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Žengiant per 1966 metu 
slenksti

Reikia atsigręžti ir pa- 
s įžiūrėti i nueitą kelią Juo
kius stulpus pastatėm, ko
kias gaires nutiesėme?Ar 
kurioje nors srityje pažen
gėme pirmyn, ar pasiliko 
me stovėti vietoje,o gal kai 
kur padarėme atžangą?Ko- 
ki mūsų laimėjimai ir koki 
pralaimėjimai?

Didžiausias mūsų lai- 
mėjimas-tai Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės stip
rėjimas, nors ir nepasie
kęs dar didesnio efektin
gumo. Ypač svarbu, kad P 
LB stiprėja Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse .Ka
dangi ateityje PLB-nė liks 
svarbiausia organizacija, 
ir ypač todėl;, kad ji turi 
jungti visus lietuvius ir jų 
organizacijas,PLB-nės st L 
prėjimas yra nepaprastai 
svarbus faktas.

Galima pasidžiaugti ir 
Vyriausiojo Lietuvos Iš
laisvinimo Komiteto įėji
mu į visai rimtas organi
zacines, tikslesnio apsi- 
jungimo, susikonsolidavi- 
mo vėžes ir tuo pačiu su
darymą sąlygų Lietuvos 
laisvinimo veiksmams ga
limybių. Prasmingas buvo 
V. Sidzikausko, Vliko pir
mininko,pasitraukimo prie 
žasčių, kaip dramatiškas 
pabrėžimas VLIKo princi
pų,dėl kurių jokių kompro
misų negali būti.

Pasaulio Lietuvių Jau
nimo Metai ir su jais su
sijęs Kongresas-labai di
delis faktas. Bet jo laikyti 
pasisekusiu negalima dėl 
daugelio priežasčių. Svar
biausia-jam nebuvo geriau 
pasiruošta. Todėl sekan- 
čiamreikia jau dabar pra
dėti ruoštis ir reikia gerai 
jis suplanuoti. Didžiausia
Kongreso pasekmė -įvai
riose šalyse jaunimas su
judintas,pa juto savo lietu
višką prigimtį ir tapo pa
žadintas galvoti apie savo 
pareigas tautai bei lietu- 
vybei.Tiktai trūksta orga

no, kuris gilintų šiuos 
atslėkimus ir tuo pačiu 
jaunimą ruoštų antrajam 
kongresui, kuris turi būti 
tobulesnis ir našesnis.

Beveik nepasistūmėjo- 
me, o gal labai nedaug, 
pareigoje lietuvybei, sa
vajai kultūrai ir tiems 
tikslams pasiaukojime. 
Čia,jeigukurtoje detalėje 
ir yra pažangos,ta i kitose 
yra ir atžangos. Ar ne 
perdaug įsimylim "žalią

jį veiksnį" ir ypač šykš
tūs daromės lietuviškajai 
kultūrai: knygai, laikraš
čiui, lietuviškam koncer- 
tui,parengimui,mokyklai, 
fondui, stovyklai ir pana
šiai? Nors šioje srityje 
yra nepaprasto dosnumo 
ir net pasiaukojimo faktų .

Labai neigiamas reiški
nys kai kuriij mūsų žmo
nių pasidavimas Lietuvos 
okupanto kėslams, kurių 
išmislingumas labai dide
lis. Rusai bolševikai, ne
laimėję mūsų grasinimais 
provokacijomis, bandy
mais mus nuvertinti iki 
nacių lygio, kas visiškai 
prilygtų bolševikams, jie 
propagandą pasuko gert- 
nimosi mums kryptimi. 
Mums,esantiems už Lie
tuvos ribų, skirtoje spau
doje jie pradėjo mūsų žmo
nes klastingai padoriau 
budinti.Tuo kai kas susi- 
žavėjo.Kai kas,kaip žino
me, jau yra petekęs ant 
šios "palankumo" meške- 
rės.Tatši okupanto veik
los kryptis ypač reikalin
ga atsargumo. Būkime 
tvirtesni. Išgirskime VLI- 
Ko krizės motyvus ir tvir 
tai jų laikykimės.Ypač,kai 
matome, kad Lietuvos o- 
kupantui nepaprastai svar
bu palaužti mūsų rezis
tenciją, atsparumą.

Tauta Lietuvoje išsiil
gusi laisvės.Kaskart vis 
daugiau jaučia priespaudą, 
išnaudojimą , pastojimą 
kelio savo lietuviškos 
veiklos tikslams,kurių rei
kalingumą gyvai jaučia , 
nes yra kruvinai skriau
džiama. Tat, kuo galime 
palaikykime tautiečius 
Lietuvoje : sutvirtinimo 
laiškeliu,siuntiniu ar do
leriu.Visos mūsų pastan - 
gos neliks be pasekmių .

Šiais, 1967 metais,bū
kime sveiki, kūrybingi ir 
darbingi ir darbo vaisius 
sunaudokime produktin- 
giau, visuomeniškiau ir 
lietuviškiau

PASAULINĖS ŽINIOS 
TRUMPA I

• Jungtinės Tautos priė
mė įstatymą, nustatantį , 
kad erdvės nebūtų naudo
jamos karo tikslams ir 
priėmė rezoliuciją, kuri 
draudžia kištis į kitų vals
tybių vidaus reikalus.
• SSSR min.pirm. Kosygin 
lankėsi Turkijoje ir tarėsi 
su jos vyriausybe.Tai bu
vo pirmasis atsilankymas 
po antrojo pas.karo. Jam 
Ankaroje važiuojant,tur
kai rodė vengrų vėliavas.
• Indonezijoje teismas 
nuteisė mirti buv. aviaci
jos virš.geuJDhani už da
lyvavimą sukilime,bet jis 
pareiškė,kad veikęs pre- 
z idento Sukamo įsakymu. 
Kilo didelis sąjūdis prieš 
Sukamo .Malik pareikala
vo skubaus parlamento 
susirinkimo, o studentai 
reikalavo Sukamo atiduot 
teismui, bet gen.Suharto 
susitarė su Sukamo ir 
klausimas liko kol kas 
užglostytas.
• U T ha neprašomas, pasi
liko JTO generaliniu se
kretorium.
• Pasibaigė JTO 21 sesija, 
kuri priėmė Rodezijai 
sankcijų nutarimą.
• Naujoji Zelandija ir Aus 
trati ja nutarė pasiųsti 
daugiau kariuomenės į pa
galbą pietų Vietnamui.
• Paras iopolos sudarė 
naują Graikijos min.ka
binetą.
• Popiežius kvietė Viet
name kariaujančias šalis 
pratęstiKalėdų ir Naujųjų 
Metų paliaubas, siekiant 
taikos, bet Hanojus 150 
kartų sulaužė paliaubas .
• Titopaleido iš kalėjimo 
Milovaną Džtlą, nuteistą 
kalėti 8 metus už tai, kad 
užsienyje išleido knygą 
prieš komunistus, bet pa
leistas pareiškė, kad pa
rašė jau naują knygą.
• New Yorko kardinolas
Spellman Vietname atlai
kė pamaldas 5000 JAV 
karių ir pagyrė jų kovą už 
laisvę .Kadangi Popiežius 
įtaigoja taiką,tai kilo kon- 
tradikcija.
• Puertorikoje bus refe-

Mao žmona labai talkina vyrui apsivalyti 
nuo opozicijos, nuo vadinamų"revizionis 
tų".
Kairėje Indonezijos prezid.Sukamo flir
tuoja su Kinijos min.pirmininku. Jis čia 
juokiasi,bet ar nereiks jam verkti?...

KAS NAUJA
• Dow Chemical of Cana
da Fort Saskatchevan, AL* 
berta, stato didžiulį che
mijos fabriką, kuris ats- 
eis apie IO milijonų dole
rių. Fabriko gaminiai bū 
šią reikalingi ten besivys
tančiai popieriaus gamyb
os pramonei.
• Dideliam nedarbui pasi
reiškus Cape Breton, No- 
vva Scotia, min. pirmin. 
L. Pearson pareiškė par
lamente, kad imamasi i- 
tin rimtų priemonių neda
rbui pašalinti. Nedarbas 
iškilo aštriai todėl, kad 
Dominion Steel and Coal 
Corp. Sydney'juje atlei
do daugelį darbininkų iš 
darbo.
• Žuvininkystės minis
terijos žiniomis, Kana- 

rendumas dėl politinės 
ateities.
• Naujasis V. Vokietijos 
kancleris Kiesinger pa
sisakė už santykių plėti
mą su rytų Europos kraš
tais, už lengvatas rytinei 
Vokietijai, bet prieš jos 
pripažinimą.
• De Gaulle apkaltino A- 
meriką agresija prieš Š . 
Vietnamą,kaip ir Kosygi
nas .Buv .m in .p ir m .B idault 
pareiškė,kad tai yra dide
lė klaida.
• Rusai pranešė,kad Kolū
kini ja Amerikai pardavė 
geležies karo reikalams . 
Pekinas tą paneigė.
• Pekinas ir Maskva pa
sigyrė labai gerais der
liais, bet ir vieni ir kiti 
Amerikoje perkas i duoną.
• Pekinas padarė trečią 
atominės bombos sprogi
mą ir pareiškė, kad tai 
esąs smūgis Amerikos 
imperializmui ir Rusijos 
revizionizmut. Kinai jau 
turį IO A bombų.
• Vasario 6 d.Kosygin vie
šės Londone.
• Kinijojetebevyksta"kul- 
tūrinė revoliucija"-tebe- 
tęšlama kova suMao prie
šininkais.
• Britanijos mtn.pirm.Wil- 
s on kreipės t į Vaš tngtoną, 
Salgoną ir Hanojų siūly
damas pradėti taikos de
rybas,bet Hanojus nesuti
ko.
• Lenkijoj prasidėjo vys
kupų derybos suGomulkos 
padėjėju Klyško dėl val
džios nusistatymo užda-

KANADOJE
dos pakrančių žvejai pra
ėjusį mėnesį turėję labai 
sėkmingą žūklę- sugavę 
žuvų už 3 milijonus dole
rių vertės.
» Didelė piktadarybė pa
daryta pasiunčiant paštu 
oombą F.Newtonui. Att- 
rarant siuntinį, bomba 
sprogo ir gavėjui nutrau 
kė abi rankas ir sužeidė 
sūnų. Montrealy taip pat 
piktadariai padėjo bombą, 
kuri sprogo, bet nepadarė 
žmonėms nelaimių.
• Canadian Allis-Chalm
ers ties Temagami, Ont
ario šiaurėje , Sherman 
Mine firmai stato fabri
kus, kurių statyba kaš
tuos 40 milijonų dole
rių.

ryti 6 kunigų seminarijas, 
kurių Lenkijoje yra 48.
• Amerika,kuriai Lenkija 
skolinga 40 mil. dol., su
tiko padaryt lengvatų:len- 
kai galės skolą mokėti 
lenkų zlotais.
• JAV Saturno raketų ban
dymai sėkmingi. Saturnas 
neš JAV erdvių keliauto
jus į Mėnulį .Apollo raketa 
vasario 18 d.iškels 3 ame
rikiečius į erdves.
• Ghanos min. pirm. gen. 
Ankra pareiškė, kad kai 
tiktai bus galima, bus su
šauktas Ghanos parlamen
tas.
• Pekine "kultūrinės re
voliucijos" eigoje dabar 
išvaikyta darbininkų prof
sąjunga.
• Dairene kinai sulaikė 
Rusijos laivą. Rusai už
protestavo.
• Europoje prasidėjo so
cialistinių partijų konfe
rencija, kurtoje pirminiu 
ku yra Italijos socialis
tų atstovas P.Nenni.Kon
ferencija svarsto Europos 
vienybės, Britų įstojimo
į Bendrąją Europos rinką 
ir kt. klausimus.
• Vietname švenčių metu 
veikė dalinės paliaubos, 
nes komunistai nesiliovė 
vedę karo, bet į taikos 
derybas nei Hanojus, nei 
Pekinas, nei Maskva nei 
na.
PUIKUS DR. KAZIO 
GRINIAUS MINĖJIMAS

Gruodžio 17 d. Čikagoje 
Baleto salėje, įvyko tre
čiojo Lietuvos Respubli
kos Prezidento Dr. Kazio 
Griniaus šimtojo gimta
dienio minėjimas, kurį 
atidarė adv.Liudas Šmulk 
štys ir pakvietė kalbėti 
Lietuvos gen.konsuląDr.

Nukelta 8 p si.

Nuoširdžiai dėkojame Kalėdų ir Naujųjų Metų pro
ga mus sveikinusiems Federaliniam Imigracijos 
Ministeriut Hon. Jean Marchand, Ontario provin
cijos sekretoriui ir Pilietybės Ministeriut Hon.Ro
bert Welch, Hon. Deputy Minister J.S. Yoerger, 
visiems mūsų mieliems prenumeratoriams ir skai
tytojams ir visiems, kas tiktai pasveikino raštu ar
ba žodžiu. N. L.Red. ir Admin.

Tautos Fondo Krašto Atstovybė sveikina Tautos Fon
do apylinkių atstovybes, įgaliotinius, Tautos fondui lė
šų teikimo talkininkus, gausius aukotojus ir Lietuvių ben. 
druomenės a pyl inkių Valdybas su Kalėdų Sventėtni s, lin - 
kint visiems asmeniškos laimės Naujuose 1967 Metuose.

T autos Fondo Atstovybė Kanadoje’

Kanados Lietuvių Fondas
PAVERGTŲJŲ TAUTŲ 
ATSTOVAI VALSTYBĖS 
DEPARTAMENTE

Lietuvos 'Laisvės Ko
miteto ir Lietuvos Dele
gacijos Pavergtųjų Euro
pos Tautų Seime pirmi
ninkas V. Sidzikauskas, 
drauge su Albanijos, Če
koslovakijos , Estijos , 
Latvijos ir Lenkijos ats
tovais Pavergtųjų Seime 
gruodžio 22 lankėsi JAV 
Valstybės Departamente 
Washingtone ir buvo pri
imti Valstybės Sekreto
riaus pavaduotojo Euro
pos reikalams Walter 
Stoessel, Rytų Europos 
direktoriaus dr.Raymond 
Lisle ir Valstybės Sekre
toriaus pavaduotojo ad
ministracijos reikalams 
M. Cieplinskio, dalyvau
jant Baltijos Valstybių 
skyriaus ir kitų atitinka
mų skyrių vedėjams.Dvi 
valandas užtrukusiame 
pasikeitime nuomonėmis 
buvo paliesta:JAV politi
ka pavergtosios Europos 
atžvilgiu Prezidento L.B. 
Johnsonokalbos konteks
te, JAV Senato ir Atstovų 
Rūmų priimtosios jungti
nės rezoliucijos dėl Bal
tijos valstybių eigos klau
simas; taip pat V. Sidzi - 
kausko patyrimai Toli
muosiuose Rytuose, jam 
dalyvaujant Azijos Anti
komunistinės Lygos Kon
grese Pietų Korė joje.Pa- 
sikalbėjimai vyko abipu
sių reikalų nuoširdaus 
supratimo dvasia. K. 
VEIKSNIŲ KONFEREN
CIJA NEW YORKE

Jau buvusioji Vliko 
Valdyba buvo numačiusi 
kviesti Alto, Diplomatų, 
Lietuvos Laisvės Komi
teto,PLB Valdybos ir Vli
ko pasitarimą š. m. pa
baigoje,bet,Altui prašant, 
atidėjo 1967 pradžiai. Nau 
joji Vliko Valdyba, susi
pratusi su kitais kviečia
maisiais, nusistatė kon
ferenciją kviesti 1967 sau 
siol4-15d.d. New Yorke. 
Konferencijos darbotvar- 

IŠVYKA Į PIETŲ AMERI
KOS LIETUVIŲ KONGRE
SĄ ARGENTINOJE

JAV Lietuvių Bendruo
menė organizuoja išvyką 
į IV Pietų Amerikos Lie- 
tuvių kongresą ir Jauni
mo Metų uždarymą Bue
nos Aires, Argentinoje, 
vasario 2-6 dd. ,1967 m. 
Prieš Kongresą,sausio 27 
-vasario2dd.,įvyks Jau
nimo Studijų savaitė neto
li Buenos Aires. Po Kon
greso bus dviejų savaičių 
jaunimo stovykla Kordo
bos kalnuose.

Ekskursija išvyksta Iš 
Miami sausio 25 d. Kelio
nė iš Miami į Buenos Ai
res ir atgal kainuos $395 • 
Norintieji sustoti Rio de 
Janeiro turės primokėti 
$ 96.-

Lietuviškoji visuomenė, 
o ypatingai jaunimas yra 
raginami kuo skaitlin
giausiai Kongrese daly
vauti. Palaikymas ryšių 
tarp pasaulyje išsisklai
džiusių lietuvių yra viena 
iš svarbiausių tautinės 
gyvybės išlaikymo prie
monių.

Vysktantieji prašome 
tuojau registruotis pas 
D all ą Tallat -Kelpš aitę, 
2651W. 65th St., Chicago, 
Illinois 60629, telefonas: 
312-434-6615.Tenpat ga
lima gauti ir smulkesnių 
išvykos informacijų.

JAV Lietuvių Bendruo
menės Centro Valdyba,

kės pagrindiniu klausimu 
bus nutarimas 1968-Lle- 
tuvos Nepriklausomybės 
atstatymo jubiliejinių me
tų minėjimo programos 
nustatymas ir jos vykdy
mo darbų pasiskirstymas. 
Be abejo, konferencija 
svarstys ir Lietuvos lais
vinimo uždavinių konkre
tizavimą ryšium su besi
keičiančia tarptautine pa
dėtimi, Savo svarstymų 
galutinę darbotvarkę nu- 
sistatys pati konferenci
ja. (Elta).
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VLIKO pasisakymas
LIETUVIAI 1

Lietuvos laisvinimo 
vairas perėjo į naujas 
Vyriausio Lietuvos Iš
laisvinimo Komiteto ran
kas reikšmingu mūsų tau
tai metu-nepriklausomy- 
bės atstatymo penkiasde
šimtmečio išvakarėse.

