarsto laisvinimo 
veiklos programą .tvirtina 
pajamų bei išlaidų sąmatą, 
priima ir keičia Vliko sta 
tūtą,2/3 visų atstovų balsų 
gali priimti į Vliką naują 
organizaciją ar išjungti 
esantį narį.

Vilko taryba sudaro Vii 
ko narių-organizacijų ats 
tovai,po vieną nuo kiekvie 
nos iš jų. Taryba studijuo 
ja ir planuoja laisvinimo 
uždavinius, sudaro Vliko

kimą, tvirtina Tautos Fon 
do valdybą ir vykdo seimo 
funkcijas tarp sesijų.

Vliko valdyba organizuo 
ja ir vykdo laisvinimo už 
davinius, reprezentuoja 
Vliką, sudaro Tautos Fon 
do valdybą, kviečia Vliko 
seimą sėsijon, vykdo sei
mo ir tarybos nutarimus.

CICERO JUROS ŠAULIAI 
Atsisveikinant su gražią 

ja vasarėle,Cicero jūros 
šauliai,Cicero medžiotojų 
-meškeriotojų klubo šau
dykloje, suruošė nariams 
ir svešiams sporto šaudy 
mo rungtynes.

Šaudyme iš mažojo-22 
kalibro šautuvų dalyvavo 
20 rungtyniauto jų. Iš IOO 
galimų taškų Ignas Rugi
nis išmušė 92 ir laimėjo 
pirmą vietą, antrą-Algis 
Reivytis j.88 taškus ir tre 
čią-inž .Vytautas Galvydis 
-85 taškus .Dėl trečios vie 
tos teko persišaudyti net 
3 kartus, nes pirmus 2 Vy 
tautas Galvydis su Janua- 
riuReivyčiu vis išmušė po 
lygų taškų skaičių ir tik 
trečiąkart Galvydis laimė 
jo vieno taško persvara.

Tektų pastebėti,kad Rei 
vyčių giminei amžius ne
lošia jokios rolės, nes an 
trą vietą laimėjęs Reivy
tis tėra tik 12 metų am
žiaus, o rungtyniavęs dėl 
trečios vietos Reivytis 
yra 64 metų ir laimėjo 
prieš visą eilę jaunų vyrų. 
VienasRetvyčiųbuvo žino 
mas Lietuvos šaudymo 
meistras, paskui stebinda 
vo užsieniečius savo taik 
liu šaudymu ir buvo paste 
kęs pasaulio šaudymo 
meistro vardą.

Iš medžioklinių šautuvų 
šaudyme į molinius kar- 
veltus-lėkštes, rungtynia 
vo 12 dalyvių.Iš 25 galimų, 
Kazys Vabalaitis pataikė 
į 18 ir laimėjo pirmą vietą. 
Dėl antros vietos teko per 
sirungti, nes Ignas Rugi
nis su VI. Petrašiūnų pa-

taikė po 16.Persišaudantj 
laimėjo Ruginis ir Petra 
šiūnas liko trečioje vieto 
je.

Rungtynėms labai suma 
niai vadovavo Vytautas 
Reivytis.

Cicero jūros šauliams 
pirmininkauja Stasys Bei 
notavičius.
SARGYBINIŲ 
SUKAKTUVĖS

Prieš 55 metus Cicero 
vyrai susiorganizavo per 
Velykų šventes bažnyčio 
je stovėti sargyboje prie 
Kristaus grabo.

Šie vyrai įsteigė Lietu
vos kareivių draugiją, įsi 
taisė puikias uniformas , 
kardus irgražiaiatstovau 
davo lietuvius paraduose 
ne vien Čikagoje, bet ir to 
Ii už jos ribų.

Kai šie vyrai paraduo
davo,net žemė po jų kojo 
drebėdavo.

Švenčiant šios draugi
jos auksinį jubiliejų, sąra 
šuose nuo 1OO trūko tik 
kelių narių,o šiemet meti 
niame draugijos parengi 
me^Adolfo Hazenaičio sve 
tainėje,narių skaičius jau 
buvo sutrumpėjęs ir dau 
guma labai garbingo am 
žiaus, bet vyrai vis dar 
savo organizacijai dirba 
ir Ratnts.Tumavičius, De 
veikis, Genys ir k.tikrai 
atrodo daug jaunesni, ne 
gu ištikrųjų yra.

Iš naujųjų ateivių šioje 
organizacijoje aktingai 
reiškiasi Antanas Virku 
tis ir Kazys Šimkus-šios 
draugijos ilgametis pir
ui in inkas. S. Paulauskas

Jeigu keliatės .į JAVaJsty- 
bes, apsigyv.enktte. am/inai 

'žaliuojančioje ir šiltoje Kali
fornijoje. Informacijas teikia 
ir padeda įsikurti

JOHN liUTRA M
911 WluSHIRE BLVD. 394-6817
SANTA MONICA. CALI F. ,395-3350

JUOZAS AUDĖNAS 
Ekonomistas

Tarpininkauja Mutual 
Funds 

investments.
109 Warwick Street 

Brooklyn 7,N.Y.

KULTŪRINĖ KRONIKA
/Atkelta iš 4 psl./ 

niaus katedroje ir kviečia 
Digrį su mokiniais Kroku 
von.

Vilniaus katedra dabar 
paversta paveikslų galert 
ja. Bet, restauravus jos 
vargonus, ji galinti bū
ti viena iš geriausių vietų 
vargonų muzikos koncer
tams visoj Europoj. E. 
Tautiečiai, prašome 
siųsti žinių ir fotografi
jų iš minėjimų, vestuvių 
ir kitų parengimų.

New president of the Conodion Weekly Newspapers Association John 
W. Sancton, publisher of the Westmount, P.Q., Examiner, is shown at 
right chatting with retiring president, J. L. McKenna, left, publisher of 
the Sussex, King's County Record in New Brunswick, and Jack Struthers, 
centre, senior editor, Centennial Commission, Ottawa. Mr. Struthers, a 
former weekly newspaper editor at Newmarket, Ontario, was a panel 
member at the CWNA annual convention held ot Soint John, N.B., 
August 3, 4 and 5. The group was photographed following a panel ses
sion on CWNA publishing plans for the Centennial celebrations next 
year. Mr. Sancton also is chairman of the association's advisory com
mittee on CWNA Centennial projects and next year's convention which 
will be held at Ottawa Sept. 6, 7 and 8.

