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Montrealio lietuvių Lietuvių Dienai ir dalyvavimą 
Tarptautinėje pasaulinėje parodoje ruošti Komite
tas /iš kairės/: J.Kardelis, AV klebonas T.K.Pe 
čkys.SJ, pirm. R.Verbyla, Stp.Kęsgailą, dr. P. 
Lukoševičius;stovi: A.Mylė, J. Adomaitis, J.Šiau-

Argentinos Lietuvių Centras, minėdamas savo 4O-ties metų veiklos sukaktu
ves, pastatė J.Grušo veikalą "Vedybų sukaktis", kurioje dalyvavo /iš kairės/: 
inž. J. Geidimauskas, B.Paždagis, Zuzana Valatkaitė, F. Vilčinskaitė-Rysel- 
ienė/režisorė/, L. Lemberis ir A .Antanaitis/sufleris/. Foto F. Ožinsko.

čiulis ir J. Ladyga. Trūksta A. Norkeliuno.

Kas ir kur dedasi?
KINIJOJE VYKSTA

Kinijoje plečiasi revo
liucija. Nors skelbiama 
" kultūrinė revoliucija " , 
faktinai gi vyksta politinė 
revoliucija. Vyksta parti
nių grupių kova už valdžią , 
už pirmavimą, dominavi
mą.

Tikslių žinių nėra, nes 
diktatūrinis režimas vei
kia paslapčiomis.Bet ko
vos rėmai jau aiškėja.

Vienoje pusėj stovi Mao 
Tse-tungas,min. pirm. Ču 
En-lai ir karo ministeris 
Lin Piao. Faktinai tai ir 
yradidžiojijėga,ypač ka
riuomenė, jeigu ji paklus 
savo dabartiniams vadams,

Kitoje pusėje didžiuma 
kompartijos centro komi
teto,kuri neseniai Mao bu
vo suspendavusi. Tai irgi 
nemaža jėga, o gali būti 
net ir didesnė už pirmąją 
nes, kaip rodo įvykiai, jos 
pusėje yra miestų darbi
ninkai ir kaimų valstiečiai, 
kurie pradeda veiksmingą 
pasipriešinimą. Tas gali 
suparaližuoti visą valsty
bės gyvenimą ir priversti 
pirmąją grupę kapituliuo
ti. Streikų banga jau tiek 
išsiplėtė, kad min.pirm. 
Ču En-lai turėjo kreiptis

CHOU EN-LAI

Čia "kultūrinės revoliu- 
c i jos " vykdytojairfiešin ta
me stulpely-priešat. s

KOMUNISTŲ PRIES KOMUNISTUS REVOLIUCIJA
per radio ir prašyti dar
bininkus grįžti į darbą, Jau 
esą sutrikusi pramonė,že
mės ūkis ir susisiekimas 
-transportas.

Būdinga, kad prieš Ču 
En-laijaus pasisakymus 
per radiokalbėjo Mao. Jis 
taip pat kalbėjo,kaip ir Ču, 
bet jis grasino "sutriuš
kinti" opoziciją. Opozicija 
tačiau nepakluso jo gra - 
sinimams .Ir turėjo kalbėti 
Ču En-lai, bet šiojo kalba 
jau buvo taikinga ir kvie
čianti prie susipratimo .

Užsienio korespondentai 
teigia, kad Mao su savo 
klika, remiama"raudono
sios gvardijos", Pekine 
viešpatauja, bet Nankinas 
ir Šanchajus esą opozici
jos valdomi. Ten išsiplėtė 
streikai,kurie ir privertė 
Mao su Cu, ieškoti kelių , 
kaip juos apmaldyti. Dar
bininkija negali sutikti,kad 
jų gyvenimas, kuris yra 
labai sunkus,būtų dar sun
kesnis,© Mao skelbia, kad 
darbininkai ir valstiečiai 
turi paklusti jų diktatui ir 
yra nusistatę uždrausti 
streikus ir numušti ir taip 
jau ubagiškus darbininkų 
atlyginimus.