Lietuvių tautos valia, - 
ilgus šimtmečius reikšta 
būti laisva ir nepriklau- 
s omą valstybe .pakartoti - 
nai paskelbta 1918 m. va
sario 16 d. deklaracijoj , 
vienbalsiškai patvirtinta 
Steigiamojo Seimo, krau
ju atpirkta nepriklauso
mybės kovose, 1941 metų 
sukilimu ir partizanų žy
giuose,-teskatina visus į 
vieningą darbą Lietuvos 
laisvės kovoje.

Naujoji Vliko valdyba 
reiškia savo ryžtą viso
mis jėgomis tęsti Lietu
vos laisvės kovą, kol bus 
atstatyta neprikląųęoma 
demokratinė Lietuvos 
valstybė. Šio tikslo siek
dama ir didžiai vertinda
ma lietuvių visuomenės 
nuomonę, pageidavimus 
ir laisvinimo užsimoji
mus ,Vliko valdyba steng
sis visuomenės rodomas 
pastangas derinti ir jungti 
visas teigiamąsias lietu
vių vyresniosios ir jau
nesniosios kartos pajė
gas į bendrąjį Lietuvos 
laisvinimo darbą.

IWinwimnmiiimiiiiiiw _

Didesniam lietuvių tau
tos laisvės kovos sėk
mingumui teks praplėsti 
mūsų informaciją sveti- 
miesiems.jąpagerinti ir 
sustiprinti jos teikimą.

Vykdydamas savo už
davinius, Vlikas ryžtasi 
tinkamai pasiruošti Lie
tuvos valstybės atstaty
mo penkiasdešimtmečio 
sukakčiai.

Vyriausias Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetas Ka
lėdų ir Naujųjų Metų pro 
ga sveikina visus lietu
vius Tėvynėje ir plačia
jame pasaulyje. Kalėdų 
švenčių dvasia tejungia 
pavergtąjį ir laisvąjį lie
tuvį didžiajam laisvės ko
vos žygiui.

Vyriausias Lietuvos 
Išlaisvinimo Komite
tas.

VLIKO REZOLIUCIJA
"Vliko Taryba išklau

siusi Vilko pirmininko in
formaciją apie 1966 m. 
lapkričio 19 d. Vliko žmo
nių dalyvavimą Šviesos- 
Santaros susirinkime,ku
riame netikėtai pasireiš
kė Sovietų Sąjungos pa
reigūnas .apgailestauja jų 
nereagavimądėl to pasi
reiškimo ten pat vietoje. 
Vlikc taryba tame Švie
sos-Santaros susirinkime 
buvusį įvykį laiko nesude - 
namą su tautine drausme"

(Elta)
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Ieva Rimkevičienė /kairėje/ tarp mokytojų Kanados mokytojų suvažiavimo metu Toronte./vi
duryje/ kasdienybėje bei gyvenime ir /dešinėje/ tarp mokinių, baigusių šeštadieninę mokyklą, 
kurioje I. Rimkevičienė šiuos tris jaunuolius privedė prie baigimo ir perdavė Augšt. Kursams

NEPRIKLAUSOMA

IŠKILMINGAI PALAIDO 
TA I. RIMKEVIČIENĖ

Visuomenininke ir mo
kytoja Ieva Rimkevičienė 
iškilmingai palaidota. 
Prieš laidotuves buvo su
ruoštas pagerbimas, kurį 
vedėdr.H.Nagys. Jis ve
lionę gražiatįvertlno,pas 
kui kalbėjo apie velionę 
Kleb. T.K.Pečkys, KLB 
atstovas A. Mylė, šeštad. 
m-lų vardu p.Blauzdžiū- 
nienė .Kursų vardu B. Lu
koševičienė ir bu v. moki
nių p.Navikėnas. Mokiniai 
velionės karstą papuošė 
gėlėmis.

Velionė buvo rimta,tai
kinga, mielaširdinga ir 
nusipelnė plačią pagarbą 
visų tautiečių JCun<K.Peo- 
kys velionę palydėjo la
bai prasmingomis pamal
domis. Netekome labai 
pozityvios asmenybės. 
Apgailestaujame.

tuviškai auklėtų, leistų 
juos į lietuviškąsias mokyk 
las ir visuomenė jas vi
sokeriopai remtų, Bend
rai metų bėgyje KLB apy
linkės ir organizacijos 
prašomos daugiau dėme
sio skirti tautiniam lie
tuvių vaikų auklėjimui.

2. Motinos Dienos mi
nėjimų rengėjus prašo* 
me: a) į meninės dalies 
išpildymą įtraukti lietu- 
viškųjų mokyklų ar to 
amžiaus jaunimą, b) pa
skaitose raginti tėvus lie
tuviškai savo vaikus ir 
anūkus auklėti ir siųsti į 
lietuviškąsias mokyklas;
c) į garbės vietas šalia 
motinų pakviesti lietuviš
kųjų mokyklų mokyto - 
jus arba jų atstovus,nes 
mūsų tautos tradicijos 
buvo, kad motinos pager
biamos už jų pastangas 
lietuviškai vaikus auklėti 
o jų pareigas šiandien 
daugumoje lietuviškosios 
mokyklos mokytojai at
lieka.Ta proga leisti mo
kytojų atstovui tarti ata
tinkamą žodį į motinas.

3. Vasaros jaunimo 
stovyklose varoma pro
pagandą lankyti lietuviš
kąsias mokyklas.

4. Lietuviškųjų parapi
jų klebonai prašomi įvai
riomis progomis skatinti 
tėvus savo vaikus auklėti 
lietuviškoj dvasioj. Ypač 
prieš pradedant lietuviš
kųjų mokyklų metus, ska 
tinti tėvus leisti vaikus į 
lietuviškąsias mokyklas.

5. KLB Tarybos suva
žiavime prašoma nagri
nėti mūsų jaunimo tauti
nio auklėjimo ir lletuviš-

Krašto Valdyba, 941 Dundas Street Vest, Toronto 3, Ont.^ųjų mokyklų reikalą ir 
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Taip jau pasaulis su

tvertas,kad jokia gyvybė , 
nei tauta, nei sveika ben
druomenė nenori mirti; 
deda daug pastangų ir net 
kovo ja išlikti gyvais. Ko
vojo ir mūsų tauta per 
amžius, kovojo lietuvė 
motina prieš nutautinimo 
ir išnykimo bangą prie 
ratelio mokindama savo 
vaikus lietuviškai skaity
ti, kovojo lietuviai parti
zanai prieš šių dienų 
okupantą, tebekovoja ten 
lietuviškas jausmas ir 
ryžtas dėl išlikimo, tebe
laukia laisvės ir pagalbos 
iš mūsų ir mūsų ateinan
čios kartos. Tačiau dau
gelis mūsų pabėgusių iš 
Tėvynės pakrypo, pametė 
tą sveiką išlikimo jaus
mą,užmiršo pareigą auk
lėti lietuvišką jaunąją 
kartą, savo vaikus paliko 
likimo valiai.

Taip pat daugelis lietu
vių bendruomenės apylin
kių ir šiaip organizacijų 
įsikasę į savo veiklos rū-

kanados LIETUVIŲ
BENDRUOMENĖ

tiną, dirba lyg pamiršę , 
kad jų gyvybė ir veiklos 
prasmė priklauso nuo 
prieauglio.

Todėl 1967 m. skelbia
mi lietuviškųjų mokyklų 
metais,tikslu per tą laiką 
pasiekti tėvus, paskatinti 
juos .lietuvių bendruome- 
nės apylinkes ir organi
zacijas rūpintis lietuviš
ku vaikų auklėjimu ir lie
tuviškųjų mokyklų re rė
mimu, nes jos šiandieną 
ateina tėvams į pagalbą 
jų tautinio auklėjimo pa
reigoms atlikti.Jos augi
na įpėdinius lietuvių ben
druomenei ir mūsų visų 
tautiniam išlikimui.

Skelbiame šią lietuviš
kųjų mokyklų programą:

1. Kviečiami KLB apy
linkes, minint Vasario 16 
d., į meninės dalies iš
pildymą įtraukti lietuviš
kųjų mokyklų ar to am
žiaus jaunimą. Paskaito
se pabrėžti svarbą mūsų 
tautinei kovai ir išlikimui 
kad tėvai savo vaikus lie-

tuo reikalu priimti atatin
kamą atsišaukimą ar re
zoliuciją.

6. Per Kalėdų Eglutę lie' 
tuviškųjų mokyklų mo
kytojams KLB apylinkės 
ar tėvų komitetai įteikia 
dovanas ir jų atstovas ta
ria į tėvus atatinkamą žo
dį.

7. Lietuviškosios mo
kyklos tai metais suren - 
gia bent vieną viešą pasi
rodymą.

8. Skelbiama vaikams 
rašinių konkursai ir tei
kiamos premijos.

9. Skelbiamas vaikams 
knygų skaitymo konkur
sas, taip pat su atatinka
mom premijom.

10. Šaukiamas mokyto
jų suvažiavimas vaikų 
tautinio auklėjimo reika
lu.

11. Daug metų lietuviš
kosiose mokyklose dirbę 
mokytojai kaip nors atžy
mi miu

12. Lietuviška spauda 
prašoma tais metais dau-

Nukelta £ 7 psl.

Pranešame, kad 1966 metų gruodžio mėnesio 27 
dieną Montrealyje, Kanadoje, mirė 

IEVA RIMKEVIČIENĖ,
Lietuvoje buvusi per 20 metų mokytoja, taipgi 
tremtyje ir Montrealyje apie 20 metų mokyto
javusi ir sulaukusi 70 metų amžiaus.

Vyras Kazys Rimkevičius, 
Duktė ir žentas J.B.Niedvarai 

ir Šeima.

Lituanistinių Kursų Mokytojai, 
IEVAI RIMKEVIČIENEI, 

mirus, jos vyrą, dukterį, žentą, anūkus ir 
artimuosius nuoširdžiai užjaučiame 

Lituanistinių Kursų Mokytojai ir 
Tėvų Komitetas.

Lietuviškų mokyklų mylėtojos ir globėjos
A. A. I. RIMKEVIČIENĖS, 

netekus, p. K. Rimkevičių ir dukrą su šei
ma nuoširdžiai užjaučiame

Montrealio Šeštadieninių Mokyklų 
M ok yt o j o s .

Brangios Mamytės
A.A. p. IEVOS RIMKEVIČIENĖS 

netekusiai Tėvų Komiteto narei, p. Janei 
Niedvarienei ir šeimai gilią užuojautą rei 
škia Lietuvių Šeštadieninių mokyklų

Tėvų Komitetas.

A. A. IEVAI RIMKEVIČIENEI 
mirus, didžioje skausmo valandoje prislėgtus 
vyrą ir dukrą su šeima nuoširdžiai užjaučiame 
ir drauge liūdime

Navikėnų ir
V.Kudžmų šeimos.

Ilgai ir nuoširdžiai Bendruomeninėje veikloje 
įvairias pareigas ėjusiai, ypač daug dirbusiai 

lietuviškajai mokyklai 

IEVAI RIMKEVIČIENFI
mirus, nuoširdžią užuojautą velionės vyrui, duk
rai su šeima, giminėms ir artimiesiems reiškia

KLB Montrealio Lietuvių 
Seimelio Prezidiumas.

Mūsų Kredito Unijos narei 
A -f- A

IEVAI RIMKEVIČIENEI 
mirus, jos vyrui Kazimierui, dukrai Jani
nai, Niedvarienei ir žentui Broniui Niedva 
rui nuoširdžią užuojautą reiškia

Montrealio Lietuvių Kredito 
Unijos "Litas" Valdyba.

Mūsų mylimai
TĖVAI RIMKEVIČIENEI

mirus, brangų Kazį jos vyrą, Janę ir Bronių su 
šeima užjaučiame giliame skausme ir kartu liū
dime

Jaugelių 
Šablauskų ir
JuzėsStrikaitienės šeimos.

A. A. IEVAI RIMKEVIČIENEI
mirus, p. Rimkevičių, dukrą p. Niedvarienę ir 
jos šeimą, netfekus mylimos žmonos, mamytės, 
uošvienės ir močiutės, šio didžio skausmo va - 
landoje nuoširdžiai užjaučiame

Kibirkščių ir 
Vilgalių šeimos.

Mielą Draugę , 
JAN? NIEDVARIEN? IR ŠEIMĄ, 

netekus brangios mamytės ir močiutės, 
A. A. p. IEVOS RIMKEVIČIENĖS, 

giliai užjaučia Jūratė ,r char]es Tamer_

Didžiai Gerbiamai
IEVAI RIMKEVIČIENEI

mirus, p.K.Rimkevičiui, Ponų Niedvarų šei
mai, giminėms ir artimiesiems nuoširdžią už 
uojautą reiškia

Vilius Lapėnaitis su šeima.

MIELAI A. A. PONIAI RIMKEVIČIENEI 
mirus, jos vyrą, dukrą, žentą ir anūkus užjau
čiame ir skausmo valandoje liūdime kartu

Jadvyga ir Pranas Baltuoniai.

A. A. MIELAI IEVAI RIMKEVIČIENEI 
iškeliavus amžinybėn, jos vyrą Kazį, dukrą Janę, 
žentą Bronių, anūkus Kristutę ir Gytį, gimines ir 
artimuosius giliai ir nuoširdžiai užjaučiame

A. ir A. Morkūnai.

Didžiai Gerbiamai ir Mielai Visuomenininkei

MOKYTOJAI IEVAI RIMKEVIČIENEI 

mirus, vyrą, dukterį, brolį, žentą, anūkus, 
gimines ir artimuosius nuoširdžiai užjaučia 
ir drauge liūdi

Ada Kavaliūnaitė.

Brangiam Tėveliui, 
J. KAMENKAI, 

mirus, P.D. Skaistienę, jos šeimą ir 
artimuosius giliai užjaučiame

A. B. Karaliai
A. J. Kutkai
E. P. Bersenai

JONUI GIRDŽIŪNUI
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame Lizai ir 
Feliksui Morkūnams su šeima

Vilius Lapėnaitis ir šeima.

Mielam Draugui 
margeliui gugiui, 

mirus, jo žmonai Eugenijai, dukteriai A. Du- 
bickienei bei jos šeimai ir sūnui Tadui reiškia 
me užuojautą ir kartu liūdime.

M. K. Kvedarai.

MOKYTOJAI IEVAI RIMKEVIČIENEI 
mirus, Kaziui Rimkevičiui, Janei ir Broniui Nie
dvarams, giminėms ir artimiesiems nuoširdžią 
užuojautą reiškiame B. ir H. Nagiai,

KOSTO MICKAUS 
motinai mirus Lietuvoje, nuoširdi užuo
jauta Jam ir jo šeimai.

Juozas Adomaitis.

Netekus mylimo Tėvelio 
A.A. JONO KAMENKOS, 

gilaus skausmo valandoje reiškiame nuošir
džiausią užuojautą dukrai-Adolfinai Skaistie- 
nei ir jos šeimai. D.ir J. Gražiai.

Visuomenininkei bei kultūrininkei
MOKYTOJAI IEVAI RIMKEVIČIENEI 

mirus, K.Rimkevičių, Ponus Niedvarus, artimuo
sius ir gimines nuoširdžiai užjaučiame

E. ir J. Kardeliai.
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APIE ORGANIZACINĘ MŪSŲ
VEIKLĄ

RAŠO INŽINIERIUS EKONOMISTAS FINANSININKAS 
ALFREDAS PUSARAUSKAS

Jeigu bešališkas stebė - 
tojas pažvelgtų į mūsų 
lietuvių veiklą išeivijoje 
tai turbūt j o pirmas įspū
dis būtų, kad tai organi
zuotas chaosas. Šimtai 
įvįirių šaipos, kultūrinių 
ir politinių fondų :visa eilė 
bankų, bankelių, kredito 
unijų ir kitų finansinių 
institucijų;nesuskaičiuo- 
jamas skaičius įvairaus 
plauko organizacijų, 
draugijų, parapijų ir lie
tuviškų prekybų.Kiekvie- 
nas iš šių vienetų turi 
tam tikros inercijos ir 
sudaro dalį ar dalelytę 
potencialinės lietuviško 
veikimo energijos ;-dale- 
lytę energijos,kuri galėtų 
būti nukreipta į Lietuvos 
išlaisvinimo darbą. Ta
čiau,nelaimei,kiekvienas 
iš šių vienetų dirba ats
kirai ir turi savus užsi- 
brėžimus. savus intere
sus .Jųjų tarpusavio inte
resai dažnai netik kad 
nesutampa, bet ir būna 
priešingi vieni kitiems.

Atrodo,kad pasąmonė - 
j e pas visus yra ta kilni 
intencija kovoti už Lietu
vos išlaisvinimą, tačiau 
daugelyje ta intencija ir 
pasilieka vien tik pasą
monėj e.Nėra jokio globa
linio veiklos plano, kuris 
apjungtų visus šiuos vie
netus į bendrą siekimą, 
kuris suvienytų visas 
šias energijos dalelytes 

Los Angeles, Kalifornijoje, gruodžio 11 d. Šv. Kazimiero lietuvių parapijos 
salėje įvyko trečiojo Lietuvos respublikos prezidento Dr. Kazio Griniaus, 
šimtmečio minėjimas, kuriame paskaitą skaitė P.Naujokaitis /kairėje/.Prie 
garbės stalo matome p.K.Griniuvienę ir sūnų visuomenininką ir uolų skau
tą, inžinierių Liūtą Grinių. Foto L. Kančausko.

į planuotą, sistematingą 
energijos banką.Rezul - 
tate, visas lietuviškas 
veikimas pasidaro spora
diškas ir tampa tarytum 
mozaika susidedanti iš 
priešingybių ir labirin- 
tiško klaidžiojimo. Visa 
energija yra išliejama 
beprasmiškai ir neefek 
tingai.

Vienas iš pirmųjų žy
gių,kad pataisius šią be
viltišką padėtį, turėtų bū
ti sudarymas atsakingo 
vieneto, kuris vadovautų 
visiems vienetams ir su
darytų globalinį veiklos 
planą.Šis planas apibrėž
tų:

1. Paskirtį,
2. Strategiją,
3. Uždavinius, ir
4. Sąlygas.
Paskirtis išeivijoje tu

rėtų būti visų lietuvių 
vienoda:Kovoti už Lietu
vos ^išlaisvinimą .