Kanados spauda organizuojasi, bet labai lėtai. 
Seniai jau buvo laikas sudaryti visos Kanados žur-

J ‘ šiol nėra. Ir žurnalis
tų tarpe nėra iniciatorių, kurie stengtųsi apjungti 
visus ir visos Kanados žurnalistus. Ir etninė spau
da ligštol nesusiorganizuoja visose provincijose. 
Pav. nors Kvebeko prov. Ji gausi, bet ligšiol or
ganizacija tebėra įstrigusi ir nejuda iš vietos.

nallstų sąjungą, bet jos ligši 
tų tarpe nėra iniciatorių, ku

PAIEŠKOJIMAI

Paieškoma Zigmantavi- 
'čienė-Maslauskaitė, girnų 
si 1922 m.Daguniškių kai
me, vėliau gyvenusi Vilnių 
je,Chelmska gat.Yra ži
nių, kad dabar gyvena Ka
nadoje. Ieško brolis Vitol 
das ir sesuo Regina. Praš 
šoma atsiliepti arba žinan 
tieji pranešti adresu:Jonas 
Balkus, 46 Menill St., Lo
well, Mass.,U.S.A.

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

VIDURIŲ UŽKIETĖJIMAS 
/Spausdina Sveikatos Kli 
nika, 460 Ronceasvalles/

Kalbant apie vidurių už 
kietėjimą, priežasčių kaž 
kur toli nereikia ieškoti. 
Mes patys tas priežastis 
pašaiikiame. Mums pade 
da modernus mūsų gyve
nimas. Mes valgome mai 
stą taip paruoštą, kad beų 
veik nereikia kramtyti, ga 
Įima ir be dantų išsiverst 
ti. Dėl to mūsų virškini-

mo aparatas lieka be dar
bo, fizinio, ir stlpsta.Dėl 
to virškinimo traktas stin 
gsta ir atsiranda vidurių

užkietėjimai. Ir tada žmo 
nės pradeda naudoti taksa 
tyvus- vaistus viduriams 
išlaisvinti.

Be to, mes pripratome 
naudotis modernaus gyve
nimo patogumais. Pėsti 
nenorime nueiti net į arti 
miausią krautuvę, važiuo 
jame mašina. Tai netenka 
me judrumo ir mūsų virš 
kinimo kabalas nejudina
mas stingsta, darosi ne
veiklus.

Prie vidurių užkietėjimo 
prisideda blogas įpratimas 
kad uždelsiame ištuštinti 
vidurius kai ateina laikas. 
Geriausia gi vidurius tuš
tinti reguliariai tuo pačiu 
laiku.

Taip susidėsčius dauge
liui priežasčių, mes patys 
padarome savo vidurius ne 
veiklius, lėtus ir tada pap 
rastai naudojamės dirbti- . 
nėmis, prievartinėmis iš
tuštinimo priemonėmis- 
laksatyvais, kurių naudo
jimas, savo ruožtu, nepa 
sitamauja sveikatingumui.

Kaip gi gydytis?
Daugiau bus.

TUutniuiuimuiiiiNiiiiiiiiiitinnniiiitiniHintiiinnnnnnnnnnnntttu;?;

SĖJA
Tautinės, demokratinės minties mėnesinis lietuvių laikraštis. 

Leidžia Varpininkų leidinių fondas 
Redaktorius J. G. Lazauskas.

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

Prenumerata: JAV ir kitur 3 dol. metams.
umBiiifiHimiiiiiiiiiiiiiinatutminttiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiimnitiiiiii

AR ŽINOTE K£ RAŠO

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

K EI EI V 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 pasiisakymu laikraštis per 65 
metus pelnė gerų vardų ir pasitikėjimą.
KELEIVY rasite patarimų teisiniais ir kitais 

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

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

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

I

Ps.D.R.M.N.Pt
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TAUPYK IR SKOLINKIS

KOOPE R ATYV IN I A M E BANKELYJE

..TALK A”
21 Main Street Eait, Room 203 •• Telefonas JA 8- 0511.

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

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

Pilnas čekiu patarnavimas.
Darbo dienos: 

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

vai. 

TEATRO "AUKURO" GYVENIMAS IR VEIKLA
Scenos mėgėjų sambų 

ris Hamiltone, vadovauja 
mas Kauno Jaunimo Tea 
tro dramos aktorės E . 
Dauguvietytės-Kudabie- 
nės, su pasisekimu puo
selėja scenos darbą išei 
vijoje.Jau 1950 m. susi
darius apie 2O-čiai sava 
norių scenos mėgėjų, bu 
vo išeita į viešumą su 
pasisekimu. Tuo padrą
sinta ėmėsi ir didesnių vei 
kalų, kurie sulaukė gražių 
atsiliepimų. 1955 m. grupė 
jau plačiai žinoma "Auku 
ro" vardu atšventė 5-ių 
darbo metų jubiliejų, pasta 
tydama 4 veiksmų veikalą 
J.Grušo "Tėvas". Tai buvo 
didelis ir sunkus darbas . 
Su šiuo minėjimu "Auku
ras" susilaukė gražių atsi 
liepimų.

Bėgant laikui ir kintant 
sąlygom s, nutarė grupę per 
organizuot-atjaunint.Tam 
ji pasirinko K.Binkio "At 
žalyną".Čia turimomis jė 
gomis 35 veikėjų pastaty 
ma įvykdyti buvo neįmano 
ma.Juo labiau,kad virš 20 
veikėjų turėjo būti mokyk 
linio amžiaus jaunimas. 
Darbas sunkus, prisidėjus 
dar lietuvių kalbos korek
toriui JI yžtingai dirbant,vi 
sos kliūtys buvo nugalėtos , 
ir Hamiltono visuomenė iš 
vydo scenoje jau visiškai 
naują "Aukurą", dominuoja 
mą jaunimo. Šis veikalas 
buvo parodytas dar St. Ca 
therinėje, Toronte ir New 
Yorke. Bene didžiausią įs 
pūdį "Aukuro" jaunimui pa 
darė New Yorko gastrolės, 
BALFo vajaus uždarymo 
proga. Čia jaunimas buvo 
padrąsintas pasilikti see 
noje ir toliau.

Iškilus minčiai Čikagoje 
suruošti dramos festivalį, 
"Aukuras" energingai ruo 
šėsisu J.Griniaus "Gulbės 
Giesme". Festivalio orga
nizacijai iširus, "Aukurai' 
neprarado vilties ir "Gul 
bės Giesmę" pastatė Ha
miltone,Toronte ir Ročes 
teryje.Kaip puikus veika
las, ypač lietuviškai jau
nuomenei,yra kviečiamas 
ir į kitas lietuvių koloni
jas Kanadoje ir J.A.Vals 
tybėse. Artimoje ateityje 
numatytos 3 gastrolės;spa 
lio 29 d.Detroite,spalio 30 
d.Londone.Ont.ir 1967 m. 
sausio mėn.Clevelande.