Revoliucija vyksta ir

U HSUEH-FENG

dar sunku numatyti, kuo ji 
pasibaigs.
REVOLIUCIJA 
INDONEZIJOJE

Įvykiai Indonez i jo je taip 
pat nesibaigia.Revoliuci
ją,kurią 1965 metais bandė 
padaryti kiniško tipo ko
munistai,nepavyko ir per
sivertė revoliucija prieš 
komunistus, kuri palaips
niui tebevyksta jau antri 
metai.Ji vis dar eina gilyn 
ir,kaip atrodo,artinas i prie 
kulminacijos, kurios vir - 
šūnėje stovi visų įvykių 
priežastis-Sukarno.

Teismai mirties baus
me nubaudė buvusius Su
kamo padėjėjus-užsienių 
reikalų ministerį Suband- 
rio ir aviacijos viršininką 
gen.Dhani.Dabar vystoma 
byla dar 9O-ties pervers
mo dalyvių, kurie nužudė 
6 generolus. .

Sukamo,reikalaujant In
donezijos žmonėms, ypač 
gi-studentams .priverstas 
buvo per radio pasiaiškin
ti dėl komunistinio per
versmo. Jis atsiribojo nuo 
buvusių artimiausių savo 
padėjėjų ir teigė, kad apie 
perversmą nieko nežino- 
jęs.Bet kaltintojai tuo ne
tiki, laikydami šį jo pasi
sakymą netikru, nes yra 
daug duomenų, kad buv. jo 
artimieji bendradarbiai, 
kuriems jis davinėjo įsa
kymus,pildė kaip tiktai jo 
valią. Todėl masiniame 
susirinkime, kuris vyko 
Indonezijos sostinėje Dža- 
kartoje, buvo reikalauja
ma Sukamo patraukti at
sakomybėn.

Dabartinis Indonezijos 
min. pirm. gen. Suharto 
buvo pas įsakęs,kad su Su
kamo susitarta,bet.. .yra 
dar aukštenis reikalų 
sprendėjas-tautos suve
renas, kuri neatrodo, kad 
nurimtų lig5 nebus byla iš
siaiškinta iki pat gelmių, 
iki pagrindinių Indonezi
jos nelaimių priežasčių. 
Tat revoliucija Indonezi
joje dar nebaigta. Tauta 
reikalauja demokratinės 
santvarkos .kurioje j i būtų 
šeimininkė, visų reikalų 
sprendėja.
ŽINIOS TRUMPAI
• JAV Kongresas pradėjo

KAS NAUJA
NUMATOMAS MOTERŲ 
ŽYGIS Į OTTAWA

Moterų komiteto, kovoj an 
čio už lygias su vyrais mo
terų teises, pirm. M. Sabia, 
gyvenanti St.Catharines,Ont. 
pareiškė, kad artimiausiu lai 
ku Kanados vyriausybei pa
siųs ultimatumą, reikalaujan 
tį tuojau sudaryti moterų ko 
mitetą. Jeigu gi federalinė 
vyriausybė to nepadarys, tai 
2 milijonai moterų darys žy
gi i Ottawą.
SEPERATIZMaS KVEBEKO 
provincijoje v 1 atsinaujina. 
Monrtealio mieste seperatis- 
tai užtepė daugelyje vietų 
federacijos šimtmečio ženk
lą prirašydami, kad tai esąs 
neteisybių ir priespaudos 
šimtmetis.
karo ministerija

paskutinį mėnesi psirašė 
141 Įvairiu sutarčių apie 10 
milijonų sumai. Sutartys pa- 
sirašytės su keliolika firmų.

posėdžius, kuriuose pre
zidentas L.Johnsonas pa
darė pranešimą apie vals- 
tybėsreikalų padėtį.Svar
biausia pranešime-karo 
reikalai su kinų, rusų ir 
šiaurinio Vietnamo komu- 
nistais;biudžetas, kuriam 
pakeliami mokesčiai ir 
socialinis aprūpinimas . 
Prezidento kalba buvo la
bai rimta, konkreti ir 
konstruktyvi. Karas bus 
tęsiamas,bet JAV kviečia 
kitą karo pusę prie taikos . 
Amerikos žmonių gyveni
mas yra pasiekęs nebuvu
sio gerbūvio lygį.
• New York Times ko
respondentas Salysbury 
buvo nuvykęs į Hanojų ir 
kalbėjosi su šaiur. Viet
namo vadu HoČi-minh. 
Šis reikalauja,kad JAV be 
jokių sąlygų nustotų bom
barduoti šiaur .Vietnamą, 
kas nėra priimtina,bet at
rodo, kad vis dėlto eina
ma derybų kryptimi.
• Jugoslavijos kompartija 
pasisakė prieš pasaulinį 
kompartijų suvažiavimą .
• Izraelio-Sirijos pasie
nyje vėl vyko susišaudy
mai. Juos bando sustabdy
ti Jungtinių Tautų komisi
ja.
• SSSR atstovybė Urugva
jaus sostinėje Montivideo 
paprašė Urugvajaus val
džią pašalinti iš atstovy
bės grupę studentų, kurie 
prašė apsaugos.Rusaitei- 
gia, kad nėra priežasties