Strategija apibrėžtų 
gaires ir kelius nurody
dama kaip, prisitaikant 
prie vietinių sąlygų lietu
vis ar lietuviškas viene
tas, turėtų vartoti savo 
išteklius ir energiją, kad 
juos nukreipus į pagrin
dinės paskirties atsieki- 
mą.

Uždaviniai detališkai 
nurodytų projrktų ar už
simojimų atsiekimą, jųjų 
progresą bei strategijos 
įvykdymą apibrėžtame 
laiko bėgyje.
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Detroite, Michigan, USA, įvyko trečiojo Lietuvos prezidento, Dr.Kazio Griniaus, šimtmečio minėjimas/gruodžio 11 d./. Kairė
je matome paskaitininką, teisininką Antaną Kuči’, kurio paskaita buvo ir Montrealyje, dešinėje dalis publikos.Foto Rąsausko.

Sąlygos įvertintų rei
kalingumą ar įnešus pa
taisymų, kad užpildžius 
tam tikrus sąlyginius rei
kalavimus ar įnešus pa
taisas į bendrą veiklos 
planą dėl ekonominių, po
litinių ar kultūrinių prie
žasčių.

Lietuvių išeivijoje stra 
tegija.kad atsiekus užsi
brėžtą paskirtį,turėtų bū
ti trilypė: ekonominė, po
litinė ir kultūrinė.
EKONOMINĖ STRATE - 
JA

Ekonominė strategija 
turėtų dalinai būti įrankiu 
politinių ir kultūrinių už- 
sibrėžimų atsiekimui. 
Kur tik pažvelgsi, mes 
steigiame fondus, renka
me aukas,skirstome pel
ną, ir visa tai darome , 
palyginus mažaverčiams 
tikslams.Visatai suvar
tojama apaštalavimui 
tarp s avųjų; -s avųjų, ku - 
rie tikrai be apaštalavi

mo galėtų apseiti, ypatin
gai,kai yra daug svarbes
nių problemų,kurias reik 
tų spręsti. Mūsų aukos , 
mūsų finansinių ar pre
kybinių institucijų skirs
tomas pelnas, mūsų pa
švęsta energija ir laikas 
yra išdalinami šimtams 
dalykų,šimtams reikalų. 
Tie visi reikalai galbūt 
pavieniai žiūrint yra gana 
aktualūs .tačiau pažvelgus 
į juos iš aukštesnio taško 
ir palyginus juos su pa 
grindiniais siekimo tiks 
lais,jųjų svarba nublunka. 
Jie yra perdaug kasdie
niški ir perdaug trumpa- 
laikiai.Ko lietuvių veiklai 
reikia, tai koncetracijos 
ir kapitalo, ir energijos į 
daugiau grandioziškus ir 
tuo pačiu efektingesnius 
planus.

Jeigu,pavyzdžiui, įvai
rūs lietuvių fondai, klubai 
organizacijos, finansinės 
institucijos, parapijos, ir 
net lietuviškos prekybos , 
sakykim apmuituotos 
garbės mokesčiais,sudė
tų visą kapitalą per eilę 
metų į vieną vietą, sukon
centruotų į vieną tašką? 
Ar negalėtumėme tuomet 
svajoti pradėti apie įsigi
jimą kontrolės pavyzdžiui 
tokio laikraščio, kaip kad 
"New York Times", arba 
"Times" žurnalo, ar gal 
kurio nors kito mažiau 
reikalaujančio kapitalo. 
Turint kontrolę ar tai 
viename ar kitame pana
šiame organe,tai pasida
rytų netik pajamų šaltinis 
kurį mes galėtume varto
ti mūsų politiniams ar 
kultūriniams tikslams, 
bat taip pat taptų instru
mentu, kuriuo mes galė
tume skelbti visam pa
sauliui propagandą apie 
Lietuvą ir reikalauti jos 
laisvės.

Galbūt toks užsimoji

mas yra perdaug grandio
ziškas, galbūt turėtumė
me pasitenkinti mažesniu 
projektu,nes gal vieniems 
lietuviams tai atsiekti ne
įmanoma. Tačiau, mes 
taip pat galime galvoti 
apie koalicijas ir pasi- 
kvietimą į pagelbą kitų 
tautų, kurių siekimo pa
grindiniai tikslai yra pa
našūs į mūsų.
POLITINĖ STRATEGIJA

Politinės strategijos , 
kaipo tokios ,mes visiškai 
neturime.Visas mūsų po
litinis organų veikimas 
yra nukreiptas į vieną 
siaurą ir trumparegišką 
tašką. Viskas sukoncen
truota ant komunizmo 
kurpaliaus. Komunizmas 
mumyse tai pabaisa, tai 
žodis,kurio turbūt ir lie
tuviški žodynai daugiau 
nebevartos. Nesvarbu, ar 
tai Rusijoje, ar tai Viet
name, ar tai Kinijoje, 
mums jis visur vienodas. 
Mes visur ir visada prieš 
jį. Ir ta viduramžinė lai
kysena nieko kito neįrodo, 
kaip kad tik f aktą, jog esa
me dar labai naivūs ir 
prasti diplomataLArgi ne 
Čiurčilis kadaise kalbėjo 
kad kartais neblogai pa
bendrauti ir su pačiu Bel
zebubu, jei tas atneštų 
naudos ir padėtų atsiekti 
pagrindiniams tikslams . 
Gi,mūsų tikslai yra gana 
aiškūs: iškovoti Lietuvai 
laisvę. Argi nevertėtų 
tuomet, vietoj bekovojant 
bergždžiai prieš politinę 
valdymosi sistemą,kovoti 
prieš okupantą,kuris mū
sų atveju yra Rusija. Tuo 
pačiu mes turėtumėme

1 būti daugiau tolregiais ir 
bandyti tapti diplomatais, 
išnaudodami kiekvieną 
palankią politinę progą, 
kiekvieną palankų politinį 
momentą. Kodėl pavyz
džiui nebūtų galima už- 

megsti ryšius su Kinija , 
ieškant jos užtarimo 
prieš Rusi ją? Politinė at
mosfera tai padaryti yra 
tikrai palamki.Galbūt, kad 
įsigijus Kinijos malonę, 
mes turėtumėme vietoj, 
kad demonstruoti New 
Yorke palaikant dabartį - 
nęAmerikiečių politiką, 
reikalauti tos politikos 
pakeitimo. Gal ir jie tuo
met atkreiptų didesnį dė
mesį ir bandytų suprasti 
mūsų problemas .Toks jau 
gyvenime paradoksas, 
kad žmogus esti pastebi
mas tik tada kito žmo
gaus, kai triukšmingai 
nesutinka su jo pažiūro
mis. Kas mums svarbu, 
žinoma, tai yra rezulta
tai,ir dažnai yra naudin
ga būti mažiau skrupulin
gu ir didesniu diplomatu.

Kita mūsų politinės 
veiklos kryptis turėtų bū
ti sukoncentruota į Jung-i:

Sostinė Vilnius ir Šiluva
RAŠO PETRAS BUTĖNAS

9."Daugstipresnis ar
gumentas už; Šiluvą yra 
religiniu - teologiniu at
žvilgiu. Aušros Vartuose 
turime stebuklingą pa
veikslą, kurių gana daug 
pasaulyje". - Plg. ir "8" 
skirsnį.Tai kas ?Bet žiū
rėkim,-to pačio autoriaus 
straipsnio tuoj tolimesnėj 
skiltyje rašoma, kad ir 
Šiluvos Dievo Motinos pa
veikslų taip pat plačiai 
pilna.Tai vis istoriniai ir 
vienodi faktai. Ir ar tai 
bloga?Ir todėl niekaip ne- 
išgalvoju, kam čia būtų 
prireikę autoriui to "re
liginio-teologinio požiū- 
rio"ir Dievo Motinos ste
buklingų paveikslų tos to- ■ 
kios gradacijos, ypač kad 
net ir pats autorius ten 
rašo: "Tikim į stebuklus 
( Ar tikim stebuklais,ar 

tines Tautas. Tačiau, at
rodo,kad pats tiesioginis 
kelias yra gana bergž
džias. Pažvelgus į Jung
tinių Tautų sąstatą, mes 
matome,kad tenais nepa
prastos įtakos turi Afri
kos tautos dėl jų narių 
skaitlingumo .Ar nevertė
tų,tad mums sudaryti ke
liaujančių lietuvių amba
sadą,kuri aplankytų Afri
kos tauteles, šnekėtų su 
jų ministeriais ir vadais 
i r pas akotų ji ems ,kad ka 
daise Lietuva buvo lais
va, kaip kad ir jų tautos 
šiandieną; kad mes išei
vijoje kovojame dėl savo 
krašto laisvės, kaip kad 
ir jie kadaise troško lais
vės savajam kraštui;ir 
kad mes maldaujame jų 
užtarimo Jungtinėse Tau
tose, taip, kaip ir jie ka
daise kreipėsi į pasaulį 
prašydami panašios par 
gelbos.

tik stebuklus, - nežinau, 
kaip ir ką autorius lietu
viškai norėjo pasakyti. P 
B.) ir gerbianti Aušros 
Vartus.Aušros Vartų ste
buklas lyg ir sujungtas su 
Švedų kariuomenės įsi
veržimu į Lietuvą". -Vi
sur stebuklas, o stebuk
las,jei jis stebuklas, kaip 
gi begalimas rūšiuoti die
nas išaukštinti, o kitas , 
na,sakysim,taip sau pra- 
čiaužtas palikti?

PS. Jėzaus Kristaus 
prisikėlimą aš išskiriu, 
ir tai prašyčiau omenėje 
turėti, j ei kartais teologai 
mane užsimestų griebti 
malti dėl stebuklų, apie 
kuriuos kaip tokius aš ne
kalbu.
APIE TIRADĄ

Pabaigai būtinai sumi- 
nėtina vieną autoriaus ti-

PENKTA DALIS
56 atkarpa,
IV GYVENIMAS IS NAUJO

Amžiną atilsį...
Du bėriai, sunkiai įsiręžę, tempia į kalnelį vežimą, apkai

šytą medžių šakomis. Viduryje juodas karstas. Aplinkui 
kaip apie puotos stalą susėdę giesmininkai.

— Kyyyrie eeleisonl
Seni, išklerę balsai. Greit jiems giedos.
Įkandin vežimo — žmonių būrys. Juodas, susikūprinęs. 

Įvairaus amžiaus ir lyties, bet daugiausia moterys ir seni 
mas. Lietutis krapija ant karsto, ant vienplaukių, gilaus susi
mąstymo nusvarintų galvų (Vakar iškentėjo neliję, o šian
dien vėl prakiuro lyg tyčia). Prislėgti žvilgsniai kaip surūdi
ję kastuvai rauso išlytą, nejaukią žemę: visi čia atsidursime, 
visi. ..

— Kyyyrie eeleisonl Kristau, išgirsk mus, Kristau, iš
klausyk mus. Pasaulio atpirkėjau. . .

— ... melskis už dūšias. . .
Nuo koplyčios kelio viduriu ateina zakristijonas balta 

kamža, aukštai prieš save laikydamas didelį juodą kryžių. 
Už jo kunigas su evangelija rankoje. Iš abiejų šonų po klap
čiuką. Varpinėje su iškilmingu liūdesiu muša varpai. Ve

lionės garbei ir jos vyro — gero kataliko garbei. Iš tiesų 
seniai Liepgiriai matė tokias iškilmingas laidotuves. Ne tiktai 
kunigą parvežė, pašventins duobę, dar ir sutikimas su kry
žiumi, klapčiukai, varpai, gedulingos pamaldos su dvide
šimt keturiomis žvakėmis ant altoriaus, dar graudus pamoks
las prie duobės.

— Šventa Matilda, patronka dūšios. . .
— ... melskis už dūšias. . .
Kapinių vartai plačiai atlapoti. Karstas, siūbuodamas ant 

keturių vyrų pečių, įplaukė į mirusių uostą. Žmones sugėrė 
kryžių ir medžių tankumynas. Jau nelyja. Tiktai kur-ne-kur 
kapsi vandens lašai, prasimušę pro tankų lapijos stogą. O 
kol pasibaigė gedulingos mišios su dvidešimt keturiomis 
žvakėmis ant altoriaus, visai nusigiedrijo. Net saulutė žvilg
terėjo iš po prasiskirsčiusių debesų į šviežiai išraustą duobę. 
Gūdžioje tyloje skamba kunigo balsas. Prislėgtas, beviltiš
kas, šaukiantis tyruose. Ištikimą krikščionę palydime į pas
kutinę kelionę. . . Paliko dukterį, mylimą vyrą. . . Raudoki
te, žmonės, gero artimo netekę, bet džiaukitės, pavydėkite 
jai, nes kas čia, žemėje, kantriai nešė Viešpaties uždėtą 
kryžių, tas per amžių amžius linksminsis danguje. Nes kas 
laikinoje savo buveinėje buvo pažemintas, tas amžinoje bus 
išaukštintas, kas čia buvo pasmerktas, ten bus išteisintas, 
kas žemę laistė ašaromis, tas danguje šypsosis ir juoksis, šlo
vindamas galybių viešpatį per amžių amžius. Amen.

Jautresnė ranka siekia nosinaitės, kita tiesiog kumščiu 
trina akis. Šniurkšėjimas, atsidūsėjimai. Pirmosios smėlio 
saujos pabiro ant karsto. Lapinas kūkčioja garsiausiai už vi
sus, kaip ir dera mylinčiam vyrui.

— Ant žėlaunų pietų kvietė. Ar eisim?
— Ko ten? Palydėjom ir užtenka.
— Suktas senis.
— Amžiną atilsį buvo gera moterėlė.

— Taigi, ne gyvuosius, mirusią reikia pagerbti.
— Et, mirusiai vis tiek. Manai, Lapinas iš pagarbos jai 

iškėlė tokias laidotuves?
Tai šnekos, skirstantis iš kapinių. Žmonės leidžiasi nuo 

kalnelio į kaimą. Aukštesni, tiesesni, pažvalėję. Kiekvienas 
slaptai džiaugiasi, kad už akmeninės sienos, žaliame kryžių 
miestelyje liko ne jis, o kitas. Amžiną atilsį duok įniru
siems, Viešpatie. . .

Per gedulingus pietus vėl šnekos. Prislopintos, nedrą
sios, nutraukiamos atodūsių, dažniausia veidmainingų, nors 
valgių ir gėrimų iki kaklo. Gera buvo amžiną atilsį. . . Varg
šas Motiejus. . . Sunku bus vienam. . .

Žmonių skysta — vos vienas stalas apsėstas. O kai lai
dojo amžiną atilsį tėvelį, netilpo troboje. Tuzinas žvakių 
degė. Ir dabar tuzinas, bet jos nemirkčioja, negęsta nuo 
griausmingos giesmės kaip tada. Nebėr giedotojų. Senieji 
išmiršta, o naujų nebepriauga. Nebėr. . . Karksi kaip var
nos apie dvėselieną. Nė vieno doro žmogaus, nė vieno tikro 
draugo, net Krūminis neužėjo. Ir ko norėti. Juk susirinko 
ne iš meilės, o iš užuojautos, iš gailesčio, nes ne kiekvieno 
širdis užleidžia paspirti koja gulintį.

— Beveik trisdešimt metų pragyvenome su amžiną 
atilsį. .. Negaliu skųstis, Viešpats nenuskriaudė. Duok Die
ve kiekvienam tokią moterį, kaip amžiną atilsį.

— Nutilk, tėvel
Tai Goda. Nuožmus balsas, pilnas paniekos, pykčio, le

kia per stalą. Ir toks pat žvilgsnis lekia per stalą, sugriebia 
tikrą tėvą už atlapų, purto daužo per veidą. Tikrą tėvą!

Sakutė skambėdama nulėkė po stalu. Pūkšdamas lenkia
si, siekia. Pastalė juoda kaip kapo duobė. Kojos, kojos, ko
jos. . . Nė vienos širdies, nė vienos galvos, nė vieno žmo
gaus už stalo. Tik šlapiu kapų smėliu aplipusios kojos. „Nu
tilk, tėvel" Dukters žodžiai, bet juose nebėr dukters.D .bus

rada.kad kartais man ne
būtų priekaišto ją aplei- 
dus.Taigi pats surūgusiai 
pikantiškiausias auto
riaus išdrožimas.vašing- 
toninę Šiluvos koplyčią 
beginant prieš Vilnių ir jo 
Aušros Vartus, bus šis:

" Ir mums gal labiau 
reiktų rūpintis visa Lie
tuva, ne vien jos dalimi . 
Aš vis manau,kad rusams 
labiau patiktų, kad mes 
kovotumėm dėl Klaipė
dos, dėl Vilniaus,ne dėl 
Lietuvos (žr."7" skirsnį. 
PB,). Jie, rusai, tada 
mums pasakytų: "Norite 
Klaipėdos,mes ją iš Hit
lerio atėmėm ir prie Lie
tuvos prijungėm ; jums 
reikia Vilniaus-mes su
mušėm lenkų kapitalistus 
ir Vilnių Lietuvai išlais- 
vinom".