Būtų labai naudinga, kad 
šį veikalą pamatytų mūsų 
jaunimas, kuriam mūsų 
krašto istorija yra sunkiai 
suprantama.Čia juos im
ponuos karališkų rūmų de 
koracijos, senovės didu o* 
menės apranga ir daug ki 
tų imponuojančių momentų 
paliks jaunimo atmintyje 
ilgam.

Taip "Aukuras" egzis
tuoja jau 16 metų. Per tą 
laiką yra pastatęs daug 
veikalų. Aplankę daugelį 
Kanados ir JAV-bių lietu 
viškų kolonijų. Vieni vei
kalai pakartoti, su kitais 
aplankyta daug vietovių

Per 16 metų, "Aukurie

čių" sudėtis keitėsi-vieni 
išėjo, kiti atėjo, tačiau jo 
vadovė lieka vis ta pati, 
niekad nepailstanti, pilna 
energijos E.Dauguvietytė 
- Kudabienė. Jai linkime 
dar daug ištvermės ir jė 
gų šį darbą tęsti ir toliau. 
Mūsų troškimas šį aukurą 
parvežti į laisvą ir nepri 
klausomą Lietuvą. V. P. 
VEDYBINĖ SUKAKTIS

Spalio 8 d. buvo padary 
tas"puolimas"A.ir E.Rim 
kų namų.Mat, prieš 15 me 
tų Albina ir Feliksas su
mainė aukso žiedelius. To 
pasėkoje juodu dabar augi 
na vieną sūnų gabų mokslei 
vi .Solen izanta i buvo pas ve i 
kinti ir palinkėti laimės ir 
saulėto gyvenimo tol imes 
niame jo kelyje ir įteikta 
dovanų.Labai jaukioje nuo 
taikoje laikas praleistas 
iki vėlaus vakaro.

Feliksas-veiklus darbuo1 
tojas įvair. sambūriuose , 
o žmonelė Albina jam tai 
kininkauja. Z. P.
• Vietos SLA kuopos pirmi 
ninkas Z.Pulianauskas po 
5 metų darbuotės kuopos 
valdyboje šiais metais ža 
da daugiau nebekandidatuo 
ti.
• Ponia A.Pašilienė, mūsų 
spaudos bendradarbio ir 
veiklaus organizacijų vei 
kėjo V. Pašilio žmona, po 
kelių savaičių taisymo s ve t 
katos ligoninėje ir namuo 
se,šiomis dienomis vėl grį 
žo į darbą.
• Vietos plier y fabrikas 
"Stelco" po nelegalaus 
streiko, vėliau keliom die 
nom, sprogus deguonio tie 
kimo vambzdžiui,kurio me 
tubuvosužeisti5 darb.,iš 
jų 2 sunkiai apdegę, dėl ko 
turėjo būti sulėtinta garny 
ba,tik dabar įėjo į norma 
lios operacijos kelią. Pk. 
KRISTAUS KARALIAUS 
ŠVENTĖS AKADEMIJA 
įvyks šį sekmadienį, spa
lio 30 d. 4 vai. p. p. Jauni
mo Centro salėje.Kalbės 
J.Beržanskis iš Toronto. 
Meninė j e dalyje dalyvauja 
sol.V.Verikattis ir koloni 
jos lietuviškasis jaunimas. 
Kviečiami visi lietuviai 
skaitlingai dalyvauti. Šią 
akademiją ruošia ateiti
ninkai.
DRAMOS TEATRAS 
"AUKURAS"
šį savaitgalį išvyksta ga
strolėm su dr. J. Girniaus 
veikalu "Gulbės giesmė" į 
Detroitą ir į Londoną. Spa 
lio29d.duos spektaklį De 
troito lietuviams ,o grįžda 
mi sekmadienį, spalio 30 
d.Londono lietuviams."Au 
kurui" linkime geriausios 
sėkmės išvykose.
SPAUDOS BALIUS

Hamiltono ateitininkai 
ruošia tradicinį spaudos 
balių lapkričio 5 d. Jauni 
mo Centre .Šiems spaudos 
baliams visada duodama 
graži ir turtinga progra
ma. Šiame spaudos balių 
įe, kuris įvyks lapkričio 
5 d., programą išpildys 
Londono jaunimo ansamb

N EPRI KL AUS OMĄ L I E T U VA

"Aukuro" grupė 1955 m. Sėdi iš kairės: E. Dauguvietytė-Kudabienė, V.Pana- 
vaitė, A. Paukštys, P. Racevičienė, K. Meškauskienė, L.Sturmaityte, V. Kve
daras, A. Stanaitytė, St. Juozapavičius, A.Mingėla, B. Sturmaitis, I. Gaižaus
kaitė, J.Jokubynas, A. Kaušpėdą ir V. Kvedaras. Nuotraukoje trūksta: V. Pa
navo, E.Mickūno, A.Laugalio ir A. Juozapavičiaus.

lis, vad. kun.B.Pacevt- 
čtui.Šio ansamblio tauti
nių šokių mokytoja yra ži 
noma veikėja D. Chainaus 
kienė.Plrmąkartąteko an 
samblį girdėti Toronte jau 
nimo kpngreso metu, kur 
davė gražią ir įdomią pro 
gramą.Hamiltoniečiai tu
rės progos girdėti šį Lon 
dono jaunimo ansamblį.To 
dėl visi iš anksto ruoški
mės šiam vakarui. Spau
dos balius yra pirmasis 
šio rudens sezono atidary 
mo parengimas.

Bendruomenės valdyba 
pristatys visuomenei bai
gusius gimnaziją abiturien 
tus.Šiais metais yra labai 
gražaus jaunimo. Ta pro
ga valdyba juos apdovanos 
lietuviškomis knygomis . 
Visi tuojau kviečiami užsi 
registruoti,kurie dar neuž 
siregistravo,pas J.Pleinį, 
tel.JA 7-4876.