KANADOJE
LĖKTUVAI AUTO 
KONTROLĖJE

Ontario provincijos polici
ja, kontroliuojanti auto jude 
jima, Įsigijo kontrolei lėktu
vus, kurių pagalba konstatuo 
j'a nelainnes, ispeja mašinas 
kur ir ko reikia saugotis, ir 
nelaimių skaičius esąs žy
miai sumažėjęs.
KYLA NEDARBAS

Reiškiasi tendencija, rodan 
ti, kad kyla nedarbas. Taip 
Sault Ste Marie, Ont. strei
kuoja apie 6,000 Algoma fa
briko darbininkų, Hamiltone 
ir jo srity dabar esą apie 13 
000.bedarbių. Ju skaičius ga 
lįs pakilti, nes Stelco kom
panija gali pradėti steika.

KYLA JAVU ATSARGOS
Valstybės žinioje esančios 

javų atsargos sausiopradzio 
je padidėjo 5 milijonais bu
šeliu, ir dabar yra pasieku
sios 322,400,330 bušeliu, 

juos saugoti, o studentai 
sako, kad juos persekio
janti policija.
• V. Vokietijos kancleris 
Kiesingeris lankėsi Pary
žiuje ir tarėsi su prez.de 
Gaulle.
• Belgijos sostinėje, Briu
selyje, vyko Bendrosios 
Europos rinkos organiza
cijos posėdžiai, kuriuose 
dalyvavo V.Vokietijos užs. 
reik .min.Brandt .Svars
tomas D. Britanijos priė
mimo klausimas.
• Rytinė Vokietija Vakarų 
Berlyne atidarys biurą, 
kuris išdavinės Vakarų 
Vokietijos gyventojams 
leidimus lankyti savo gi
mines Rytų Berlyne.
• Dominikos resp. prezi
dentas Balaguer pasisakė 
prieš Anglijos nusistaty
mą šutei kti Kubai 25 mil. 
dol.paskolą.nes Kuba vi
są laiką veda ardomąjį 
darbą Amerikos kontinen
te ir kelia Amerikos su
sirūpinimą tuo šašu.
• Amerika išbandė nepa
prasto greičio lėktuvą,ku
ris laikomas tarpiniutarp 
raketų ir lėktuvų.
• Pranešta, kad susirinks 
kontrolinė Vietnamo ko
misija, kurią šudaro Indi
jos, Kanados ir Lenkijos 
atsto’vai. Atrodo, kad pa
mažu vis dėlto artinama- 
si prie taikos Vietname .
• JAV prezidentas Kon - 
grėsė pasisakė už santy
kių sukomunistiniaiskraš^

ekonomijos inžinierius,Ca
nada National Railways?A ■ 
nalitinio departamento di - 
rektorius, kaip modernus 
ekonomistas yra pakvies
tas ir jau dirba HydroQue- 
bec kompanijos, kuri yra 
apjungusi kelias dideles 
elektros kompanijas, kai 
jos Lesage vyriausybės bu
vo nacionalizuotos. P. Po
vilaitis dabar turi uždavinį 
visas jas apjungti ir sulie- 
dinti į vienetą. Tai yra di
džiulis, visą Quebeco Pro
vinciją apimąs dalykas.

P. Povilaitis Hydro-Que
bec dabar turi labai atsa - 
kingas pareigas.

Lietuvių gyvenimo faktai
SĖKMINGA VEIKSNIU VATIKANO ŠALTINIAI
KONFERENCIJA ‘ PRANEŠA

New Yorke sausio 14 ir 15 
dienomis vyko veiksnią kon» 
ferencija, kurioje dalyvavo 
VLIKas, ALTas, Lietuviu 
Bendruomenės, Lietuvos Lai 
svės Komiteto ir Diplomatų 
atstovai.
Konferencija svarstė eina

muosius reikalus ir svarbiau
sia Lietuvos nepriklausomy
bės atkūrimo 50 metų sukak
tuvių reikalus. Priimta plati 
minėjimo programa, be ko ki
ta Pasaulio Liet. Seimas, 
Kultūros Kongresas, eilė 
leidinių ir 1.1.