Jei kažkuriuo vis dar 
nealB’ftJu sumetimu auto
riaus jau ir šitaip pasi
bėgėta, tai jo straipsnio 
nuoseklumo atvejąs rei-

Nukelta į 6 p si.;
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LIETUVOS KOMPOZI
TORIŲ SUVAŽIAVIME 
buvo pažymėta,kad sąjun
goje yra 46 nariai :34 
kompozitoriai kūrėjai ir 
12 teoretikų-muzikologų. 
Suvažiavime buvo eilė 
svečių-rusų kompozito
rių,taip pat viešnia iš Es
tijos, kompozitorė L. 
Auster,kuri kritikavo V. 
Klovos naujosios operos 
muziką,ir kuriai priešta
ravo muzikologas 
Landsbergis

galvoja, — teisin- 
jos nemoka, o tas

Bet beždžiones kitaip 
giau pasakius. — galvoti 
mintis joms Įpūtė jų dresiruotojai bei tram 
dytojai, daugiau žinomi vadui, pranašu, dva
sininkų vardais. Tramdytojai savo uždavi
niu laiko išdresiruoti visą pasauli pagal sa
vo. netikrą, šabloną: jie nuolat kovoja tarpu
savy del pirmenybes, naikina vienas kitą ir 
savo bandas, bet nenurimsta ir nesiruošia 
nutraukti tos kovos, atvirkščiai. — tiek su
aktyvėjo, kad ryžosi paskutiniu atveju įgy
vendinti senųjų Komos gyventoju šūkį: "Pc- 
reant mtindus. liat justita ". — kas laisvai iš
vertus reikštų: 'Tegu žūsta pasaulis, jei ne 
aš jo valdovas!“ Tikrumoje čia ir glūdi visa 
žmonijos istorijos prasmė, kuria stengiasi už
maskuoti. kiekvienas savaip, visa banda par
tijos istorikui ir literatui, ypač ekstremistinių, 
totalitarinių partijų.

Istorija galėtų tapti mokslu, jei ji atsitolin
tų nuo valstybes ir valdančiųi partijų, kaip 
kad padare bažnyčia. Šitą suprato Prokopi- 
jus “Slaptosios istorijos“ autorius, kurs rašė 
vieną oficialią istoriją — Komos imperatoriui 
Justinianui, kitą gi — sau ir pasauliui. Tik 
kad sąžiningą ir teisingą istoriką taip pat 
sunku rasti, kaip ir juodąjį deimantą.

Jaučiu, kad šiuo laiku pasaulis yra atsi
stojęs prieš naują uždavinį: pirma daryti 
žmonišką istoriją, tai yra baigti su beždžio
nių suokalbių, o jau paskui rašyti žmoniš
kumo istoriją.

Galimas daiktas, kad šitas uždavinys yra 
skirtas man. nes aš esu vienas iš tų nedauge
lio Žmonių. Minties laisves — štai ko dar 
trūksta pilnam laimėjimui!

Visų pirma perkainuoti verty bes!
Taip mokė didžiausias pasaulio moky tojas 

— Fridrichas Nietsche.
Nietsche — vienintelis tikras lilosofas — 

Idėjos kūrėjas!
Dostojevskis — v ienintelis poetas — me

ninio pasaulio kūrėjas.
.Atsiminkite, — nieko nebegalima pataisyti 

šiame pasauly.
Viskas turi būti išmesta j šiukšlyną — visi 

žmonių kalėjimai - valstybės, visos istorijos, 
ištisos rases, o kartu su jais ir visi minkštkū- 
niai humanistai. Jie lygiai tiek pat nereika
lingi^ kiek ir nevalgesni šliužai.

DIRIGENTAS KLEMEN
SAS GRIAUZDĖ 
(apdovanotas nusipelnu- 
sio artisto titulu) vado
vauja Vilniuje veikiančio 
Politechnikos instituto 
padalinio studentų chorui 
Choras šį rudenį koncer
tavo Lvove,Kijeve, Odesoj 
je Minske. Choras suor - 
ganizuotas, bet gruodžio 
pradžioj turėjo jau 30-tą 
viešą koncertą. (Elta).

KRISTIJONAS DONELAITIS

DIE JAHRESZEITEN ^Trlj 05

VEDA D R. GUMBAS
ATVIRAS IR NUOŠIRDUS POKALBIS

Kristijono Donelaičio "METAI" išleisti vokiečiu kalba. 
Leidinys papuoštas dail. Jonyno ir kitų grafikų kuriniais

Rašytojas A loyzas Baronas 
Lietuvių Rašytojų sąjungos 
išrinktas 1966-jų metų są
jungos laureatu.

VILNIAUS OPEROS 
teatro direktorius (kom
pozitorius V. Laurušas) 
aiškinęsi, kad naujų savų 
operų nedaug, todėl, esą , 
negalima jų laikyti stal
čiuose: išleidžia scenon, 
kas yra,nors ir netobula . 
LIETUVOS FILHARMO
NIJOS kamerinio orkes
tro vadovas S. Sondeckis 
sako,kad jo orkestras be
veik neturi originalių ka
merinių kūrinių: "Kai lie
tuvišką muziką tenka re
prezentuoti broliškose 
respublikose ar užsieny
je,mes tiesiog atsiduria
me sunkioje padėtyje".

(devintasis tęsinys)
SALIN NUO MANĘS, ŠETONE!

Kad liūtui sukurta , 
reikia jį visu pirma gerai nuvalyti, kaip nu
valoma aikšte staty bai prieš pradedant dar-

ROMANAS

— E. gal užteks, — pasakė Volodia Anto
novas. pakedenęs senu įpročiu savo tankius 
plaukus.

— Salin nuo manęs. Šėtone! — baimingai 
numojo Tolia Žukovas.

— Išdėstvkite savo replikas. Tolia. — tarė 
Nikolaj Aasiljev ičius.

Tolia buvo labai sujaudintas, jo skruostai 
degė, balsas drebėjo.

— Su pagrindine A olodės teze, kad Žmo
gus. tai viskas, aš absoliučiai sutinku. Bet ir 
ji valdo ne Dievas, o Šėtonas, jei jau jis nu
kalbėjo iki to, kad reikia sunaikinti ištisą 
žmoniją. Viešpats pasakė: “Neužmušk!" Jei 
pažvelgsime iš grynai žmoniškumo taško, ir 
tai argi galima kurti naują pasaulį be huma
nizmo, — juk tada, jei nori būti nuosekliu 
iki galo, teks pateisinti fašizmui.

— Nepertempk, Tolia! — sušuko Volodia, 
pasakė ir pradėjo žingsniuoti po erdvų Ni
kolajaus Vasiljevičio kabinetą. — Priešingai, 
fašizmas yra tada, kai beždžionžmogiai nai
kina Žmogų, o tai kaip tik ir neleistina pa
gal pažiūras humanizmo, kuris eina prieš 
nežmoniškumą vardan Žmoniškumo. Pavyz
džiu toli ieškoti nereikia. Beždžionžmogiui 
niekšai mūsų krašte išnaikino beveik visus 
geresnius žmones, mūsų visuomenes ('litą. 
Ar tai pagal tave humanizmas? <) kodėl tai 
jiems pavyko? Todėl, kad savo laiku mes 
jų neišnaikinom. Ir aš tvirtinu tau, — jei mes 
neišnaikinsime tos bandos, tai jie išnaikins 
ir mus.

— Ne, ne... šalin nuo manęs, Šėtone! — 
neigė Tolia.

— Negalima prievarta iškovoti laisves. 
Prievarta gimdo prievartą. .Aš tikiuos, kad 
mokslas ir technika, kurie jau šiandien daro 
stebuklus, sukurs sąlygas, kuriose žmonija 
galės išspręsti visas ekonomines problemas. 
Jei visi turės pakankamai duonos ir, gal but, 
cukraus, — tau, kad ir su tavo tokiu neįpras
tu individualumu, leis gyventi taip, kaip tu 
nori. Tikrame komunizme nebebus tų niek
šybių, kurios paverčia niekais visus laimė
jimus. Aš sutinku, kad pas mus nėra jokio ~ 

Rašytojas A.Landsbergis, 
kurio drama "Septyni stul
pai turgaus aikštėje" turi 
didelį pasisekimą ir dau
gelyje vietų bei daugelio 
teatrų statoma. ' Ji sėkmi
ngai buvo pastatyta ir To
ronte vietinio pabaltiečių 
kolektyvo anglų kalba.

Naujokaitis 
gavo mecenato V. Petraus
ko lOOO-čio dolerių prem
iją už romaną "Žydinčios 
dienos" konkurse, vedama 
me "Draugo" vardu už 1966 
metus. Premija laureatui 
bus įteikta 1967 m. kovo in
dues io 5 dieną.

KOMPOZITORIAUS 
JUOZO GRUODŽIO 
gimtajame Rakėnų kaime 
(tarp Antazavės ir Duse 
tų) į rengtas paminklinis 
akmuo. Atidengime daly
vavo komp.J. Karosas, J . 
Juzeliūnas ir S. Gruodie
nė.

KOMPOZITORIAI 
APGAILESTAVO 
naujos V. Klovos operos 
("Žalgirio-Dviejų kalavi
jų") ir naujo A. Rekašiaus 
baleto ( " Gęstančio kry
žiaus") libreto-sceninės 
dramaturgijos trūkumus.

Kompozitorių sąjungos 
valdybos pirmininku per
rinktas E.Balęys, pava
duotoju- P. Tamuliūnas , 
sekretorium - V. Paketu- 
ras.

socializmo, — be abejonės, pas mus viešpa
tauja fašizmas, — bet kai bus išspręstos eko
nominės problemos, niekas tau nekliudys 
skelbti Nietschės mokslo ar ko nors kito.

— Čia jūs labiausiai klystate. Tolia, — ta
rė Nikolaj Vasiljevičius. Be jokios abejones 
teisus Volodia. Kodėl? Ogi todėl, kad, kai 
bus išspręstos ekonomines problemos, niekas 
tavęs nepasigailės, jei tu būsi Žmogumi, — 
Įsiviešpataus triuml uojančios, nutukusios 
kiaulės. O nutukusi kiaulė taip pat turi savo 
Įpročius. Jai, kaip žinoma, patinka kriuksėti 
ir daryti visokias kiaulystes. Ir kiekvienam, 
kuris panorės dainuoti, o ne kriuksėti, ji tuoj 
pat užgniauš gerklę. Į kiaulių v ieuolyną, jūs, 
Tolia, negalėsit lįsti su savo nuostatais, — 
kiaulei nieko nereiškia suėsti lakštingalą su 
v įsomis plunksnomis.

Beširdiškumas, kraštutinis žiaurumas — tai 
charakteringi bruožai visų kolektyv inių for
mų, vistiek, kas bcvaldytų: partija, tironas 
ar karalius. Babilone, hitlerinėje Vokietijoje 
ir pas mus visi nusikaltimai liko nebaudžia
mi, vienu ir tuo pačiu pasiteisinant. — kad 
jie buvo daromi aukštesniam tikslui — tau
tos labui, gi tu tariami! tautui gamta nežino. 
Žmogiūkščių banda dar nesudaro tautos, 
kadangi tai du skirtingi dydžiai, kaip oras 
ir lašiniai; tai dvi tarpusavy besigrumiančios 
stichijos, nesutaikomos, kaip ugnis ir van
duo, ir išeitis iš tų grumtynių gali būti tik 
tokia: arba Žmogus nugalės galvijų bandą, 
arba banda nutrins Žmogų nuo žemės veido. 
Trečios išeities nėra. Nei kalba, nei geogra
finė erdve, nei papročiai nesujungs manęs 
su Stalinu ar su Chruščiovu.

Abu mes kalbame rusiškai, bet vistiek 
vienas kito nesuprantame ir niekuomet ne
suprasime; ir, nors gyvename tame pačiame 
mieste, bet tolimi vienas nuo kito, kaip že
me nuo Andromedos rūku. O tuo pačiu lai
ku man artimi Sartras ir Bobbe-Grillet, nors 
aš niekad nesu buvęs Prancūzijoje ir pran
cūziškai sunkiai kalbu.

Panašiai nuolat ginčyjosi Tolia su Volodia. 
Jie žinojo, kad mėgsta tą pati ir neapkenčia 
tų pačių priešų, gi jų keliai prie to buvo skir
tingi, bet jiems taip atrodė, o tikrumoje jie 
abu kopė tuo pačiu vingiuotu taku. Tolia 
Žukovas nepakentė prievartos ir žiaurumo, 
gi Volodia išaugo prievartos ir žiaurumo jū
roje. Jis, greičiausia, niekad nepamirš Naujų 
Metų Nakties priekiniame vagone stambioje 
mazginėje Tichorecko stotyje. Jų buvo ketu
ri. Lošė akutę. Volodia Antonovas pralošė 
visus pinigus ir visus drabužius, kas tik buvo 
ant jo — jis liko tik su vienom trumpom apa
tinėm kelnaitėm. Nelabai buvo šalta — sep-

“ I he truth is, Cauldvvell, we never
see ourselves as others see us.'’

Ar pastebėjote,-sako pkalbininkas, - kad mes niekad 
savęs nematome tokiais, kokiais mus mato kiti?...

ARGENTINOS LIETU
VIAI GYVI LIETUVYBEI

Į Pedagoginio Litua
nistikos Instituto neaki
vaizdinį skyrių paskuti - 
niuoju laiku įstojo 14 nau
jų studentų iš Argentinos: 
R.Čekanauskas,B.E. Če
kanauskaitė, Audra De
veikytė, J.A. Dielininkai- 
tis, N. V. Hukaitė,Rasa 
Kairelytė, Zuzana Kati- 
naitė,G.C.Kliauga,H.Le- 
vanavičius, Liucija Ma- 
siulionytė, Mirta Rukšė - 
naitė,Irena Simanauskie- 
nė. Liucija Sudniūtė, Al
fonsas Vibrantas. Jie vi
si yra ir Argentinos aukš
tųjų mokyklų(universitetų) 
studentai. Iš viso nuo š . 
mokslo metų pradžios į 
P.L.I.neakivaizdinį sky
rių įsirašė ir pradėjo 
darbą 21 stud ntas. Litu
anistines studijas neaki
vaizdiniu ( koresponden- 
ciniu) būdu galima pra
dėti bet kada ir bet kame 
gyvenančiam. Kreiptis 
šiuo adresu:P.L. Institu
tas,5620 S.Claremont Avė 
Chicago, Ill. , 60636,USA. 
SKULPTORIUI 
PĖDA GOGUI 
Petrui Aleksandravičiui 
sukako 80 metų. Sukaktu-; 
ves paminėjo Lit. ir Me
nas laikraštis.

tyni laipsniai, bet iš Kubaniaus stepių pūtė 
aštrus šiaurūs rytų vėjas. Volodia — liesas, 
išdžiūvęs, visas pamėlynavo, jo skruostuose 
sustingo pykčio ašaros, jis kramtė sudžiūvusį 
kartaus pelinio stiebeli, ir jo pilve didėjo 
duriantis skausmas. Ir tada Petka, vadina
mas "Juodvarniu' ,— visas juodas kaip čigo
nas, nusispjovė pro dantis ir tarė:

— Na, tai tuo tarpu, Pil... Nuogas gi tu 
neisi? () mes bėgsim i plytinę, ten šilta. Tu 
neprieisi.

Išėjo. Tai buvo gyvenimo Įstatymas šiame 
pasauly. Volodia neužsigavo dėl to. Jis pa- 

KOMPOZITORIAUS PA
KALNIO LIKIMAS

J.Pakalnis priešbolše- 
vikiniais laikais jau buvo 
didžiais gabumais pasižy
mėjęs muzikas-f leitis - 
tas, dirigentas ir kompo
zitorius. Žymiausias jo 
kūrinys-baletas "Sužadė
tinė".

1948 m. kompozitorių 
suvažiavime Pakalnio kū
ryba buvo užsipulta visu 
to meto rusų bolševikų 
diktuojamos "kritikos" 
brutalumu. Pakalnis di
džiai sukrėstas teroristi
nių užsipuolimų, iš suva
žiavimo pasitraukęs ir 
grįždamas namo nusižu- 
dęs-"staigiai mirė", kaip 
oficialiai buvo pranešta.

Po to keletą metų Lie
tuvoje J. Pakalnio vardas 
ir jo kūriniai buvo išbrau
kti iš viešai vartojamo 
žodyno.

Vėliau, lietuvių muzi 
kologų pastangomis, J. 
Pakalnio kūryba buvo vi
siškai rehabilituota, ge - 
rai įvertinta,net ir jo ba
letui sugrąžintas senasis 
vardas "Sužadėtinė".

J.Pakalnio kūryba nau
dojama, mėgiama, tačiau 
jo kapas,pasirodo, ne tik 
užmirštas, bet ir išnie
kintas. Kas buvo tie "be 
sąžinės ir be padorumo 
j aus mo"i šni ekinto j ai, kaip 
dabar rašo "Tiesa".

jo, kas vra žiaurumas ir nežmoniškumas. Ir 
žinojo, kad tai galima pašalinti tik prievarta. 
Dvejus metus jis praleido mažamečių nusi
kaltėliui kolonijoje, kurioje nebuvo legenda1 
rinio dėdės Makarenko °), o tik mušeikos 
ir banditai — jie užkapodavo vaikus iki mir
ties. Vertė juos šnipinėti, skusti kitus, badu 
marino. Taip kūrėsi skyrelis po skyrelio jo 
asmeninės pedagogikos poema, ir jis netgi 
suabejojo, ar iš tikro visa tai v v ko taip, kaip 
apraše Makarenko. — juk jis žynius rašyto
jas, jis ir sugalvoti visa tai galėjo.

Per tuos trankymosi metus Volodia Anto
novas perėjo daugelį tų stovyklų, teko su
tikti šimtus vaikų; daugumas tokių, kaip ir 
Volodia, nekartą yra iš stovyklų bėgę. Kodėl 
liūgo? Nuo ko liūgo? Nuo nežmoniškumo, 
nuo žiaurumų. Nuo Makarenkos nebėgsi. 
Bet kurgi jis? Sako, yra šalis Eldorado. 
Muravia... tik niekas jos neinate, i.šsk 
rašytojus.

Ir štai jis išaugo.
Universitete jis pagaliau surado tikrus 

žmones. Svajojo. Mąstė. Svyravo. Tikėjo at
eitimi. .Apsisprendė tai ateičiai atiduoti visas 
savo jėgas; atsisakė nuo gyvenimo malonu
mų. meilės, nuo viso, kas žmogų suminkšti
na, ruošėsi kovai. Tuo būdu Nikolaj Vosiljc- 
vič Morionij buvo jam viskuo: tėvu, mokyto
ju. draugu. Gi Tolia Žukovas — jauninusiuoju 
broliu, lengvai pažeidžiamu, reikalingu glo
bos.

Taip jie ir gyveno.
O Šėtonas nesitraukė nuo jų nė per 

žingsni.