Taip pat rinksime spau 
dos baliaus karalienę.Šo
kiams gros visų mėgiamas 
Dominico Ferrie orkes
tras. Rengėjai laukia visų 
šiame spaudos baliuje. 
ŠAUNIOS VESTUVĖS

Spalio 8 d. Aušros Vartų 
bažnyčioje susituokė Sigi 
tas Blekaitis su Jūrate Ši 
melaityte. Pamaldų metu 
solo giedojo sol.V.Veri- 
kaitis. Vakare Jaunimo 
Centro salėje įvyko labai 
gražios ir jaukios vestuvių 
vaišės, kuriose dalyvavo 
arti 300 svečių. Daug sve
čių buvo iš tolimesnių vie 
tovių:Montrealio, Ročeste 
rio, Toronto ir kitur. Svei 
kinimožodį tarė klebonas 
mons.dr. J. Tadarauskas, 
kun. S.Kulbis S. J. Iš Mon 
trealio ir kiti. Jaunave
džiams linkime daug lai 
mės ir sėkmės naujame 
gyvenime.
LIETUVIŠKA RADIJO 
VALANDĖLĖ
"Tėvynės prisiminimai" 
veikia kiekvieną sekmadie 
nį iš Hamiltono stoties 
CHIQ banga 1280 nuo 9 iki 
9.30 val.ryto. Programos 
vedėjas J.R.Simanavičius 
iš Toronto.Hamiltoniečiat 
kviečiami šios radijo pro 
gramos pasiklausyti kas 
sekmadienį. J. Šilelis .

KOSTANTINO KASPARO 
VAURO ĮPĖDINIAMS

Prieš metus miręs Kos 
tantinas Kasparas Vaurus, 
sūnus Prano ir Barboros 
Balsevičiūtės Vaurų,kilęs 
iš Plungės, yra palikęs 
šiek tiek turto.Kalbama, 
kad turėjo brolį Povilą ir 
dvi seseris- Elzbietą ir 
Justiną Bernotienę.

Patys ieškomieji arba 
apie juos žinantieji malo 
nėkite kreiptis į Lietuvos 
Generalinį Konsulatą New 
Yorke:

Consulate General of
Lithuania
41 West 82nd Street
New York,N.Y. 10024.

NIAGAROS PUSIASALIS
KARIUOMENĖS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

Nepriklausomos Lietu
vos Kariuomenės Šventės 
minėjimo proga, kuri įvy 
ko lapkričio 12 d.6,30 v.v . 
Slovakų salėje, St. Catheri 
nes,Ont.Niagaros pusiasa 
lio ramovėnų noras at
kreipti dėmesį į jaunimą 
baigiantis 1966 jaunimo me 
tams. Ne vien tik tai šias 
dvi gražias progas,bet am 
žiais didingi lietuvio sie
kiami tikslai,kaip jau teko 
mums patirti, davė ir atei 
tyje duos gražių rezultatų, 
kurio nauda bus ne vieno 
asmens,bet didingos lietu 
vių istorijos ir tuo pačiu 
visuotinei gerovei, nes 
šventa tiesa yra ta, kad vi 
si žmonės yra lygūs,kad jie 
yra Kūrėjo apdovanoti am
žinomis teisėmis .kurioms 
priklauso Gyvybė, Laisvė 
ir Laimės siekimas. To
kiomis mintimis vedini, 
ramovėnai pakvietė apie 
trisdešimt gražiausio jau 
nimo,Toronto Prisikėlimo 
parapijos Studenčių Chorą, 
ta viltimi, kad lietuviška 
visuomenė mūsų pastan
gas įvertins ir šį iškilmių 
minėjimą parems kiekvie 
nas savo dalyvavimu. Pa
skaitą skaitys 13 klasės 
moksleivė,Irena Grigaitė, 
pasireiškusi savo iškalbiu

KANADOS SOSTINE OTTAWA
Artimiausios lietuviš

kos pamaldos įvyks šio 
mėn.paskutinįjį sekmadie 
nį,spalio30 dieną 12 vai.

Vieta: South-March, R. 
katalikų parapijos bažny
čia, kuri yra prie 17-to 
plento, keletas mylių už 
Ottawos miesto ribų.

Į šią parapiją klebono 
pareigoms šio mėn. pra - 
džiojeatkeltas kun. dr.V. 
Skilandžiūnas.

Šia proga Ottawos Liet.

toJAiuO'-r o m
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Skyrių veda skautininkas L. Eimantas
1496 Mardell Place,

PAREMKIME MUSŲ SPAUDĄ
Rudeniui atėjus,viena iš 

svarbiųjų mūsų pareigų 
yra parėmimas lietuviš
kos spaudos.Mes,sesės ir 
broliai, ypač turime būti 
uolūs spaudos platinimo 
talkininkai.Lietuvybės gai 
vinimo ir palaikymo reika 
luose spauda atlieka dide 
lį ir svarbų vaidmenį.

Mūsų šūkio gili prasmė 
- tarnavimas Tėvynei - 
šiais lai kais mums skau 
tams daugiau kaip kada 
nors turi rūpėti, o skatin 
darni ir palaikydami lietu 
vybę savo darbą palengvin 
sime, nes lietuvių siekių 
tikras skatintojas ir rėmė 
jas yra spauda.

Neteisinkime savęs,kad 

gurnu anglų visuomenės 
tarpe. Nepriklausomybės 
kovų dalyvių vardu žodį 
tars Vyčio Kryžiaus Kava 
lierius A.Šukys.

Mūsų specialus kreipi
masis į Niagaros Pusiasa 
lio jaunimą'.Rezervuoti tą 
dieną,ne išvyktikur kitur, 
bet kviesti savo draugus iš 
Buffalo, Rochesterio, Ha
miltono, kad malonūs s ve 
čiai, choro dalyvės nenuo 
buodžiautų.bet pajustų šil 
tą, iš jaunimo pusės, vieš 
nagės globą.

Lapkričio 13 d.lO v.ry 
to pamaldos ,75 Rolls A ve . 
koplyčioje,Žuvus iųjų K ovo 
tojų intencija.

Žemiau talpiname orga 
nizaciją parėmusių sąrašą:

Po$2O,-:A.Žosanas, A . 
Vickosas,$13,5O-J. Alonde 
ris, $10,45-J.Kavolėlis , 
po $ 10, - L. Markelis, J. 
Skeivelis ir J.Radvilas, po 
$5, -P. Meškauskas, S. Ja
nušonis, Z.Pilipon is, J.Gri 
gas, J.Vyšniauskas.po $4,- 
P.Adomynas,P.Balsas, po 
$2, - I.Šajauka, S. Gudaitis 
E.Gudaitis ir Z. Jakubonis. 
K. Stankevičius-$l, -.

Gilią pagarbą ir dėkingu 
mą reiškia

Niagaros Pusiasalio Ra 
movėnai.

B-nė aplankys savąjį d va 
sinį Vadovą naujoje vieto 
je pirmąjį kartą.Po pamal 
dų-klebonijoje įvyks kun. 
Viktorui pagerbti vaišės- 
kavutė.

Netik Ottawos,bet taip 
pat ir iš tolimesnių apy
linkių, kaip Deep River, 
Pembrooke, Campbells 
Bay, Spencerville, tautie
čiai maloniai kviečiami 
dalyvauti pamaldose ir 
vaišėse. Apylinkės V-ba.