Konferencijai pasibaigus, 
buvo informuota spauda, ku
rios pranešimai seks. Taip 
gi bus paskelbti nutarimai. 
Konstatuojama, kad konferen
cija ir ferma ir turiniu praė
jo labai gerai, pozityviai dar
bingoje nuotaikoje. NL ben
dradarbio pranešimas laukia
mas.

LIETUVOS PREZIDENTO 
dr. K. Griniaus minėjimas sek 
madienį įvyko Filadelfijoje. 
Minėjime pranešimus darė 
Konsulas p. StaSinskas ir 
VLIKo vicep. J, Audėnas, 

'VISIEMS, KAS YRA NUKE
NTĖJĘS NUO NACIŲ RĖt-

MO, 
bet dar nesutvarkė savo do
kumentų, prašymams padu
oti gauti kompensacijai, at
idėtas prašymų padavimo 
laikas iki 1967 metų kovo 
mėnesio 31 dienos. Šiuo 
reikalu informacijų duoda 
PLB Vokietijos Lietuvių 
Krašto Valdyba adresu: 
684 Hlittenfeld Uber Lamp- 
erhęim. W. Germanv.
• DB min.pirm. VVilsonas ir 
užs. reik. min. Braun dvi die 
n as viešėjo Romoje tardamie 
si svarbiausia dėlDB įstoji
mo i Bendrąją Europos rinką. 
Jie pasiryžę aplankyti visas 
6 valstybes, sudarančias šiai 
organizacija. Jie buvo priimt; 
Popiežiaus spec, audiencijoj

Pasaulio Lietuvių Bendru
omenės pirmininkas, vie
šėdamas Australijoje, a- 
tidarė Australijos lietuvių 
sportines varžybas /žiūr. 
jų aprašymą Sporto skilty
se/. J. Bachuno viešėjimą 
Australijoje ir jo pasisak
ymus aprašė Australijos 
angliškoji spauda.

PLB pirm. J.Bachunas 
jau ne pirmą kartą vieši 
Australijoje, kuri jam ir 
jo žmonai patinka.
P. J.Bachunas dalyvavo 

ir metiniame Australijos 
Lietuvių Bendruomenės 
suvažiavime, kuris yra 
didžiausis Australijos 
lietuvių metinis įvykis.

kad sausio 29 d. numato
mas SSSR Aukščiausio 
Sovieto Prezidiumo pir
mininko N. V. Podgorny 
lankymasis Vatikane. Šį 
klausimą svarstė Vilko 
valdyba ir prie jo prie šio 
nusistatymo:

1. Vilkas netrukus tuo 
reikalu išsiųs Vatikano 
valstybės sekretoriui ati
tinkamą memorandumą;

2. Lietuvių visuomenei 
patariama siųsti Vatika
nui laiškus.kuriuose būtų 
išreiškiamas nusivyli
mas dėl priėmimo Pod
gorny, galvos tos valsty
bės,kuri jau26-tus metus 
laiko Lietuvą okupavusi , 
naikina jos gyventojus , 
uždarinėja bažnyčias,per 
sekioja kunigus ir tikin
čiuosius, paneigia žmo
gaus teises ir kt.

Laiškus siųsti šiuo ad- 
dresu:

His Eminence Amleto 
Giovani Cardinal Clcog- 
niani, Secretary of State 
of the Holy See, City of 
Vatican.