°) Makarenko — legendarinis sovietų auk
lėtojas, parašęs kelias pedagoginio turinio 
knygas, kurių viena, “Pedagogine poema” 
jau paskutiniaisiais Lietuvos nepriklausomy
bės metais buvo išleista ir lietuviškai.

D augi au bus.

Duke and Duchess of Windsor 

Brangiausia moteris pasau
lyje yra, kol kas, p.Simps
on, kadangi dėl jos Didžios 
ios Britanijos karalius Edu
ardas išsižadėjo visos impe 
rijos. Dabar jis atšventė 20 
metų laimingo gyvenimo su
kaktuves, nė kiek nepasige- 
dęs imperijos, kurią kara
lienė Elzbieta II-ji baigia 
likviduoti būdama taipgi la
iminga, jeigu naujos tauti-1 
nės valstybės pasilieka Bri
tanijos Bendruomenėje. . , 

------------ ---------------------
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Vasario 4 dieną Vytauto Klubo salėse Spaudos Baliaus!

BUKIME SVEIKI
VAISTŲ IŠRADIMAI 

RAŠO J.VENCKUS S.J.
Nuo Louis Pasteur ir 

nuo Rentgeno niekas kitas 
medicinoje tokios didelės 
revoliucijos nepadarė, 
kaip Aleksandras Fle
ming su Penicilinu. Tai 
buvo didelis įvykis, kurio 
dėkinga žmonija niekados 
negalės pakankamai žo
džiais įvertinti.Tai nepa
prastai svarbus vaistas 
ir apima labai didelę gy
dymo sritį.

Tiesa, turėjome svar- . 
bių vaistų,kaip antai chi
niną,kuri jėzuitai iš Peru 
parvežė į Europą,kuris 
pasirodė labai geras 
vaistas prieš malariją, 
kuriuo gydė net Prancū
zijos karalių LiudvikąXIV 
kuris turėjo maliariją,

Chininas vadinamas 
dar "Jėzuitų milteliais", 
specifiškai naikina ma
liarijos parazitą, vadina 
ma Plasmodium malariae 
ir priklauso prie vienaly
čių parazitų.Turime Sal- 
varsanągerą vaistą prieš 
spirochetas,kurios suke
lia sifilį. Tą vaistą paga
mino P. Ehrlich 1910 m. 
Salvarsanas dar vadina
mas 606 preparatu, nes

INŽINIERIAI SKELBIA
Sydnejaus Inžinierių ir Archi

tektų Draugija atžymint Jaunimo 
Metus yra numačiusi įvesti tradi
cinę dovanų mūsų studijuojančiam 
jaunimui. Draugijos metinė pre
mija, susidedanti iš studentui pa
geidaujamų vadovėlių, bus skiria
ma atsiekusiam geriausių rezulta
tų metiniuose egzaminuose. 

Johan Tiedman Reg d
DIRBU VISŲ RŪŠIŲ BALDUS 

PAGAL UŽSAKYMUS

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

Univeiial Cleaned & ZlailoTA
9 Valau ir taisau vyriškus ir moteriškus drabužius.
• Siuvu naujus pagal užsakymus vyriškus paltus, 

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

(at Wellington SI.) Tel. 769-2941

Baltica Investment Corp
Autorizuotas kapitalas $ 120.000

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

U? indėlius mokame 8% dividendo.

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

IR KITI JVAIROS MEDŽIO DIRBINIAI.

K. KIĄUŠAS ir J ŠIAUCIUL1S.
Adresas: 547 Lafleur Str., LaSalle.

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

autorius tiek kartų turėjo 
pakartoti eksperimentą, 
kol pagaliau pasisekė.Bet 
absoliutiškai nieko netu
rėjome prieš tas ligas , 
kurios yra sukeliamos 
statifolokų, streptokokų, 
pneumokokų ir pan. Tos 
rūšies mikroorganizmai 
yra labai plačiai paplitę 
ir gali apkrėsti bet ką ir 
kiekvienu atveju, gali ap
krėsti kiekvieną žaizdą, 
kiekvieną moterį, kuri 
gimdo.Kiekvienas adatos 
įdūrimas gali vesti prie 
septimicijos arba kraujo 
užkrėtimo,kiekvienas ak
losios žarnos trūkimas 
su perotonitu vesdavo to
kius ligonis į kapus.
CHEMOTERAPIJA

Vokiečiai nuo 1908 m. 
pradėjo studijuoti anili- 
niusdažus,kurie pragar
sėjo visame pasaulyje ir 
visos valstybės norėjo tų 
dažų paslaptį susekti.Vo
kiečiams tų studijų eigoje 
pasisekė nustatyti, kad 
kai kurie junginiai naiki
na bakterijas, ir pagaliau 
1933 m. pagamino tą gar
sųjį "Prontosil", tai sul- 
fonamidas. Tas vaistas 

< Šešiems Sovietų Sąjun
gos konditeriams (saldai
nių - cukrainių gaminto 
jams)Maskvoje pripažino 
konditerio -meistro vardą. 
Trys iš jų lietuviai (iš 
Trakų,Šilalės ir Joniškio) 

buvo labai sėkmingai 
vartojamas plaučių užde
gimui ir prieš visokius 
furunkulus ir karbunku
lus .Domagk, sulfonamidų 
autorius,gavo 1939m. No
belio premiją. Jie greitu 
laiku pagamino taip vadi
namą M&B preparatą, tai 
buvo irgi vadinamas sul- 
fonamidas.M & B nieko ki
to nereiškė kaip May & 
Baker laboratorijas, ku
rios gamino tą vaistą. 
Sulfonamidai yra labai 
geri vaistai,tik viena bė
da, kad kitŲligonys labai 
nepakelia, turi širdies 
supykimus (nausea).Ad
ministruojant tuos vais
tus, gydytojai turi viso
kiais būdais apeiti tuos 
vaistų trūkumus. 
PENICILINAS

Penicilinas buvo išras
tas 1928 metais rugsėjo 
mėnesį, pasauliui pa
skelbtas tik 1929 m. Tai 
buvo labai prastas mo
mentas Penecilinui. Visų 
pirma,nebuvo kaip ir rei
kalo, nes jau Prantosilas 
sulfotiazolis ir kt. pradė
jo savo pareigas eiti.Tuo- 
jau Prisidėjo M & B.Kitas 
momentas.Sulfonamidai, 
chemiškai sintetizuojami 
buvo palyginti pigūs vais - 
tai,o Penicilinas buvo la
bai brangus. Pagaminti 
vieną Penicilino svarą 
kainavo 35, 000 angliškų 
sterlingų.Anglai to pada
ryti negalėjo, o JAV per
gyveno tada depresiją.

D augi a u bus. 

Tai vaizdai iš praėjusių
jų Montrealio Spaudos Ba 
lių. Jie parodo, kad Spau 
dos baliai Montrealyje y- 
ra geros nuotaikos ir tik
rai malonūs.Be to šiemet 
bus įdomi programa.

Tai yra Kanados šimt
mečio gražuolė, apsiren
gusi suknele, vadainama 
šimtmečio suknele, kuri 
kaštuoja 125 dolerius.

PARTIZANAI ŠIMONIU GIRIOJE
Tiekta J.Kručas.

KAS BUNKERYJE ?
Septynios poros nuo 

baimės ir netikėtumo iš
sigandusių akių žiūrėjo, 
kaip palengva užsitrenkė 
bunkerio anga, ir į juos 
atsigrįžo išbalęs, kaip 
drobė,Mykolas Namiejū- 
nas ("Rimantas"gim.l923 
metais).

- Aplinkui stribokai, - 
vos-ne-vos pasakė parti
zanas.

Prie sienų prilipę,kon
vulsiškai spaudė automa
tus ir niekaip negalėj o iš
tarti nė vieno žodžio. Va
das Teofilis Gudas atsi
gavo pirmas:

-Pasiduot nepasiduosim. 
Bet nėra jokios vilties 
pabėgti ir iš bunkerio.. . 
Teks patiems užbaigti...

Prie jo stovinti Jane 
Gečiūnaitė iki kraujo su
kando dantis. Tai Anykš
čių rajono Kušlių kaimo 
mergina. Į partizanus ji 
atėjo 1946 metais ir gavo 
slapyvardį"Dalia". Gimu
si 1924 metais.

Matuliauskas,stovėda
mas Gudui iš kitos pusės, 
ėmė drebėti.

Bronė Karvelytė kertė
je balsu pravirko. Mergi-

Nuorašas. P. Laguckas. 
Vl.jaslnskas.

na kilusi iš Anykščių ra
jono,Plikiškių kaimo,sla
pyvardžiu "M i r ta", gimu
si 1928 metais.

Jane Valevičiūtė puolė 
prie Mykolo Namiejūno. 
Si mergina taip pat kilusi 
iš Anykščių rajono. Ji gi
mė 1924 m.Galvydžių kai
me. Atėjusi į partizanus 
gavo slapyvardį "Astra".

Tuo metu netoli bunke
rio ir vėl sprogsta gra
nata. Sudreba žemė, vos 
neužgęsta lempa.

- Užtenka) - staiga su
rinka Gudas,ir jo rankoje 
blyksteli pistoletas. -Kas 
neišdrįs, aš padėsiu. Vi
liau, pradėk)

-Negaliu) -Užmuškit, 
negaliu)

Pistoleto šūvis užtren
kė ausis. Gudas iššovė į 
Bugailiškį.T.as susiėmęs 
krūtinę susmuko.

-Namiejūnai, tau eilė) 
-Gudo akys blizgėjo stik
lu,galva nuo išgertos na
minės sukosi.Namiejūnas 
paleido sau į smilkinį kul
ką.

-O jūs gražuolės?-krei- 
pėsi jis į merginas.

Merginos susispietė lyg 

į krūvą ir verkė. Kai pa
galiau susmuko paskutinė 
ir Gudas atsigrįžo į Ma- 
tuliauską, staiga prieš jį 
atgręžtas Matuliausko au
tomato vamzdis trenkė 
ugnies kardu. Vadas Gu
das taip daugiau ir nebe
pakėlė pistoleto, nebepa
kilo ir pats. Tada Matu
liauskas sviedė į kampą 
automatą,išsitraukė bal
tą nosinę ir, iškėlęs ją 
rankoje,atidarė bunkerio 
angą... Lengvas vėjelis 
pagavo nosinę,ir ji tyliai 
suplevėsavo. ..

"Eskimo" grupė buvo 
sunaikintajO tai įvyko 1952 
metais spalio mėn. 13 d .

* * *
Viskas praėjo.Bet nie

kas to neužmiršo ir neuž
mirš.Lai visi, visi suži - 
no,ką turėjo iškentėti nuo 
sovietinės okupacijos 
lietuva ir jos žmonės.

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ — 

sutraukiančia 
hemorojus

-- Tai yra ypatinga gydomoji 
medžiaga, įrodžiusi galią su
traukti hemorojus ir pataisyti 
sugadintus audinius.

Pagarsėjęs tyrimų institutas at
rado nepaprastą gydomąją medžia
gą, sugebančią sutraukti hemorojus 
be skausmo. Ji per kelias minutes 
sumažina niežėjimą ir nepatogumus 
bei pagreitina uždegimo pažeistu 
audinių gijimą.

Visais tyrimo atvejais švelnė- 
Jant skausmams įvykdavo hemorojų 
susitraukimas.

Tačiau visų svarbiausia - rezul
tatai būdavo toki nuostabūs,kad šis 
pagerėjimas tęsdavosi daugeli mė 
nešiu.

To buvo pasiekta naudojant gydo
mąją medžiagą (Bio - Dyne), kuri 
greitai padeda užgyti pažeistoms 
celėms ir sužadina naujų audiniu 
augimą.

Dabar Bio- Dyne galima gauti 
tepalo bei lazdelės formose "Pre
paration H" vardu. Prašykite viso 
se vaistinėse. Pinigai bus gražinti 
jei nebūsite patenkinti.

ME 7-6727

DE LUXE CLEANERS
Sav. P. RUTKAUSKAS

117—6th Avenue, Lachine.

SIUNTINIAI LIETUVON 
KAUFMAN’S WOOLLENSsTEXTILES

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

IŠ ČIA-PASIŲSITE SIUNTINIUS SAVO GIMINĖMS PILNAI GARANTUOTOMIS

URMO KAINOMIS
30°, 40 ZEMIAU RINKOS KAINOS
• TURIME GERIAUSIOS ANGLIŠKOS VILNONĖS MEDŽIAGOS VYRIŠKIEMS IR 

MOTERIŠKIEMS KOSTIUMAMS. PAI.TAMS,SUKNELĖMS IR ŠILKINĖS- Brocade 
& Dainty MEDŽIAGOS.

• DIDŽIAUSI PASIRINKIMĄ K AŠ M IR O , N A IL O N I N TŲ IR ŠILKINIŲ SKARELIŲ, 
SVEDERIŲ IR VISA KITA ŠEIMOS REIKALAMS.

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

SAVININKAS C H. K A U F M A N A S , buvęs audinių fabriko* L i tex* vedėjas Kaune. Laisvai kalba 
lietuviškai.

LaSALLE AUTO SPECIALIST Reg’d
SAV. C. DESROCHERS 

Taisau i- dažau lengva* mažina* 
7717 GEORGE LASALLE, QUE.

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

namų 366-4203

BELLAZZI - LAMY,INC-
DO 6-6941 7662 Champlain Blvd. MSalle
Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai- 
Įnsuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis popietis.

Telefonas 768-6679

WINDSOR
DRY CLEANERS & DYERS CO. LTD. 

Valome visokius drabužius ir kitą Jūsų namų apyvoką.
Savininkai:

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

DĖMESIO lietuviams
Tarpininkauju lietuviams 

apsistojimo vietos reikalu pa
saulinės parodos EXPO67’me 
tu (28.4. • 28.10.1967).

Rašykite pageidavimus NL 
Tarba žemiau nurodytu adresu: 

Pr. Paukstaitis 
8995 Godbout, LaSalle, 
Montreal, P.Q. tel. 365- 0311.

t T
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TAUPYK IR SKOLINKIS 
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAUSIAME DAD A M A

TORONTO LIETUVIU KREDITO KOOPERATYVE I flll/lIVIll
KAPITALAS SIEKIA DU SU PUSE MILIJONO DOLERIU 

MOKAME: DUODAME:
4/4% ui depositus Morgicius iš

numatyta ui Šerus Asm. paskolos iš 7% 1

Asmenines paskolas duodame iki $5,000.- ir morgicius 
valdžios nustatytą normy, 66 % įkainuoto turto.
Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, bet nedau
giau £2,(10 U.-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., 
išsky rus sekmadienius. Pirmadieni ir penktadienį, vakarais nuo 
4 vai.30 min, iki 8 vai.30 min. Šeštadieniais nuo 9 vai. iki I vai 
p. p. liepos ir rugpiįieio men. šeštadieniais uždaryta ).

Būstinė: Lietuviu Namai - 7 729 Dundas St. West,
Toronto 3, Ont. o T el efonas LE 2- 8723 j

Jeigu keliatės i jAVaJsty- 
bes, apsigy v.enkitc. am/inai 
žaliuojančioje ir šiltoje Kali 
forui joję. Informacijas teikia 
ir padeda įsikurti

JOHN KUTRA

911 Wilshire Blvd. 394-601?
SANTA MONICA. CALIF. 395-3358

JUOZAS AUDĖNAS 
Ekonomistas

Tarpininkauja Mutual 
Funds 

investments.
109 Warwick Street 

Brooklyn 7,N.Y.
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Ever since the first Canadian immigration office was opened in Tokyo 
last June it has been besieged by more than 4,000 prospective customers. 
“Interest is keen, says the immigration recruiting officer Vic Meilus, Mr.

Meilus, shown at left, during a discussion with would-be immigrants, 
says that most of the applicants are highly-trained technicians or mem
bers of the professions. They are very eager to prove their qualifications.

ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVAROS Į
Lietuvę, Latvljq, Estija, Ukrainę ir 
U. S. S. R. paprastu bei oro paštu

DOVANOS:
Aut omobil i ai, šaldytuvai, skal
bimo mašinos,motociklai,dvi - 
račiai, s žūvamo s mašinos,tele
vizijos aparatai ,p i anai ,automo 
kiliams padangos,foto aparatai 
ir 1.1.

BE MUITO

{VAIRIOS SUDĖTIES MAISTO 
SIUNTINIAI BE MUITO IKI 33 
SVARU.PRAŠOM REIKALAUTI 

MŪSŲ NAUJU MAISTO 
KATALOGU.

• Be te, siunčiame Jūsų sudarytai, ir apdraustus įvairius siunti
nius iki 19% svarų gryno svorio.

• Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
• Gyvenų ne 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 įstaiga labai daug kam patarnavo ir pasiruošusi patai* 

nauti ateityje.

LIETUVIŲ IŠTAIGA

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

DARBO VALANDOS: oirmadieni ai s - penktadieniais nuo 9 vai. 
ryto iki 7 vai vak; šeštadieni ai s - nuo 9 vai.ryto iki 5 vai. p.p.

Savininkai A. ir S. KALUZA

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

Reportažas iš Toronto
PAŠNEKESYS METRO TRAUKINYJE 

apie studentų suvažiavimą

Požeminiame traukiny
je du tautiečiai kalbasi 
apie praėjusį studentų su
važiavimą, apie jaunimo 
metų pabaigą. Jiedu apta
ria gausųjį jaunimo sąs
krydį, jo oficialius posė
džius,išklausytas paskai
tas ir pabaigtuvių balių su 
svečiais torontiškiais.

Vyresnysis vyras kal
ba apie tai ir negali atsi
gerėti netinginiaujančiu, 
veltui laiką neeikvojančiu 
jaunimu.Anot jo,tai esanti 
mūsų vienintelė viltis, 
kuomet mūsų pažiba-jau
nieji žmonės randa ben
drą kalbą suskridę iš įvai
riausių, net tolimų vietų. 
Jam esą malonu apie tai 
net pagalvoti,kad mokslus 
einąs jaunimas nenueina 
savais keliais,neiškryps- 
ta į šunkelius, bet laikosi 
bendro lietuviško, visus 
jungiančio kamieno. Visa 
tai matant esą pasigėrė
tinai aišku,kad mūsų pri
augančioji karta nepas!- 
mes mus supančioje sve
timybių jūroje,bet susiti
kinėdami,pabendraudami, 
jie kartų kartoms išlaikys 
lietuvišką charakterį.