London, Ontario, Canada 

neturime viskam laiko. 
Skautai visada moka susi 
tvarkyti su savo laiku. To 
dėl tuojau pratęskime mū 
sų organo "Skautų Aido" 
prenumeratą 1966 metams 
suraskime naujų skaityto 
jų,parinkime aukų. Nepa
mirškime "Mūsų Vyčio" , 
o taip pat skaitykime, pla 
tinkime ir remkime visą 
patriotinę lietuvišką spau 
dą.

Negana to .Kas gali.turė 
tų remti tikrą lietuvišką 
spaudą straipsniais, raši 
niais, informacijomis,ki 
taip sakant-dalinkimės sa 
vo mintimis su mūsų se- 
sėmis-broliaisbei visais 
tautiečiais. L.E-tas.

MŪSTJ^SPORTAS
BARONASVEDA KAZYS

PABALTIEČIŲ ŠAUDYMO 
PIRMENYBĖS

Spalio 29-30 d. d. Hamil 
tono medžtotojų-žūklauto 
jų klubo "Giedraitis" šau 
dykloje įvyks pabaltiečių 
šaudymo pirmenybės.

Spalio 29 d.bus šaudoma 
22 kai .sportinis ir 22 kai. 
olimpinis šautuvas. Pra
džia 9 vai. 30 min.ryto. 
Spalio 30 d.bus šaudoma 
22kal.pistoletas,medž tok 
linis šautuvas /TRAP/ ir 
22 kai .šautuvą i, pradžia 9 
vai. 30 min. ryto.

V is i norintieji dalyvauti 
pirmenybėse, registruoja 
si pas J. Žavį, 18 Havelock 
St. .Toronto,Ont. Tel. LE- 
6-1447 arba pas A.Štmke 
vičių,968 Upper James St. 
Hamilton,Ont Tel.383-2169

Šaudyme gali dalyvauti 
ir kviečiami visi Kanados 
ir JAV lietuviai šaudytojai 
Registracijos mokestis 2 
dol. asmeniui už kiekvie
ną žaudymą.Visi dalyviai 
privalo užsiregistruoti 
prieš šaudymą t. y. spalio 
29 d.9 vai.30 min.ryto.

Pirmenybių metu stebė 
tojams bei svečiams bus 
vykdomas "kalakutų" šau 
dymas.

Šaudykla yra į pietus nuo 
Hamiltono .Važiuojant 6-tu 
keliu Caledonia miestely 
sukti Mackenzie keliu Į ry 
tus ir pavažiavus apie 2 
mylias York keliu sukti 
kairėn ir važiuoti! 1/2 my 
lios.Šaudykla yra dešinėj 
kelio pusėj.
ŠA LFASS-gos Š.Sek .K-tas. 
GOLFO VIENETAS .'

Jau gana senokai mūsų 
golf in inkai pilnu tempu kul 
tyvuoja šią sporto šaką. 
Entuziazmas didėja,taipgi 
ir golfo mėgėjų skaičius 
auga. Vienas Toronto klu 
bų turi golfo sekcijos užuo 
mazgą,tačiau jei ir abu tu 
retų, man atrodo, negali 
apimti klubams nepriklau 
sančios daugumos. Kyla 
reikalas ką nors darytŲvi 
siemssueitiį vienetą;kur 
du stos, visados daugiau 
ir tvarkingiau bei lengviau 
padarys.'

Jau seniai girdėti nusi 
skundimai, raginimai bet 
siūlymai susiburti į ben
drą arba atskirą vienetą, 
nes pavieniai-pasklidai 
veikiant jaučiasi daug ne 
patogumų; o pavieniai klu 

• bai nemanau kad patenkins 
daugumą.Kanados sporto 
apygarda taipgi gal neati 
tiks dabartine savo struk 
tūrabei paskirtimi tų pla 
nų bei tikslo, girdimų bei 
jaučiamų iš daugelio gol 
fininkų. Asmeniškai esu 
patyręs ir gavęs labai gra 
žiu pasiūlymų, ne tik mū 
sų ateities planams, bet ir 
stiprų finansinį pažadą, 
geresnei to būsimo vtene 
to pradžiai.

Iki šiol turėjome arti IO 
turnyrų. Beveik kiekvie
nam jau įgriso asmeninė 
starto registractja,tačtau 
iki šiol be to negalėta ap 
sieiti. Turint atskirą vie 
netą.tas nemalonumas at 
kristų .Ik t šiol vyrai, arba 
tie kurie golfuoja turi ma 
lonumą;ateities planuose 
turėtų būti ir galima būtų 
įvykdyti,kad tokiais susi 
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būrimais betturnyrų atve 
jais galėtų dalyvauti bet 
iškilauti ir visa šeima.

Priėjo laikas sueiti į 
krūvą ir visas operacijas 
daryti iš vieno katilo.

Taipgi jau galima galvo 
ti,kad beveik atėjo laikas 
kad mūsų golfininkai gali 
rungtyniauti ne tik savųjų 
tarpe, bet ir išeiti į pla
tesnę kompetlciją su ki
tais bei kitų tautybių vie 
netais.

Visus mano samprotavi 
mus galima atsiekti susi
būrus į vieną ir tik į gol
fo vienetą. K. Lukošius . 

IŠEIVIJOS GYVENIMAS
Centrinės Ontario prov. 

stalo teniso pirmenybės , 
įvykusios Niagara Falls,: 
moterų grupėje buvo iš
spręstas tarpe dviejų lietu 
vaičių-Violetos Nešukaity 
tės ir Elenos Sabaliauskai 
tės. Laimėtoja išėjo Viole 
ta, kuri žaisdama dvejetą 
su montrealiete D.Huntus, 
taip pat tapo meistere, nu 
galėdamos V. Admints ir 
J.Marinko 3:1.
-Hamiltono gimnazijų ame 
rikoniško futbolo pirmeny 
bėse randamos ir lietuviš 
kos pavardės:Jankus,Gri
nius, Elvikis ir kt.
- Lietuvis Jonas Vilūnas , 
žaidžiąs Toronto protesto 
nalų Argonautų futbolo ko 
maudoje,pelnytais taškais 
rytinėje Kanadoje randasi 
12-toje vietoje.
- Atkreipkime dėmesį į 
Sporto S-gos visuotinį su
važiavimą, Įvykstantį lap 
kričtomėn. 4-5d.d.Detroi 
to Lietuvių Namuose. 
PAVERGTOJI LIETUVA

Vilniaus Žalgiris į aukš 
tąją lygą?