Laiškus rašyti galima 
lietuvių, anglų, italų ir 
prancūzų kalbomis. (E.) 
PROF.J. BALTRUŠAITIS 
Lietuvos Diplomatinės 
Tarnybos pareigūnas Pa
ryžiuje, sveikinime nau
jajai Vilko valdybai, pa
reiškė:

" Nėra abejo, kad visa 
mūsų rezistencija turėtų 
būti suvienyta.Aš Jus ga
liu užtikrinti,kad iš mano 
pusės bus viskas padary
ta,kad toks platus ir arti - 
mas bendradarbiavimas 
galėtų tęstis". (E.)
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ŠIAURĖS AMERIKOS L.STUDENTŲ ŽIEMOS STOVYKLA PRIE MONTREALIO

Montrealio "cheerleading" komanda šūkiais ir šokiais palaiko vyrams gerą nu 
otaitą laike futbolo rungtynių-nuotrauka dešinėje ir kairėje- du montrealieciai 
kurių vienas pokštaudamas apsirengęs apatiniais marškiniais, tariasi su kole
ga, kaip nugalėti Toronto futbolo komandą. . . Nuotrauka J. Gerhardaitės.
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Tautos Fondas
Vyr.Lietuvos Išlaisvi

nimo K-tas yra lietuvių 
tautos laisvas ir auten
tiškas balsas bei jos va
lios reiškėjas nuo 1943 
metųJis telkia visas Lie
tuvai Nepriklausomybės 
diekiančias lietuvių gyvą
sias jėgas kovai prieš so
vietinį kolonializmą - už 
Lietuvos išlaisvinimą. 
Šioje kovoje lietuvių tauta 
reikalinga visų laisvę my
linčių paramos. Tačiau 
pirmieji kovotojai ir ko
vos talkininkai yra visi 
laisvojo pasaulio lietu- 
viai.per savo politines ar 
rezistencines grupes,ap
sijungę VLIKo vadovybė
je.

Lietuvos laisvinimo 
kovą VLIKas veda viso - 
mis galimomis priemo
nėmis: memorandumais , 
spauda,radi jo bangomis , 
vieningai dirba su Lietu
vos diplomatine tarnyba, 
su pavergtųjų tautų orga- 
niza cijomis ir visu lais 
vuoju pasauliu. Tokiai 
veiklai vesti reikia daug 
darbo ir lėšų.

Lėšos, kurias VLIKas 
gauna iš Amerikos Lietu
vių Tarybos (ALTo), su
daro tik apie pusę metinio 
biudžeto,o todėl dėl VLIKo 
plačiosios veiklos laisva

jame pasaulyje, Tautos 
Fondas ieško nuolatinių 
aukotojų.

Yra stiprus visuome
nės pritarimas, kad visi 
lietuviai laisvanoriškai 
apsidėtų metiniais įna
šais,bent po 10 dol. ,nors 
5. - ir juos įmokėtų T . 
Fondui. Tokiam aukų su
rinkimui Tautos Fondas 
jau daugelyje vietovių tu
ri savo įgaliotinius,bet jų 
skaičius nėra pakanka
mas ir Fondas ieško dau
giau įgaliotinių ir labai 
prašo talkininkauti Lie
tuvos Laisvinimo darbe . 
Iki kol visose vietovėse 
bus įgaliotiniai, Tautos 
Fondas prašo aukas siųs
ti Fondo pirmininko var- 
du:preletas Jonas Balko
nas, Lithuanian National 
Fund, 64-14, 56th Road , 
Maspeth, N.Y. 11373. Au 
kotojų pavardės skelbia-^- 
mos liet, spaudoje.

Už siunčiamą auką šiuo 
prašymu būsime dėkingi.

Prel. Jonas Balkūnas 
Fondo Pirmininkas 
Alb. Ošlapas 
Reikalų vedėjas.
P. S. Kanadoje aukos 

siunčiamos T. Fondo ats- 
tovybei.S.Banelio adresu: 
230 Salem Ave. .Toronto , 
Ontario.

Kalėdų atostogų metu 
įvyko žiemos stovykla Ste 
Adele, prie Montrealio. Į 
ją atvyko per 50 studentij 
iš įvairių vietovių-ar tai 
susispaudę mašinom at
važiavo iš Toronto,ar de
vyni oliką valandų trauki
ny išsėdėję iš Čikagos, ar 
lėktuvu, ar autobusu iš 
Detroito,nykščiu iš Mont
realio. Buvo atstovų iš 
New Yorko, Bostono, Ar
kansas, London, Ont. ii’ 
kitur.

Pramatyta programa 
daugumoj buvo įvykdyta. 
Oras pasitaikė puikus sli
dinėjimui,tad dienas dau
gumas praleido kalnuose. 
Teko tik vienam montre- 
aliečiui išsinerti koją.Vi
si kiti, lai mingai, saugiai 
nusileido nuo kalnų vir
šūnių.