Jaunesnysis, vienplau
kis vyras klauso vyresnįjį 
bendrą ir anam šiltai pri
taria. Jis sako, kad jam 
irgi esą malonu matant 
tokius gražius jaunimo 
užsimojimus.Jis irgi gė
risi jaunimo pasiektai
siais laimėjimais ir nu
veiktais darbais. Jam tik 
kyla kai kurių neaiškumų

N O T A R A S
ANTANAS LUJDŽUJS.BL.
Bendradarbis V.S. Mastis.L. L.D.

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

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

Namų CR9- 6166.

dėl paties jaunųjų elgesio , 
dėl jų pasyvumo pačiai 
suvažiavimo dvasiai.Kiek 
vienplaukis keleivis ten 
dalyvavęs,jis pastebėjęs , 
kad ten kažkaip triikę tik
rojo iškilmių entuziazmo. 
Ten turėję būti daugiau 
pareigingumo tokiam už
simojimui pasišventusio, 
iš tokių tolių suplaukusio 
jaunimo tarpe.Pavyzdžiui 
jis nurodo suvažiavimo 
dienotvarkę .laikytas pas- 
kaitasir studijas. Jis pa
stebėjęs,kad visuose ofi
cialiuose posėdžiuose ir 
susirinkimuose • aiškiai 
jautėsi skaitlingumo sto
ka ir jiems nebuvo skiria
mas prideramas dėme-

Sostinė Vilnius ir Šiluva 
RAŠO PETRAS BŪTĖNAS 
/ atkelta i š 

kalaute reikalauja dar ir 
šitokio čia griežtai te- 
miško priedo:"rusai sa
kytų .-jūs lietuviai norėjote 
Šiluvos ir jos koplyčios , 
tai mes,rusai, atėmėm iš 
Hitlerio ir palikom Lietu
vai" Tada viskas .kaip ant 
delno :šis mano prierašas 
griauna visą aną auto
riaus gudragalvišką tira- 
dą^

Žodžiu, ši tirada auto
riui yra klasiškiau nusi
sekusi, negu jo Šiluvos 
stebuklo istoriškas įrodi
nėjimas ir įrodymas 
negu Vilniaus sostinės su 
Aušros Vartais lengva 
ranka numojimas. Šios 
autoriaus tirados šedev- 
rinis nuopelnas tas, kad 
jai tarsi pasisekę be įro
dymų proklamuoti, jog 
Lenkai, Rusai ir Vokie
čiai esą ne okupantai, bet 
kažkokie dar negirdėti 

, neregėti Lietuvos valsty
bės ir lietuvių tautos tar
si geradariai kombinato
riai: pasisekė apkaltinti 
lietuvius su anais pešan-* 
tis .betgi nieku gyvu ir net 
jokia užuominėle autoriui 
neprasitariant,kad pešty-

■J nes tepradėdavo ir tepra
deda tik anie, kai jiems 
"dideliems" prireikdavo 
ir prireikia.O tokiais at
vejais Lietuva ir lietuviai 
anot autoriaus patarimo 
(žr."2" skirsnį).tegalį tik 
laukti ir belaukdami nusi- 
laukti. Kad tu surūgtum , 
kaip autoriaus viskas gu
driai išbalansuojamai

Taigi, tiradoje Lietuva 
ir lietuvių tauta autoriaus 
lyg būtų buvusios norėtos 
pajuokti ar net sudirbti .

sys. Klausimų buvo labai 
Imaža, niekas nekėlė dis

kusijų, o naujesnių idėjų 
bei sumanymų visai nepa
sirodė. Visą jaunimo su
sibūrimo eigą arčiau pa
studijavus, atrodė, kad jų 
tarpe vyravo pasyvios , 
atsitiktinai apsilankiusių 
svečių nuotaikos .

Einant toliau ir jau net 
nebeminint šeimininkų 
torontiškių studentų akty
vesnio nepasirodymo, 
vienplaukis vyras labai 
stebėjasis nematydamas 
jaunimo,specialiai jiems 
skirtose pamaldose.Okai 
jis vieną vakarą nuėjęs į 
viešbutį aplankyti atva
žiavusius ir ten apsistoju
sius pažįstamus, jis pa
matęs bon'cų gausybę ir 
alaus dėžių stirtą.

S. Pranckūnas.

3 puslapio/
Niekaip nepriveiki galvoti 
kad tai parašyta yra vei
kėjo lietuvio. Greičiausia 
neapsižiūrėjimo bus būta.

Kad ir tas pats auto
riaus gi šaunus patari
mas "Ir mums gal labiau 
reiktų rūpintis visa Lie
tuva, ne vien jos dalimi" 
argi nėra neperišmintin- 
gas.Vadinasi,jei tu rūpi
niesi viena kuria Lietu
vos dalimi (šiuo atžvilgiu 
jos širdimi-sostine Vil
niumi ar jos plaučiais- 
Klaipėdos uostu), tai tu 
visa Lietuva lyg ir jau 
nebesirūpini arba nepa
kankamai rūpiniesi.

Atvirai sakant, ir dėl 
vaizdo tam kartui prie 
autoriaus noro prisijun
giant, anot autoriaus pa
čio straipsnio,lietuviams 
nesą ko rūpintis pvz.nei 
Vilniumi,nei Klaipėda (y- 
pač kad jie labiau lyg ir 
kraštiniai miestai kai- 
kam,lietuvių tautos etno
grafinio ploto neįkertan- 
čiamį.nei vįsu tuo,kuo jau 
daug metų rūpinasi Vliko 
Lietuvos valstybės vaka
rų ir rytų sienų komisi
jos, net nei Lietuva, nes 
"visa Lietuva" nelyginant 
tesanti tik Šiluva.

O rytoj .poryt,užryt kas?
Gal ir perskaudūs paly

ginimai ir pri minimai,bet 
ir autorius negailestin
gas bei perskaudus Lietu
vai,jos sostinei Vilniui ir 
jos uostui Klaipėdai.

Jei panašiais įmantriais 
apsukravimais naudojan
tis,autoriaus norėta emi
gracinės Šiluvos koply
čios reikalą nors bent 
kiek apginti ir pateisinti , 
tai autoriaus pasiektas 
yra kaip tik dar labiau 
neigiamas rezultatas: 
reikalas neapgintas ir 
nepateisintas, o lietuvių 
suskaldymas dar dides
nis atliktas.

Gi ateinančiais 1968 
metais kieno ir koks ju- 
bilėjus?

Ar jį sutartinai visi 
lietuviai minėsime,ar te- 
besuskaldyti ? 1966. X. 10.

SĖJA
Tautinės, demokratinės minties mėnesinis lietuvių laikraštis.

Leidžia Varpininkų leidinių fondas 
Redaktorius J. G. Lazauskas.

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

Prenumerata: JAV ir kitur 3 dol. meįams.

"Toronto Daily Star" gruodžio 27 d. įdėjo šį vaizdą, kuriame matome Vytau
tą Meilų, Kanados ambasados patarėjas imigracijos reikalams, kuris Japoni
joje suorganizavo Kanados atstovybės imigracijos skyrių /V.Meilus kairėje/.

bus apgyvendinti grei- j 
čiausiai prie universiteto 
po du asmeniu kambary- ' 
je, ir jam būsią malonu 
matyti ir Kanados lietu
viškų laikraščių bendra
darbį tame tarpe.

Grįžtant į viešbutį, ; 
prieš akis atsistojo bran- | 
gus Lietuvos vardasl Juk 
pavergtoji mūsų tėvynė 
nebus atstovaujama žai- 
dynėse.namatysimedaly 
vių tarpe ir mūsų trispal- i 
vėsi Nėra abejonių, kad 
sportininkų eilėse maty
sime ir lietuviškus vei
dus, žygiuojančius... su 
CCCP raidėmis ir po 
raudona vėliava su kūju 
ir pjautuvu skinančius 
laimėjimus "Russian/ 
"Russen" ar ispaniškai- 
"ruso" Tik ne lietuviams 
latviams,estams ar ukrai 
niečiams,kurie tikrai da
lyvaus Sov.Sąjungos rink
tinėj ir,kaip minėjau, už
sienio korespondentų bus 
vadinami rusais. Pasi
ruošti šių klaidų atitaisy
mui,tai ne vien tik mūsų 
centrinių sportinių orga
nų uždavinys, bet taip pat 
dar ir politinių veiksnių , 
kurie turėtų išvystyti pla
čią propagandą, įteikiant 
prieš olimpinius žaidi
mus visiems korespon
dentams plačius memo
randumus visų pabaltie - 
čių sportininkų ( o gal ir 
ukr aini e čių) pav ar d es, i š - 
aiškinant jų dalyvavimą

Kartoj u-gal geriausiai 
susisiekti tame reikale su 
latviais, estais ir ukrai- 
niečiais.Tai jau yra jėga , 
nes Sov. Sąjungos bent 
trečdalis sportininkų tik
rai bus sudarytas iš mi
nėtų tautybių. Apeliuoju 
čia į Kanados Politinį Ko
mitetą, yapš šio laikraš
čio redaktorių Joną Kar
delį šiam klausimui duoti 
tolimesnę eigą, nes rei
kalas,nors dar atrodo gan 
tolimas, tačiau pradėti 
darbą "be penkių dvyliktą" 
tikrai bus per vėlu. Atsi
minkime,kad 1968 m. yra 
Lietuvos nepriklausomy
bės penkiosdešimtmetis , 
tad ir sporto laukas-de
vynioliktosios žaidynės 
Meksikos sostinėje-turi 
būti taip pat laisvės ko
vos laukui K. Baronas .

WJWPORTAS
VEDA KAZYS

OLIMPINIAI ŽAIDIMAI 
1968 METAIS
(Specialus pranešimas iš 
Meksikos).
Beatostogaudamas Mek

sikos sostinėje,negalėjau 
praleisti retos progos 
neaplankęs devynioliktų 
olimpinių žaidimų orga
nizacinio komiteto, juo 
labiau, kad pagrindinės 
įstaigos yra įsikūrusios 
netoli mano gyvenamo 
viešbučio. Galvojau, kad 
Meksikos Turizmo biure, 
kurio lange yra didelis 
plakatas,skelbiąs 1968 m. 
olimpiadą.yra visos kitos 
centrinės įstaigos. Deja, 
čia įvyko mažas nesusi
pratimas, nes Departa
mento de Turismo direk
torius Ramon E.Allata- 
re, kuris mane priėmė 
savo puošniame darbo 
kambaryje, yra atsakin
gas tik už visą turizmą 
šiam pietiniam krašte, 
tai gi, kartu jo žinioje yra 
apgyvendinimas visų bū
simų olimpiadon atvyku
sių turistų. Tačiau su 
technišku žaidynių vykdy
mu jis nieko bendra netu
rįs. Žinodamas jo sunkias 
pareigas,maloniai po ko
kių penkių minučių atsi
sveikinau. Jis tačiau ne
iškentė neužklausęs, ar 
visi lietuviai yra aukšto 
ūgio ir blondinai (tarp 
tamsiaplaukių ir palygi
nus žemo ūgio meksikie
čių,atrodau tikrai milži
nas!) ir moka daugiau 
kalbų už užsieniečius ? 
Muchas gracia - už gra
žius komplimentus mūsų 
tautos atžvilgiu-dar kartą 
atsisveikindamas pasa-

Lietuviškas knygas dar vis leidžia savo nariams

NIDOS KNYGŲ KLUBAS
Paprašykite katalogo, kuriame nurodytos visos są
lygos, kaip pasidaryti nariu ir nebrangiai įsigyti 
naujai išeinančių ir seniau išleistų lietuviškų kny - 
gų. Adresas:

NIDOS KNYGŲ KLUBAS
1 Ladbroke Gardens, London, W. 11, Great Britain.

BARONAS
kiau.Tikiu.kad dar jų su
tiksite daugiau olimpinių 
žaidynių metu!

Sudirbk toriaus vizitine 
kortele buvau nukreiptas 
į olimpinių žaidynių įstai
gą Plaza de la Republica 
Nr.43.

Čia,taip pat darbas vir
te verda .’daugumas jauni 
žmonės. Prie rašomųjų 
mašinėlių parinktos jau
nos gražios tarnautojos... 
Čia buvau priimtas Inter
national Public Relations 
direktoriaus p.Rafael Fu- 
soni, kuris man pašventė 
gerą pusvalandį ne tik o- 
limpinių žaidynių reikalu, 
bet taip pat paliesdamas 
praėjusių olimpiadų trū
kumus, kurių numatoma 
vengti Meksikos sostinėj. 
Be abejo,iš savo pusės aš 
dar pridėjau vietovės 
aukščio "minusą",maistą 
irt.t.čiap.R. Fusoni pa
reiškė, kaddaugelis tautų • ■ 
atvažiuoja mėnesį ar met"i 
du prieš olimpinių žaidy
nių atidarymą,atsiveža su 
savimi savo krašto mais
to,virėjus ir netvandenį. 
Tad keturių ar penkių s a - 
valčių pakaks aklimati
zuotis sportininkams ir 
techniškam personalui. 
Stadionas,talpinąs apie 80 
tūkst. žiūrovų, jau beveik 
paruoštas, lygiai kaip ir 
kt. sportinių šakų sporto 
salės,baseinai ar aikštės.

Stadioną teko aplankyti 
nors vartai buvo uždaryti. 
Tačiau jis daro labai di
dingą vaizdą,būdamas re
zidenciniame kvartale 
(kur namai-viloš kainuoja 
50- 60 tūkst. dolerių, ne 
pesų! ), šalia universite - 
to labai moderniškų pas
tatų.

Ką gi,gavęs eilę infor - 
macijų ir padėkojęs labai 
simpatiškai atrodančiam 
p.R. Fusoni, užsiregistra
vau olimpiniams žaidi- 
mams.kaip pirmas lietu
viškų laikraščių kores
pondentas .Ir kaip pareiš - 
kė p.R. Fusoni, Meksikos 
olimpiada numato su
traukti per 500 užsienio 
laikraščių atstovų, kurie

T

Kiekvienam doram lietuviui rūpi, kaip gyvena jo tau
tiečiai kituose kontinentuose. Arčiausiai susipažinsi 
te su Australijos lietuvių veikla ir gyvenimu skaity -

dam Pastose
Savaitraštį "Mūsų Pastogę" leidžia Australijos Lie
tuvių Bendruomenės Krašto Valdyba, redaguoja V. 
Kazokas. Kaina metams 1O australiškų dolerių.

Užsakymus siųsti: "Mūsų Pastogė", Bo 4558, 
G.P.O. Sydney, N.S.W., Australia.

AR ŽINOTE K/) RAŠO

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

K EI E IV Į žmonės mėgsta dėl to, kad jis niekam 
nepataikauja ir nesibijo teisybės skelbti. Teisingo
mis žiniomis iš visur /jame daug žinių ir iš Kana
dos/, aiškiu ir atviru pasisakymu laikraštis per 65 
metus pelnė gerų vardą ir 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.

V

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

KOOPERATYVINIAME BANKELYJE 

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

išduodamos asmeninės paskolos Iš 8% iki 5.000, 
mortgičiu paskolos is 7% iki 66% turto vertės.

UŽ šėrus mokama 5% dividendo iš pelno, už depozitus 4%.
Veikia nemokamas “ C U N A“ gyvybės ir paskolų draudimas. 

Pilnas čekiu draudimas.
Darbo dienos: 

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

LIETUVIŲ NAMAI 
HAMILTONE

Baigiasi jau metai, kai 
mūsų mastu didelį ben
druomeninį turtą-Lietu- 
vių Namus Hamiltone- 
tvarko V-ba,vadovaujama 
Alfonso Patamsio. Savo 
kadencijos metu ši LN V- 
ba svarstė eilę galimybių, 
o lapkričio 27 ir gruodžio
2 d.d. posėdžiuose nutarė 
siūlyti LN nariams Deltą 
parduoti už $ 145. 000 su 
$ 35. 000 įmokėjimu gry
nais. Mano nuomone, šis 
V-bos nutarimas, jeigu jį 
LN nariai savo metinia
me susirinkime sausio 22 
d. patvirtintų, tuo pačiu 
pradėtų Lietuvių Namų 
likvidacijai

Deltos pardavimo sąly
gos.

LN Delta pastatas pas
kutiniu metu V-bos p-ko 
Alf.Patamsio buvo užra
šytas pardavimui per 
Tukler įstaigą su prašo
mąja kaina $ 149. 000 ir 
5% komisijos pardavimo 
agentūrai. Ši nuosavybė 
mūsų buvo pirkta 1958 m . 
balandžio 30 d. už $ 173 . 
000,įmokant grynais $65 . 
000,o $ 108. 000 liko sko
los kaip pirmieji morgi- 
čiai iš 6%,kuriij terminas 
baigiasi 1968 m. vasario 
1 d.Su visais kapitaliniais 
pagerinimais (scena, pa
matų izoliavimas,aliumi
niniai langai ir kt.), Delta 
šiai dienai mums kainuo
ja $ 182.360.07. Šiuo metu 
mes dar turime už ją sko
los $ 62. 000.

Šis milžiniškas apie 55 
metų amžiaus pastatas 
susideda iš Delta kino sa
lės su 1000 vietų, 21 buto , 
10 krautuvių ir raštinių ir 
rūsių po jomis. Pagal da
bar gaunamas nuomas, 
Delta duoda per metus $ 
28.400 pajamų ir apie $ 
20.000 išlaidų. Tuo būdu 
iš jos gauname apie $8 . 
400 pelno prieš amorti- 
zaciją.Pajamos iš nuomų 
atrodo šitaip: 7 butai po 
$ 65 mėnesiui, 4 po $ 70 ,
3 po $ 75, 1 po $ 80, 2 po 
$ 85, 2 po $ 90 ir 2 butai 
po $95. Iš viso per metus 
gauname nuomos:

Iš butų .....$ 18. 960
Iš krautuvės ir rašt..