Labai svarbias rungty
nes laimėjo Vilniaus Žalgi 
ris mūsų sostinėje prieš 
antroje vietoje stovintį pir 
menybių lentelėje Ivanovo 
Tekstilė iką pasekme 1:0 . 
Visoms komandoms liko 
sužaisti po trejas rungty
nes ir vilniečiams tškovo 
ti keturis taškus,kad lai
mėjus meisterio vardą ir 
tuo pačiu, stoti į kovą dėl 
aukštosios Sov .Sąjungos ly 
gos greičiausiai su Lugaus 
ko Zaria ir Teškentu.An
tros tos Sov.Sąjungos futbo 
lo pirmenybių lentelė atro 
taip:

„Žalgiris" 29 44 22 40
.Tckstilfčikas" 29 44 23 37
..Dinamo". Krb. 29 33 -13 37
.Kubnnė" 29 33 -17 35
Rubinas" 29 28 19 35

.D.iijorav.'i" 28 38-25 32
..Lokomotyvas" 29 37-34 32
..Pinamo“ B. 29 31-32 29
..Tetekąs" 30 22 27 29
. Spartakas". N 29 22 29 : -.8
..Traktorius" 29 28-35 26
..RnstseJmaSas“ 28 30-35 25
Dinamo". St 30 22 30 25

..Baltiku" 29 20-30 25

..Spartakas", G. 29 13 25 24

..Slrakas" 30 24 46 21
.Dinamo", 29 16 43 14

- Net keturios lietuvaitės 
žaidė už Sov.Sąjungą ranki 
nio draugiškose rungtynė 
se prieš rytinę Vokietiją 
Leningrade. Janilionytė ir 
Vaitiekūnaitė laimėjo po 
įvartį, o Sov.Sąjunga rung 
tynes-9:6.
- Lietuvos Žalgirio boksi 
n inkai rungtynes su Suomi 
jos rinktine baigė 5:5, o an 
trą sąstatą nugalėjo 6:4 . 
Pergalę nulėmė pussun- 
kaus svorio boksininkas Vy 
tautas Bingelis ir sunkia
svoris Jonas Čepulis, nuga 
Įėjęs savo priešininkus no 
kautu.
- Lietuvos futbolo pirmeny 
btų pasekmės:Kauno Inka 
ras -Kauno Politechnika 3: 
1,Kauno Atletas-Kauno Li 
ma 0:0.
IŠ VISUR

Europos moterų krepšt 
niopirmenybėse pusbalg- 
mę pasiekė Čekoslovakija, 
Rumunija, Sov. Sąjunga ir 
rytinė Vokietija.
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AUŠROS VARTŲ PARAPIJA ŠĮ ŠEŠTADIENĮ, SPALIO 29 DIENĄ PARAPIJOS SALĖJE RUOŠIA

METINI BALIŲ IR KONCERTĄ
PROGRAMOJE:

• Clevelando kvintetas su gitaromis, solo ir ansambliniu 
dainavimu.

• Vaišės, kurioms bus įvairus bufetas ir veiks loterija.
• Šokiams gros geras orkestras.

Pradžia 7:30 vai. vak.
Įėjimas $2.50, studentams $ 1.00.

Visi maloniai kviečiami atsilankyti.

Parapijos Komitetas.

TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATY
VAS "PARAMA" 
artėja prie trijų milijonų .

Prieš porą savaičių 
esame paskelbę spaudoje 
ir radio, kad "Paramos" 
balansas siekia $2,700 ,

OOO. Aiškesniam ir tiks 
lesniam pavaizdavimui pa 
teikiame 
balansą:

šių metų 9 mėti.

MOMT^REAL
SKAUTORAMA 

rengia Neringos skaučių 
ir Geležinio Vilko skautų 
rengiama Neringos skaučių 
ir Geležinio Vilko skautų tun 
ty įvyks lapkričio 12 d: Auš. 
ros Varty parapijos salėje:

Bendroj skauty-čiy veik
loj jau tradicija virto rude
nį skautoramos, o pavasarį
— mugės.

Montrealiečiai dar gerai 
prisimena pirmąją skautora- 
mą ir jos puikią laužavedę
— Liviją Bražėnaitę.

Šiy mėty skautoramą ves 
skautininkai iš Toronto — 
Dalia Skninskaitė ir J. Kara- 
šie j us, kuriuos montreal ie
čiai matė ir girdėjo Baltijos 
stovykloj. Visi puikiai žino 
jy sugebėjimus vedant lau
žus.

Mūšy sesės ir broliai suju
dę, kaip skruzdės — viieni 
ieško, kiti suka galvas, kaip 
buvo sutverta motenis, o kiek 
dar niekam nežinomy ir neįsi
vaizduojamą staigmeny išsli- 
nks skautoramos scenom

Lapkričio 12 visi montrea 
liečiai į Skautorama!

DR. J. S E M 0 G A S

5441 BANNANTYNE, Verdun. 
Pirmadieni ir
i 2--4; 7--9 p.m.ketvirtadienį 
antradienį ir _ , 
penktadienį P'm- 

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

Tel; 767-3175, namu 366-9 5 82.

ŠEŠTADIENINIŲ MOKYK
LŲ RUDENS BALIUS 
įvyks lapkričio mėn.3 d., 
7:30 vai. vakaro šv.Kazi
miero parapijos salėje. 
Bus įvairi meninė progra 
ma, kurią išpildys mūsų 
mokyklų mokiniai-jaunita 
lentai, kuriuos matysite 
gal pirmą kartą:

Lbaletas-grupė ir solo;
2. akordeonistai;
3. gitaristai;
4. Ponios Kardelienės 

muzikos studijos bus ketu
ri numeriai;

5. Veiks loterija, užkan
džiai,bufetas.

6. Dailininko V.Remei
kos paveikslas teks kam 
nors iš vakaro dalyvių;

7. Visus nustebins p.Leo- 
no Gurecko, Keating Ford 
atstovo įžangos vertingos 
dovanos.

Programą ves p.V. Saba- 
lys.

Gros labai geras orkes
tras.

Šis balius yra suaugu
siems ir jaunimui. Kaina 
-$l. 50, moksleiviams-O. 
75 centai.

Prašome visus dalyvau
ti ir tuo paremti lietuviš
kąsias šeštadienines mo
kyklas. Bilietus įsigykite 
iš anksto pas mokinių tė
vus. Tėvų Komitetas. 
AUŠROS VARTŲ 
Šeštadieninės mokyklos vi
sų tėvu susirinkimas įvyks

HOMEOWNERS
/POLIC y/

Kas tai?
Tai: nauja,

ekonomiška,
plati

apdraudos forma
1-NOS ir 2-JŲ ŠEIMŲ NAMAMS 
GAUNATE:

GAISRO APDRAUDĄ NAMUI.
GAISRO APDRAUDĄ INVENTORIUI.
VAGYSTĖS APDRAUDĄ INVENTORIUI.
VAGYSTĖS APDRAUDĄ LAIKINAI IŠNEŠTAM

INVENTORIUI.
GAISRO APDRAUDĄ PRIESTATAMS. 
NUOMOS AR APSIGYVENIMO APDRAUDĄ. 
ATSAKOMYBĖS APDRAUDĄ /SU "MEDICAL"/

Adomonis Insurance 
Agency Inc.