4. 740 
Iš kino Delta.. .4.200 
Už kaimyninio banko 
šildymą.............. 500
Viso metinių pajamų 
.....................$28.400 
Į šias pajamas neįskai

tyta šiuo metu neišnuo- 
muotos 2 krautuvės, kir
pykla ir rūsio kambariai, 
kurių įrengtų yra 4 ir 
šiuo metu juos naudoja 
skautai, Aukuras ir o-jų 
V-bos posėdžiams.

Per paskutiniuosius 
metus buvo pakeltos bu
tams nuomos viso apie $ 
3000įmūtus ir, kaip ma
tome iš dabartinių už juos 
kainų, artimoje ateityje 
reikėtų dar pakelti vidu
tiniškai po $ 10 kiekvie
nam,kas atitiktų dabarti
nę butų kainą Hamiltone

ŽŪKLAUTOJŲ IR ME
DŽIOTOJŲ KLUBAS 
"GIEDRAITIS" 
gruodžio mėn 11 d. nuosa
voje šaudykloje turėjo 
šaudymo varžybas dėl 
tarpklubinės pereinamo- 

•sios taurės. Varžybose 
dalyvavo Toronto "Tau
ras", Toronto šauliai ir 
Hamiltono klubas.

Pereinamąją taurę tre
čius metus iš eilės lai
mėjo Hamiltono klubas.

Individualiai geriausiai 
sušaudė ir laimėjo taures 
I-E. Kuchalskis (Tor.), II 
-V.Sasnauskas (Ham.) ir 
III-A.Kuras (Ham.).

Taurės bus įteiktos klu
bo metinio "Zuikių" ba
liaus metu, kuris įvyks 
1967 m. sausio mėn. 21 d . 
Jaunimo Centro salėje,48 
Dundurn Str. N.

Klubas maloniai kvie
čia Hamiltono ir apylin
kių tautiečius minėtą da
tą rezervuoti "Zuikių " 
baliui. Valdyba.
SLA 72 KUOPOS VEIKLA

Užbaigiant 1966 metus , 
gruodžio 3 d., SLA 72 
kuopa turėjo visuotinį na
rių susirinkimą J. Bajo • 
raičio patalpose.Šalia ei
namųjų reikalų, pasibai
gus v-bos kadencijai, bu
vo bandoma išrinkti nau
ja. Deja, šį kartą sėkmės 
nesulaukta, neatsiradus 
pakankamai kandidatų, 
Tuo būdu iki sekančio vis . 
susi rinkimo, sudaryta da
lis v-bos su pirm.parei
gomis J. Šarapnickas, ii' 
A. Kaušpėdas ir VI. Bag
donas, nariai. Tikimasi, 
kad greit įvykstantis se
kantis susirinkimas duos 
galimybių darinkti tinka
mus asmenis. Šalia kitų 
klausimų, buvo pasiūlyta 
paremti ir lietuvišką 
laikraštį, kas vienbalsiai 
buvo priimta "Nepr. Lie- 
tuva".Kokiu būdu, parama 
bus suteikta,palikta spręs 
ti naujai v-bai. Po susi
rinkimo, dėka vaišingų 
šeimininkų Bajoraičių, 
buvo suruošta vakarienė , 
dalyvaujant būriui svečių. 
Už gražias susirinkimui 
patalpas ir malonų nuo
širdumą, p p. Ba j or aiči ams 
v-ba reiškia nuoširdžią 
padėką.
ir dar duotų pajamų prie
do $2520 ir pakeltų pelną 
per $ 10. 000 į metus.

Deltos neparduodami, 
mes turime puikias sąly
gas, nemažinant dabar 
gaunamų pajamų,iš dalies 
King g-vėje esančių krau
tuvių ir visų rūsių po jo
mis įruošti puikų,moder
nišką klubą ir lietuvišką 
kultūrinę patalpą,© vėliau 
kada baigsis kino sutar
tis, -puikią šokių salę. Šį 
projektą (šią mintį maž
daug prieš 3 metus davė 
Pov. Kanopa), aš V-boms 
ištisai siūliau, nepavykus 
pastatyti Liet. Namų ant 
turimo miesto centre 
sklypo, bet kiek kartų jis 
buvo mano siūlytas,tiek 
kartų buvo atmestas, jo 
net nesvarstant.

Padėkos
Musų mylimai mamytei 

a. a. Onai Mikšienei mi
rus Lietuvoje, š. m. lap
kričio 14d., 98 m. amž. , 
nuoširdžiausią padėką 
reiškiame visiems už už
prašytas Šv. Mišias, už 
pareikštas mums užuo
jautas spaudoj e, asmeniš
kai raštu ar žodžiu.

Ypatinga prelatui dr. J. 
Tadarauskui ,kun. J. V enc- 
kui,SJ.,kun.B.Pacevičiui 
už atlaikytas Šv. Mišias 
lapkričio 17 ir 26 d.d. , 
vargoninkui Paulioniui už 
giedojimą, ir pareikštas 
užuojautas.

Jūsų visų parodytas 
nuoširdumas skausmo 
valandoje pasiliks mums 
neužmirštamas.

Duktė Onutė,sūnūs Bro
nius,Kazimieras ir Jo
nas-Antanina Mikšiai.

Man po sunkios opera
cijos, visą vasarą gulint 
skausmuose ir kančiose 
Ii goninė j e i r n am uos e ,yi - 
visiems mano priete- 
liams,kurie mane lankė , 
suramino,morališkai su
stiprino ir kitokią paramą 
suteikė , nuoširdžiausią 
padėką reiškiu:Tėvui Am- 
broziejui(Toronto), sese
riai ir švogeriui Butvy
dams, Liangams, Žemai
čiams , Baronams, Lelevi- 
čiams, Piliponiams, Skė- 
velams, Polujanskams, 
Kuraičiams, Ruzgiams , 
Polgrimams, S. Zubric- 
kams ,A. Zubrickams, Zu- 
brickienei(Hamilton),To- 
muliūnams, Ališauskams, 
Šetikams, J. Satkams, 
Gverzdžiams, Deino- 
rams, Dauginams, Vilbi- 
kaičiams, Paukščiams, 
Pamataičiams, Plata- 
kiams, Juozui Grigams , 
Pūsliams, Kalniniams, 
Kasragiams, Saccams, 
Matskevičiams, Stangai - 
čiams, Šarapnickui, Vi
sockui .Markeliui, Girevi- 
čiui, Markuškiui, krikšto 
sūnui E.Butvydui, J. Šarū
nui, A. Kairiui, J. Marti
naičiui, 27 8 SLA kuopai.
Dar kartą visiems ačiū .

Sonia Kukta, 
St. Catharines, Oit.— « — • — • -

Jums, kurie š. m. gruo
džio mėn. 4 dienos popie
tėje, taip netikėtai mudu, 
persikėlusius į naują na
mą,aplankėte su vaišėmis 
ir dovanomis bei nuošir- 
žiais linkėjimais,tariame 
nuoširdžiausią AČIŪ.

Ačiū rengėjai iniciato- 
reip.Milaišienei ir Jums, 
šį parengimą parėmu- 
siems prisidėjimu ir da- 
lyvavimu- 
Pp.Berzins, 
pp.K.ir Jz.Blekaičiams, 
pp. J. ir A. Blekaičiams , 
pp.Bruzgiams, 
pp. Gujams, 
pp. Janušaičiams, 
pp.Kažemėkams, 
pp.Milašiams, 
pp. Patams iams, 
pp. Pauliukams, 
pp. P ilypaič iams, 
pp. Sakalams, 
pp. Šimelaičiams, 
pp. Vindašiams, 
p.K. Zadląuskui, 
pp.Žemaičiams ir 
pp.Ž lobams.

Jums dėkingi
Nijolė ir Stasys SenkaL

N. L. red. nuoširžiai at
siprašo, kad pereitą kar
tą padėka praėjo be korek 
tūros irPonams Senkams 
padarė nemalonumo.

Visiems NL prenumera
toriams būsime dėkingi, 
kas užsimokės už laikra
štį už metus pirmyn.

ŠTAI KAS ŽINOTINA
APIE PAPILDOMAS SENATVĖS

PENSIJOS PAJAMAS
NAUJASIS GARANTUOTAS PAPILDAS YRA MĖNESINIS $30 PRIEDAS, KURIS BUS 
MOKAMAS PRIE DABARTINES $75 SENATVĖS PENSIJOS, JEIGU PENSININKAS NE 
TURI KITU PAJAMŲ.

VIS DĖLTO, JEIGU PENSININKAS TURI KITU PAJAMŲ, BET MAŽESNIU KAIP 
$720 I METUS ($60 I MENESI), TURI TEISE 1 PAPILDĄ, ATITINKAMAI MAZES 
Nl PAGAL GAUNAMAS KITAS PAJAMAS.

TAIGI, KIEKVIENAM GAUNANČIAM SENATVĖS PENSIJA YRA GARANTUOTOS 
MĖNESINES $105 PAJAMOS.

VEDĘ PENSININKAI:
Jei vyras su žmona gauna senatvės pensijas ir neturi kitų pajamų, abu turi teisę 
į mėnesinį $30 papildą, užtikrinantį jiems minimalines $210 pajamas į mėnesį. 
Jei vedę pensininkai turi sudėtines pajamas, mažesnes kaip $1440 į metus, nes
kaitant senatvės pensijos, kiekvienas jų galt gauti atitinkamai mažesnį papildą.

PRAŠYMŲ BLANKAI:
Prašymų blankas ir informacinė knygelė apie papildomą pensiją bus pasiųsta 
vasario mėnesį visiems pensiją gaunantiems asmenims. Jie bus prašomi rūpes
tingai perskaityti knygelę ir tuojau užpildyti blankus. Vedę pensininkai bus pra - 
šomi, kad kiekvienas užpildytų prašymų blankus ir juos išsiiustų kartu viename 
voke. Į pajamas neįskaitoma: karinės tarnybos pensijos, giminių dovanos ir pi
nigai, gauti iš visos eilės kitų šaltinių. Sąrašas uždarbių, kurie nelaikomi paja 
momis, atspausdintas prašymo blanke ir informacinėje knygelėje. Pens in inkai, 
reikalingi pagalbos užpildant prašymų blankus, gali kreiptis į Old Age Security, 
Canada Pension Plan arba Income Ta įstaigas. Jų adresai sužymėtiknygelėje.

IŠMOKĖJIMU DATOS:
Prašymams sutvarkyti reikia mažiausia dviejų mėnesių. Kai kurie pensininkai 
gaus savo priedų išmokėjimus drauge su senatvės pensijos čekiais kovo mėnesį. 
Kiti tuos sudėtinius išmokėjimus gaus balandžio mėnesį. Pensininkai, turį teisę 
į pensijos papildą 1967 m. sausio mėnesį, gaus išmokėjimus skaitant nuo sausio 
mėnesio. ■«’*

-liti h.. , . .. Ujt-

ISSUED BY THE HON. ALLAN J. MacEACHEN, MINISTER,

DEPARTMENT OF NATIONAL HEALTH AND WELFARE

VANCOUVER, B SAULT ST. MARIE, ONTARIO ST.CATHARINES,
VANKUVERIO LIETUVIŲ 

ŽINIOS
Jau daug kas bandė 

Vankuveryj suorganizuo
ti lietuvius į stipresnę 
koloniją ir įsteigti para
piją,bet tos pastangos iki 
šiol nedavė jokių rezulta- 
tų.Dabar į Vankuverį at
vyko Tėvas J. Vaišnys, S. 
J., kuris taip pat mėgina 
suburti lietuvius.

Kiekvieną sekmadienį 
dabar bus lietuviškos pa
maldos lenkų Šv. Kazi
miero mažoje,bet jaukio
je bažnytėlėje 12. 30 vai. 
Ši bažnyčia yra 1187 East 
27th Ave.,tad visiems yra 
lengvai pasiekiama. Nuo 
lietuvių lankymosi šiose 
pamaldose priklausys ir 
tolimesnis kolonijos liki
mas. Jeigu jie parodys 
norą, jeigu jų atsiras di
desnis skaičius,tai nebus 
sunkumų įsteigti ir lietu
višką parapiją,nes vietos 
arkivyskupas lietuviams 
yra labai palankus.

T. J. Vaišnys kapelio- 
nauja ligoninėje. Jį gali
ma pasiekti šiuo adresu: 
Holy Family Hospital,7801 
Argyle Street, Vancouver 
15,B.C.Telef.321-1514.Jis 
mėgins aplankyti visus 
Vankuverio lietuvius, bet 
ne visų turi adresus,tad 
jis būtų labai dėkingas, jei 
patys lietuviai su juo su-

MŪRININKŲ »
Jau keletas mėnesių, 

kaip ALGOMA plieno fa
briko 80 mūrininkų (pri
klausančių atskirai mū
rininkų, ne plieno darbi
ninkų, unijai) nesusitaria 
su fabriko administraci
ja dėl naujos darbo s ut an
ties.Kadangi dabar visoje 
Š.Amerikoje labai mado
je užsiprašyti didelio at
lyginimo, tai ir mūrinin
kai nemažai užsiprašė :50 
centų valandai priedo 
vienerių metų sutarčiai 
ir dvigubo atlyginimo už 
darbo dienas šeštadie
niais ir sekmadieniais .

Š.m.gruodžio 17 d. mū
rininkai pradėjo streiką.

ALGOMA galėtų be mū
rininkų išsiversti ilgesnį 
laiką,tačiau į streiką įsi
maišė ir fabriko geležin - 
keliečių-transporto dar
bininkai, kurie savo mū
rininkus užjaučiančiu 
streiku suparalyžavo 80 
00 darbininkų fabriką. 
Mūrininkus palaiko ir 

sisiektų ir susitartų,kada 
galės pasimatyti ir pasi
kalbėti.

Sausio 8 d. yra šaukia
mas Lietuvių Bendruo
menės susirinkimas, kur 
bus aptarta daug svarbių 
klausimų. Visi kviečiami 
dalyvauti. Vankuverietis.

STREIKAS

įvairūs statybos specia
listai, šiuo laiku vykdan
tieji plieno fabrike didžiu
lę 175 milionų dolerių 
plieno fabriko išplėtimo 
programą.Algoma fabri - 
ko administracija atsa
kydama į mūrininkų strei 
ką, tuojau pat sustabdė 
darbą rūdos kasyklose 
Wawoje(apie 60 mylių nuo 
SS Marie),pradėjo gesinti 
pečius ir masinį plieno 
darbininkų atleidinėjimą 
ligi pilno fabriko sustab
dymo,

Rašant šią korespon
denciją, ligi Kalėdų pali
kus tik kelioms dienoms , 
mūrininkų streiko pasė
koje likusių bedarbiais 
skaičius jau prašoko 5000, 
Turint galvoje šiame plie 
no fabrike laikinai suma
žėjusius užsakymus ir 
administracijos nesuti la
mą mokėti paprastam 
mūrininkui $12000 meti
nio atlyginimo,atrodo,kad 
atsiradęs mieste didelis 
nedarbas,gali pasilikti il- 
gesnį laiką.Korespondent, 
1967 M. LIETUVIŠKŲJŲ 
MOKYKLŲ METAI KA
NADOJE

Atkelta iš 2 p si.

giau skirti tėvams dėl 
lietuviško vaikų auklėji
mo ir lietuviškųjų mo-

ONTARIO
NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ATSTATYMO ŠVENTĖ

B-nės pirm, pranešė , 
kad Lietuvos Nepriklau
somybės šventės minėji
mas įvyks 1967 m. vasa
rio 4 d. Šiai šventei pa
ruošiamieji darbai jau 
pradėti. Šiais metais yra 
B-nės užplanuota Lietu
vos Nepriklausomybės 
paminėjimą plačiu mastu. 
Smulkiau painformuosim 
lietuviškoje spaudoje vė
liau. Pirmininkas kreipė
si į visus lietuvius para
mos medžiaginiai.
NELAIMINGI ĮVYKIAI

Mykolas Kasperas buvo 
mašinos suvažinėtas. 
Grįžtant iš darbo suva
žinėjo Antaną Staugaitį, 
kuriam sulaužė koją. Jei 
įvyksta koks susitrenki- 
mas su kita mašina, kad 
ir nejauti sužeistas,pasi
tikrink gerai pas daktarą 
ir užregistruok savo įvykį.

J. Š.

kyklų svarbos bei para
mos.

Paskirkime šiuos me
tus lietuviškam vaikų 
auklėjimui ir lietuviško
sioms mokykloms.
KLB Švietimo Komisija.

t

d.Su
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MONTREALIO LIETUVIŲ ŠEŠTADIENINIŲ MOKYKLŲ si

1967. I. 4. - 1(1025) ;

AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS SALĖJE SAUSIO MĖNESIO 8 DIENĄ .3 VALANDĄ PO PIETŲ, SEKMADIENĮ, VISIEMS MOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKAMS. 
PROGRAMOJE : 1. VAIDINIMAS- "KUR GYVENA KALĖDŲ SENELIS". 2. KALĖDŲ SENELIS, - DOVANOS VISIEMS VAIKAMS. 3. VAIŠĖS VISIEMS VAIKAMS.

Įėjimas: Vaikams nemokamas. Suaugusiems auka-bent 1 doleris. Mokytojai ir Tėvų Komitetas.

MOKT REAL
VASARIO 16 MINĖJIMAS 
organizuojamas 1967 m. 
vasario 19 d. 4 vai. po p < 
Plateau salėje. Daugiau 
bus pranešta sek.Nl ne .

Seimelio Prezid.

MONTREALIO LIETU - 
VIŲ SEIMELIO 
sesija šaukiama 1967 m. 
sausio 15 d.Aušros Var
tų salėje po 11 vai. pamal- 
dų.Organizacijos prašo
mos atsiųsti savo atsto
vus. Seimelio Prezid. 
ŠV.KAZIMIERO PARA P. 
ŽINIOS
-Trijų Karalių šventė šį 
penktadienį.Mišios 9,1O 
ll ir P vai. vak.Kiekvie
nas tikintysis privalo iš
klausyti mišias, nors ir 
galima dirbti .Kartu yra ir 
pirmasis mėnesio penkta
dienis.Išpažintys vakare 
nuo 7 vai.
-Pakrikštyta Stasio ir Ni
colas Vyšniauskų duktė 
Lilos Lindos irKetes var
dais.
- Parapijos k-to posėdis 
penktadienį 8:30 vakaro.
- Mirė Vincas Malinaus
kas, 6 5 m.,palaidotas sau
sio 3 d.
-Metinė piniginė apyskai
ta bus duodama ateinantį 
sekmadieni mišių metu.