TEL: 722-2472
GAISRAS-AUTOMOBILIAI-ATSAKOMYBĖ-GYVYBĖ 
TIKSLUS IR GREITAS PATARNAVIMAS.

AKTYVAS
Kasa................................  .. ............$ 2,000.00
Banke ein.sąs......... ... • - - - $ 62, 60 7. 27
Indėlis-Society................. . . . . $ 200,000 .OO
A smen. paskolos................. . . . $ 593, 620.75
Ilgai.Nekiln.turtopask. . . . . . $ 1,335,365. 17
Trump.Nekil.turtopask. . . . . $ 400,001.82
Vertybės popieriai.. . . . . . . $ 42, 147.70
Raštinės inventorius.. . - . . .$ 9,702,52
N ekil ,turtas-C ou rtl .Pack. ..............$ 42, 700,00
Kiln.turto paskola.. . , . . . .$ 5,030,00
Negautos palūk.už Society In. . . .$ 5,050,16
Pereinamos sumos........... .(...$ 2, 122 , 81

Balansas.................. .............$ 2,700,348,20
PASYVAS
Šėrų kapitalas.................... ... $ 640, 230, 52
Einamos sąsk..................... ... $ 1,838,291 ,33
Atsargos kapitalas............ ... $ 31, 604, 84
Specialus Fondas............... ... $ 17,290,70
Nekiln. turto amortiz... . .... $ 5,610, 77
Akceptuoti čekiai.............. • • . .$ 27,271,78
Paskola-OCC Society . . . . . .$ 79,000,00
Neišmokėtos palūk.už ind. • - . .$ 19 , 786, 13
Mirusių nartų indėliai .. ..............$ 5, 540,12
Pereinamos sumos............ • . . .$ 904, 54
Pelnas už 9 mėn........ ..............$ 34,817 ,47

Balansas................. . . . .$ 2,700,348,20
Palyginus šias skaitli- sios skolinimo ir taupymo

nes su 1965 m. metine apy sąlygos yra pasiektos tik
skaita matome, kad per todėl,kad visuomenė pasi
šiuos metus padidėjo visos 
pozicijos,o ypatingai šios: 
Šėrai ir einamos s-tos 
$3O6.42OlOQ nekilnojamo 
turto paskolos $256, 986 . 
OO, asmeninės paskolos 
$56,311.00 ir balansas pa 
didėjo net $279, 352.00.

Šie daviniai rodo, kad 
Lietuvių Kredito koopera 
tyvas Parama finansiškai 
stiprėja ir artėja prie tri 
jų milijonų balanso.

Šia proga norėtųsi pri
minti,kad Paramos regu
liarus augimas duoda gali 
mybę nekilnojamo turto 
paskolas išduoti iš 61/2%, 
asmenines paskolas iš 7%, 
už einamas sąs. mokėti 
4 3/4% ir už šėrų sąs. lai 
komus pinigus numatyta

I) A N T V G Y I) Y T O J A S 
l)r. J. MALIŠKA

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

Namy tel.: ML' 1-2051.

ADVOKATAS 
STASYS DAUKŠA, LI.,D.

4 Notre Dame St. E.
Suite 902 ir 903

Tel: 861-8478 ir R61-8479

DR. A. O. JAUGELIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA

1410 Guy Street, J aukštas 
11 - 12 kambarys.

Tel. 932-6662: namų 737-9681

ADVOKATAS

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

Suite 205
168 Notre Dame St.'E.

UN 6-2063 ir UN 6-2064..

sekmadienį, spalio 30 d. čio 6 dieną, sekmadienį, tuo už 1966 m. išmokėti 51/2%. 
Aušros Vartų parapijos sa- jau po 11 valandos pamaldų Taip pat nelaimės atveju 
lėje po 1O vai.mišių.Bus Aušros Vartų salėje. Nari- Paramoje kiekvienas na- 
svarstomi svarbūs mokyk- ai prašomi dalyvauti ir ap
los reikalai. Prašome vi- s įmokėti narto mokesčius.
sus dalyvauti. Tėvų Komtt FILMUS IŠ PASAULINIŲ

SLA 123 KUOPOS MONT
REALYJE

visuotinis narių susirinki
mas, pirmasis po vasaros 
atostogų šaukiamas lapkri-

DR. V. GIR1UNIENĖ 
dantų gydytoja

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

Notaras
J. BERNOTAS 

B.A., B.C.L.

Sun Life Building 
Suite i2001

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,

LAIKRODININKAS
ANTANAS ŽUKAS
1855 WELLINTON ST.

Tel. WE 2- 0644.
TAISAU IR PARDUODU 

ŽEMOMIS KAINOMIS 
LAIKRODŽIUS IR JUVELYRUS.

NELAUKITE PASKUTINĖS DIENOS!

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

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

rūšis Dabar Pilna Dabar Pilna Dabar Pilna
kaina kaina kaina

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

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

AR ŽINOMA, KAD

PARODŲ IR LIETUVOS 
lapkričio 13-13 dienomis 
Montrealyje, Vytauto klu
bo salėje rodys žinomas 
filmininkas p. Motuzas. 
Pasiruoškime pažiūrėti 
tų filmų, kurie mums, be
siruošiantiems Pasauli
nei parodai ir jpje Lietu
vių Dienai daug pasakys. 
ŠV.KAZIMIERO PARAP.
- 40 val.atlaidai šią savai 
tę: penktadienį, šeštadienį 
mišios ir pamokslas 8 vai. 
vak. Uždarymas-sekmad. 
11 vai. Atlaidus praves Tė 
vas Venckus S. J.
- Bazaras-lapkrtčto 10,11 
irl2d.d.Vist parapijiečiai 
prašomi grąžinti loterijos 
knygutes.
PATS LAIKAS UŽSISAKYTI 
Kalėdų šyentėms Įvairius 
dovanu siuntinius savo arti
miesiems Lietuvoje. Visais 
siuntinių reikalais kreiptis Į 
Janina Adomonienę, 
tel. 744 - 6940.

rys turi nemokamą gyvy
bės draudimą santaupų dy 
dyje,bet nedaugiau $2000. 
ir asmeninės paskolos 
draudžiamos iki $5000.- 
Pagal dabartines sąlygas 
Paramoje yra pigiausias 
kreditas skolintis ir taupy 
tojams geriausios sąly
gos taupyti, nes už santau 
pas mokamos didžiausios 
palūkanos. Šios palankiau

tiki sava lietuviška koope 
racinekredito organizaci 
ja,stoja jos nariais ir pla 
čiai naudojasi jos patarna 
vimais. Rezultatai būtų 
dar geresni, jei koopera
cijos veikla būtų palankiai 
vertinama ir tų, kurie dar 
iki šiol į Paramą neįstojo 
nariais .Šiandieną kiekvie 
nas turėtų pagalvoti, ar jo 
santaupos laikomos kitur 
neneša jam nuostolių.

Be to, būdami nariais 
prisidedate prie lietuvy
bės išlaikymo,nes kasmet 
Parama iš pelno skiria 
atatinkamas sumas lietu
viškoms mokykloms bei 
organizacijoms.

Jeigu būtumėte reikalin 
gi daugiau informacijų ar 
kiltų kurių nors neaišku
mų piniginiuose reikaluo 
se,prašomekreiptis į Pa 
ramą, 1129 Dundas St. , 
Vest,Toronto 3,Ont. arba 
paskambinkite telefonu- 
LE 2-8723.

Paramos Valdyba.

TORONTO LIAUDININKAI 
mirus ilgamečiam pirmin. 
V. Vaidotui, vieton gėlių a 
ant karsto Tautos Fondui 
paaukojo 25 dol.

ŠAUNIOS KRIKŠTYNOS

Praėjusį savaitgalį Auš 
ros Varty parapijoje įvyko 
dvejos labai puikios krikš 
tynos. AV parap, klebonas 
T. K. Peckys pakrikštijo 
Elenos ir Jono Skardžiy 
dukterį, broliui seserį, Li 
nos Anuos vardais ir Karoli
nos ir Algio Gražių duktė 
rį pirmagimę Onos Danos 
vardais. Abi šeimos iškė
lė šaunias vaišes, kuriose 
dalyvavo gausūs giminės 
ir artimieji svečiai:
- Parapijiečių lankymas: 
trečiad.-Madore ir Mont 
sabre,ketv.-St.Michel 1O, 
11,17,22 ir 39 Avė.

’’NEPRIKLAUSOMOS

HITAS"
MOKA už: IMA už:

Indėlius 5% Į| Nekiln. turto paskolas ?%
Eln. s-tas 4% Asmenines paskolas 7.6%
Nemokamas gyvybės draudimas Investacines paskolas 8.4% 
iki $2 000 bendros santaupų Pigus paskolų draudimas iki 
sumos. II $10.000.

KASOS VALANDOS:

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

Darbo dienomis: 10 00 — 3 00 vai. 3907 Rosemount Blvd , tel 722-2472 
kasdien, išskiriant pirmad ir šeštad Diena penktod 100-6.00 vai

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

LIETUVOS" SPAUSTUVĖ 
spausdina bilietus, pakvietimus, lie
tines ir padėkos korteles, įvairius 
blankus, receptams lepelius, vedybi
nius pakiietimus, mirties atveju ut- 
ucjautos laiškus, visokius ” statemen 
tus”, vokus su adresais, laikraščius, 
lumalus ir krrypis,
Darbą atlieka pi giaupiegu kitos spaus 
tuvės. Kviečiame įsitikinti.

Spausdinius galime priimti paštu ir paštu 
pasiųsti.

Adresas: 7722 George Street, 
LaSalle,Montreal,P. Q. 
C a n a d a.

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

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

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

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

Petrulį, tel: 522-2353

Dr.P.MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimų.

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

Raštinė: LE 4-4451.

MIRĖ "LITO" AUTORIUS 
Spalio 20 dieną po sun
kios ligos ir operacijos 
Lietuvos Steigiamojo Sei
mo narys, Lietuvos pini
go "Litas" autorius ir il
gametis Tautos Fondo ve
dėjas Kanadoje, Vaclovas 
Vaidotas, sulaukęs 76 me 
tus amžiaus. Palaidotas 
spalio 22 d. lietuvių kapi
nėse, Port Credit, Ont. 
Velionis paliko žmoną F- 
leną, sūnų Vytautą ir dūk 
terį Reginą.
Be Vaidoto, praėjusią sa

vaitę mirtis iš Toronto iš - 
plėšė dar du taurius narius: 
P. Pocių ir P.Šidlauską. P. 
Pocius vyresnės kartos a- 
teivis, o Šidlauskas-trem- 
tinys, atvykęs 1949 metais, 
padedamas dukters. Jo žmc 
na mirė anksčiau, o jį, li
gotą, slaugė duktė, social 
worker. Paliko ir vedusį 
sūnų.

LIETUVIŲ NAMŲ SUKAK 
TUVĖS

Šiais metais Lietuvių Na 
mams sueina 14 metų, kai 
buvo gautas čarteris veikti 
kultūrinėje ir švietimo sri 
tyje.Šioje srityje nuveikti 
darbai reikėtų kiek plačiau 
pažymėti,tačiau tuo tarpu- 
pasitenkinsime iškelti rei 
kalus, kurie sudaro daug 
rūpesčių išlaikyti tuos na 
mus.

Kaiptikšių metų lapkri 
čiomėn.!2d,7 vai.vakaro 
ruošiamas Lietuvių Namų 
dalininkų rudens balius,ku 
rio tikslas sukelti daugiau 
pajamų išlaikymui ir page 
rinimui Lietuvių Namų. 
Kviečiame visus kuo skait 
tingiausiai dalyvauti, nes 
savo atsilankymu paremsi 
te lietuvybę ir Lietuvių Na 
mus.

Norintieji gauti bilietus 
prašom kreiptis į Lietuvių 
Namų administraciją,1129 
Dundas St., West ar užsi 
sakytitel.LE 531-5414.

A.S.

LIETI VISKAS PI S V AL AN DIS GIRDIMAS KAS

C F MĮb STOT I

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

Tel. 669- 8834.

A. NORKELIONAS
Commisioner of the Superior Court of Montreal 

MONTREAL ENTERPRISES REG’D
VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS.

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

Sales Limited

4415 Bannantyne Ave., 
Verdun

F ALCON-F AIR LANE
GALAXIE—TIHJNDERBH

MUSTANG —TRUCKS

U SĖD CARS 
1 year guarantee.

Kreipkitės į
LEO G UR E CK AS 

Sales Managers Assistant 
Keating Ford lietuvis atstovas 

769- 8831.

Tel. namų DO6-2548 
Įstaigos 769-8529.
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