Dr. J. SEMOGAS
5441 BANNANTYNE.  Verdun

Pirmadienį ir 2-4;7-9o.m. 
ketvirtadieni

antradieni ir , • 0-4 p.m.
penktadieni

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

767 -3175; namų 366 -9582.

DANTŲ GYDYTOJAS
Dr. J. MALISKA

KALĖDŲ EGLUTĖ
Montrealio lietuvių šeš

tadieninių mokyklų ren
giama tradicinė Kalėdų eg
lutė šiais metais bus Auš
ros Vartų parapijos salėje 
sausio mėn. 8d./sekma- 
dienį/ 3 vai. po pietų.

Eglutės tikslas duoti 
džiaugsmo mūsų mažie
siems platesnio lietuviško 
bendravimo aplinkoje'po
puliarinti lietuviškų šeš
tadieninių mokyklų idėją. 
Todįl į eglutę yra kviečia
mi visi mokyklinio am
žiaus vaikaųnorsl ir nelan
ką šeštadieninių lietuviškų 
mokyklų, kviečiami tėve
liai ir bendrai visuomenė.

Programoje: a. vaidini
mas " Kur gyvena Kalėdų 
Senelis" - parašytas p.I. 
Rimkevičienės/a,a./, pa
statytas Aušros Vartų šeš
tadieninės mokyklos moki
nių, vadovaujant mokyto
jams, b.Kalėdų Senelis ir 
dovanos - visiems vaiku
čiams. Dovanos ir vaišės 
parūpintos Tėvų Komiteto.

Įėjimas-vaikams-nemo- 
kamas. Suaugusiems-auka 
bent $ 1. -.

Prašome visus kuo skait 
tingiausiai dalyvauti ir pa
sakyti kitiems.

/PS. Mokinių mamytės 
prašome iškepti pyragų ii 
pristatyti prieš programą 
į salės virtuvę.

Mokytojai ir Tėvų Ko
mitetas.

• A. Ališauskas, dabar 
studijuojąs vargonus, ne 
seniai dalyvavo Verduno 
aukštesniųjų mokyklų te
levizijos pasirodyme kul
tūriniais klausimais ir iš 
ėjo pirmuoju.

naujas metų ket- 
palūkanų skaičia- 
už depozitus. Už 
įdedamus šėrus 
skaičiuoja divi-

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

Namų tel.: MU 1-2051

• Mirė ankstyvesnės atei 
vijos tautietis p. Stankus. 
Laidojamas per Aušros 
Vartų parapiją.

DR. A. O. JAUGELIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA

1410 Guy Street, J aukštas 
11- 12 kambarys.

Tel. 932- 6662: narna 737- 9681

ADVOKATAS

JOSERH F. MILLER
B. A., B. C. L. 

Suite 205 
168 Notre Dame St. E. 

UN 6-2063 ir UN 6-2064

"LITAS"JAU PRIRAŠĖ
5% DIVIDENDŲ 

už šėrų sąskaitas. Jeigu 
kas norėtų perkiloti su
mas iš šėrų į depozitų 
sąskaitas arba atvirkš
čiai,tai geriausia tatai at
likti sausio mėnesyj. Mat 
nuo vasario mėn.l d. pra
sideda 
virtis 
vimui 
naujai
"Litas" 
dendusnuo sekančio mė- 
nesiol d.po pinigų įdėji
mo,o palūkanas už depo
zitus-nuo mažiausios su
mos tame metų ketvirty
je 1967 metais "Litas" 
mokės 4.4% palūkanų už 
depozitus ir numato mo
kėti 5,25% už šėrus.Pr.R.
"BALTIJOS"STOVYKLA- 
VIETĖS
statybai Kalėdų Švenčių 
progaaukojo:po $5. 00 J. 
S.Kęsgailai,P. Kalpokas , 
Vabolis ir D. Zabielaitė; 
po $ 10. 00 E. J. Kardeliai 
ir R. P. Brikiai. Visiems 
didelis ačiū. Pr.R. 
JAUNŲJŲ TALENTŲ 
VAKARAS 
ir loterija davė $ 313.99 
pelno,iš kurių $74.10 liko 
gėrimais. Tiesiogine pa
rama stovyklos statybai 
lig šiol gauta $ 492.50. 
Apmokėjus visas šių me
tų statybos sąskaitas ir 
visus mėnesinius skolos 
ir palūkanų mokėjimus 
"Litui'/šiuo metu "Balti- 
jos"kasoje yra $ 554. 77 .

Pr.R. 
N. L. REDAKCIJOJE 
LANKĖSI 
visuomenininkas p. Gu- 
reckas, pp. Ališauskai, 
Kiaušas ir p. Šulmistrie- 
nėj p. Valentienė.
• Algis Mažeika, tarnybos 
reikalais nukeltas į To
ronto,buvo atvykęs šven
čių į Montrealį.
• Buv. montrealietis T. J. 
Vaišnys,SJ.dabar nusikė
lė į Vancouver!,kur bando 
suorganizuoti lietuvių pa
rapiją.
• P. Ignatavičius žiemos 
metui išvyko į Floridą.

Grupė Montrealio skaučių, 
/iš kairės/:D.Styraitė, R. 
Lukoševičiūtė, R. Pocau- 
skaitė, I. Lukoševičiūtė ir 
B. Ručinskaitė Kalėdų pro
ga aplankė NL redakciją, 
gražiai pagiedojo skautiš
kų ir kalėdinių giesmių, 
gražiai padeklamavo ir pa
linkėjo laimingų 1967 metų. 
Tai tikrai buvo nelauktas 
gražus skautiškas darbe
lis, už kurį N L red. yra 
nuoširdžiai dėkinga.

NAUJŲJŲ METŲ SUTI
KIMAS MONTREALYJE 

skaitlingiausias buvo DLK Vy
tauto Klube, kur buvo susirinkę 
apie 600 dalyviu. Dalyvių tarpe 
matėsi pp. Ambrazai is Ottawos, 
p. Sarkienė is Floridos,Silvija 
Alma iš Toronto, p. Šimonfelienės 
sesutė iš Chicagos ir daugiau. 
Taip pat dalyvavo iš Montrealio 
miesto valdžios įstaigą asmenų 
ir Fed. Parlamento narys Mac- 
kasey. Klubo pirm. J. Petruliu 
atidarydamas balių ir naujųjų 
metų momentu sveikino svečius 
ir visus dalyvius.
Daugiausia buvo sutikimų šei

mose ir nedidelėse grupėse.

• Klubo Pašalpines Draugijos 
susirinkimas ši sekmadienį 2 
vai. p.p.

DR. V. GIRIUNIENE 
PANTU GYDYTOJA

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

NOTARAS
J. BERNOTAS

B. A., B. C. L.
Sun Life Building 

Suite 200 1.
Tel.: UN 6-4364

NELAUKITE PASKUTINES DIENOS!
EXPO 67

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

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

Pasportų Suaugusiems Jaunimui Vaikams
rūšis Dabar Pilna Dabar Pilna Dabar Pilna

kaina kaina kaina
1 dienos $2.00 $2.50 $2.00 $2.50 $1.00 $1.25
7 dienų $7.50 $12.00 $6.75 $10.00 $3.75 $6.00
Sezoniniai $22.50 $35.00 $20.00 $30.00 $1125 $17.50

UTAS"
MOKA už: IMA už:

Indėlius 5% IĮ Nekiln. turto paskolas .7%
Ein. 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: 
Sekmodieniois 10.30 - 12.30.

Dorbo dienomis: 10.00 — 3.00 vol.
kosdien, išskiriant pirmad. ir šeštad

Vakare: trečiadieniais ir 
penktadieniais 7.00 - 9.00 vai.

ROSEMOUNTO SKYRIUS:
3907 Rosemount Blvd., tel. 722-3545 

Dienq. penktod. 1.00 -6.00 vol.
Dakare: pirmadieniais, trečiadieniais 

ir nenktodieniais 7.00 - 9.00 vol.

J. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS

SIUVU IR PARDUODU

Taisau ir Remodeliuoju 
Vasaros laike saugojimas 

/ Storage /.

6396 Bannantyne, Verdun. 
PO 7-6183,

LAIKRODININKAS
ANTANAS ŽUKAS 
1855 WELLINTON ST. 

Tel. WE 2- 0644.

TAISAU IR PARDUODU 
ŽEMOMIS KAINOMIS 

LAIKRODŽIUS IR JUVELYRUS.

STUDENTŲ ŽIEMOS 
STOVYKLA
vykus i Naujųjų Metų metu 
St.Adele buvo sėkminga , 
nes studentų suvažiavo 
daugiau negu buvo tlKeca- 
siJSimpoziumas Tautybės 
klausimais .vestas kun.dr. 
F .Jucevičiaus,oponuojant 
dr. P. Lukoševičiui,buvo 
įdomus ir praėjo gyvai. 
Tačiau buvo įdomus ir tas 
faktas,kad iš apie 50 stu
dentų,jo straipsnius tebu
vo pėrskaitę gal 3 ar 5 stu
dentai. Stovyklaujantis 
jaunimas turėjo įdomų ir 
gražų naujųjų metų suti
kimą. Simpoziume daly
vavo ir vyresnių:dr. J. 
Sungaila su šeima, inž. I. 
Mališka,V .Jonynas, J.La- 
dyga.Studentų buvo iš To
ronto,Čikagos,New Yorko 
ir kt. miestų.

• P.Kriaučeliūnienė yra 
išvykusi į Pietų Ameriką 
ir lankysis Brazilijoje, 
Urugvajuj, Argentinoje.

SERGANTIEJI LIETUVIAI:

Alfonsas Greibus turėjo neleng 
va operaciją ir jau yra sveiks
tantis. Jonas Valašimas jau ku
ris laikas sunkiai sirgęs jau su
grįžęs ir sveiksta namuose. 
Ilgokas laikas kai serga Aleksas 
Vicas, Ignas Skikas, Ant. Yukne- 
lis. A. Zinaitis. Naujai susirgęs 
V. Puzarauskienė, Kaz. Reke- 
sius. Jonas Mikalauskas.

ATKELTA IŠ 1 PUSLAPIO 
P.Daudžvardį,Paskui se
kė Dr. Jono Valaičio pa
skaita " Dr.K. Griniaus 
gyvenimas ir veikla'Dr. 
Valaitis,tylus mokslinin
kas, savo gabumais pra
simušęs į profesorius , 
aktyvus Santaroa-Šviesos, 
ALTo veikėjas ir gabus 
paskaitininkas. Jo paskai
tą Dr. Dalia Sruogaitė - 
Bylaitienė visą laiką ilius 
travoekrane.Per25 pas
kaitos minutes, minėjimo 
dalyviai pamatė ir išgir
do labai daug apie Dr. K. 
Grinių, jo vienminčius ir 
aplamai to meto lietuvius 
veikėjus.
Čikagos scenos darbuoto- 
jųsąjungos aktoriai: Zita 
Kevalaitytė -Visockienė, 
Regina Stravinskaitė, Le
onas Barauskas ir Kazys

NAUJA MIESTO SAVI
VALDYBĖ

Nuo sausio 1967 m. To
ronte perrinkta nauja sa
vivaldybė 3 metams.Bur
mistru išrinktas (anglo
saksų kilmės) W. Denison 
(61 m.), 25 metus buvęs 
alder manu ir kontrolie- 
riumi.Iki šiol buvęs bur
mistras P. Givens (Len
kijos žydo emigranto sū
nus) 44 m. katastrofiškai 
pralaimėjo. Prieš jį bal
savo 101.548 (už 54.525). 
P.Givens nustojo žmonių 
pasitikėjimo dėl moder
niškos Archer vario sta
tulos, dėl mažo kontakto 
su etninėmis grupėmis , 
dėl laikysenos savivaldy
bės tarnautojų streike ir 
kt.

Lietuviams malonus 
faktas,kad aldermanuyra 
išrinktas Tony O'Donohue 
jaunas inžinierius, vedęs 
lietuvaitę (Aldoną G.),pa
laikąs artimus ryšius su 
lietuviais.

Linkėtina, kad ODono- 
hue ateity patektų į bur
mistro kėdę, o tam savy
bių turi. J. Ka.

Dr.P.MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais 

pagal susitarimą.

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

Raštinė: LE 4-4451.

MEDŽIAGŲ 

IŠPARDAVIMAS

Importuota grynos vilnos audinių medžiaga 
)^\Įj Par<^uot'ama ?° $3»75 yardas .Užeikite ir Įsiti

Jukinkite į Lombardiš porduotuvų — 1095 St Gregoire 

Street, Montreal (prie Laurier Park).

LOMBARDI'S
DISTINCTION

Veselka .Algimantui Diki- 
niui režisuojant, vaidino 
ištrauką iš rašytojo An
tano Rūko knygos "Mano 
tautos istorija". Dekora
cijos buvo dailininko Jur
gio Daugvilio.Puiki akto
rių vaidyba, šviesų efek
tai, susirinkusius malo
niai privertė pergyventi 
šią veikalo ištrauką. Pa
baigus vaidybą, dalyviai 
iškvietė veikalo autorių 
ir dar ilgai plojo akto
riams,nenorėdami skirs
tytis.

Sausio 8 d. 2 vai.p.p. 
Ciceroje,parapijos salė
je, įvyks Dr. K. Griniaus 
100 metų gimimo pami
nėjimas. Step,Paulauskas

LIETUVIŠKAS PUSVALANDIS GIRDIMAS KAS

SESTADIENIS PER STOTI

BANGA 1410. 5.30 VALANDA VAKARO
Programos vedėjas L. Stankevičius

Tel. 669- 8834

ADAM0N1S INSURANCE AGENCY INC
GAISRAS - AUTOMOBILIAI - ATSAKOMYBĖ . GYVYBĖ

P. ADAMONIS
Chartered Insurance Broker

3907 Rosemount Blvd.
TEL. OFF. 722-3545 RES. 256-5355

AR ŽINOMA, KAD

’’NEPRIKLAUSOMOS 
LIETUVOS’’ SPAUSTUVĖ

spausdina bilietus, pakvietimus, vizi
tines ir padėkos korteles, įvairius 
blankus, receptans lapelius, vedybi
nius pakvietimus, mirties atveju už
uojautos laižkus, visokius ” statemer, 
tus”, vokus su adresais, laikraščius, 
žurnalus ir knygas.
Darbą atlieka pigtaupiegu kitos spaus 
tuvės. Ktie&ame įsitikinti.

ypausdinius galime priimti paštu ir paštu 
pasiųsti.

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

S-tos “Lite“ No. 752 D

D-L.K. VYTAUTO KLUBAS
2159-61 ST.CATIIER1NE E., MONTREAL.

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

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

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

Petrulį, tel: 522-2353

LIETUVIAI ATIDARĖ 
SLIDINĖJIMO PARKĄ '

Didėjant žmonių gerbū
viui, sparčiai auga slidi
nėjimo sportas .neatsilie- 
kant ir lietuviams. Gi per 
Kalėdas buvo atidarytas 
ir lietuviškas slidinėjimo , 
parkas,pavadintas Lorefr- į- 
to Ski Resort. Jis yra apie / 
30 mylių nuo Toronto ri
bų, važiuojant 50 plentu < 
linkAlliston. Įrengti trys 
nusileidimo takai, T-bar 
keltas, čiuožimui aikštė , 
Naujame pastate yra ka
vinė ir poilsio kambarys 
su ugnlakuru.Nors kalnas 
ir neperaukštas (180 pėdų), 
ši slidinėjimo vietovė tu
rėtų būti patogi savo ar
tumu nuo miesto,Savinin
kais yra grupė lietuvių, 
vadovaujama didelio sli
dinėjimo entuziasto Pra
no Stripinio.
SUTRUMPINO PAVARDĘ

Buvęs jaunesnės kar- '■ 
tos montrealietis inžinie
rius Č. Januškevičius su 
žmona (Petrulyte) teismo 
keliu pakeitė pavardę į 
Jonys. Jų vardai Česlo
vas ir Birutė-Regina lie - 
ka tie patys .Abu Kanadoje 
išsimokslinę Joniai uži
mą atsakingas pareigas , 
matyti, neranda reikalo 
suanglėti, gi dažnai mū
siškiai kai kurie, sakoma 
patogumo dėliai, išvirsta 
į Smith.

NL.red.keliais atvejais 
yra pasisakiusi, kad lie
tuviai, turį suslavintas 
pavardes, prie progų tu
rėtų atlietuvinti, -tat la
bai gerai padarė pp.Ja- 
nuškevičiai atlietuvinda
mi savo pavardę. Tai ge
ras pavyzdys visiems su-

PARDUODAMOS
NUOSAVYBES:

Namas 3- ju butu, 101 6th Avė.
LaSalle, Statytas paties savi
ninko pries 7 metus, ęentraliniu 
šildymu ir pilnu 5 didelių atski - 

ru kambarių įrengimu ir plyroomu. Slavintų pavardžių savi- 
Garažas pastatytas atskirai. ninkamS.

Taip pat šalia Cottege iš 10 * Dr> j. Sungaila 8U šeima 
kambarių. buvo išvykęs į Montrealį ir
Kreiptis: 99 - 6th Ave. LaSalle. , , , . , _studentų stovyklą St.Adele.

A. NORKELIŪNAS
Commisioner of the Superior Court of Montreal 

MONTREAL ENTERPRISES REG’D
VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS.

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

FALCON-FAIR LANE
GALAXIE—THUNDERBIRD

MUSTANG —TRUCKS

USED CARS
1 year guarantee.

Kreipkitės į
LEO GURECKAS 

Sales Managers Assistant
Keating Ford lietuvis atstovas 

769- 8831._ __

FORD
Sales Limited

4415 Bannantyne Ave., 
Verdun.

Tel. namų DO6-2548 
Įstaigos 769-8529.
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