Trečią stovyklos dieną 
įvyko futbolo rungtynės 
sniege. Toronto komanda 
lošė prieš vyrus iš visų 
kitų vietovių.Torontiškiai 
geri sportininkai-laimėjo 
12-0. Vyrams gerą nuo
taiką palaikyti, merginos 
sudarė dvi "cheerleading"

komandas ir įvairiais šū
kiais apibūdino žaidimą.

Naujų Metų sutikimo 
šokiai įvyko gražioj at- 
mosferoj.Salė buvo išde- 
koruota ir stovyklautojai 
išsipuošę baline apranga. 
Šiam vakarui atvyko dar 
apie 20 studentų iš Mont
realio. Naujus Metus-ir 
Kanados šimtinį gimta
dienį-sutikom linksmai, 
su šampanu.

Buvo ir rimtesnė sto
vyklos dalis, nemažiau 
įdomi. Beinformalių dis
kusinių būrdių, kuriuos 
kartkartėmis buvo gali
ma girdėti pro atviras 
duris, buvo lietuvybės 
vertybės tema seminaras 
dalyvaujantkun.dr.F. Ju
cevičiui ir dr. P. Lukoše- 
vičiui.Kun.dr. Jucevičius 
trumpai apibūdino savo 
pagrindines idėjas dvie
juose straipsniuose,kurie 
pasirodė "Ateity" 1966 m. 
balandžio ir gruodžio mėn 
Dr.Lukoševičius pasida
lino mintimis, kaip, per
skaitęs tuos straipsnius , 
vyresnės kartos žmogus 
gali suprasti tas idėjas , .

kaip jis reaguoja į tai ir 
kodėl jo reakcija skiriasi 
nuo jaunimo reakcijos .

Jaunimas ir vyresnieji 
svečiai prabilo diskusijų 
metu. Po valandos ir pu
sės buvo padaryta išvada 
kad neužtenka išlaikyti 
"lietuvybę',' bet reikia ge
rinti (improve) jos ypa - 
tybes mūsų dabartinės 
dvilypės kultūros sankry
žoj.

Šią stovyklą rengė 
Montrealio skyriaus stu- 
dentai.Rengėjų nuomone, 
stovykloj pasisekė sukur
ti gerą nuotaiką ir duoti 
progą lietuviškam jauni
mui susipažinti ir paben
drauti su naujais veidais 
iš kitų kolonijų ir taip 
praplėsti pažintis.Tai bu
vojau antra šio pobūdžio 
stovykla .Pernai buvo šiek 
tiek mažesnė ir kuklesnė, 
o šiemet jau didesnė. Iš 
klaidų mokinamės. Tiki
mės,kad žiemos stovykla 
sekančiais metais pri
trauks dar daugiau stu
dentų ir vėliau pasidarys 
metinis Montrealio stu
dentų projektas.

167. A.Erštikaitis... $100 
168.Inž.M.Meiliūnas $100 
169.Dr.O.Gustaitienė $100

Papildė įnašus: 
Toronto Apyl.Valdyba iki 

$400 
A. Augustinavičius iki 

$500
A. Erštikaitis gyvena, 

Stoney Creek,A. Augusti- 
navičius-La Sallete, kiti— 
Toronte.Visiems aukoto
jams Fondas nuoširdžiai 
dėkoja.

1966 m. bendras Fondo 
planas išpildytas tik 30% 
Atskiros kolonijos išpil - 
dė taip: Delhi ir Ottava 
100%,Edmonton ir Vanku- 
ver67%, Toronto ir Rod
ney 50%, Hamilton 25%, 
Montreal 18%, likusios- 
nieko.
Vieton numatytų $15000. - 
gauta tik $ 4. 500. Tas at
sitiko, dėl to, kad Fon
do Valdyba ir Taryba gin
čijosi su Bendruomenės 
Valdyba ir Taryba dėl 
Fondo statuto įregistravi 
mo.ir neturėjo laiko vyk

dyti Fondo vajų.
Bet gruodžio mėn.18 d. 

įvykusiame Fondo Tary
bos su Bendruomenės 
atstovais posėdyje sutar
ta Fondo statutą kiek pa
keisti ir jį įregistruoti 
taip,kad Liet. B-nė skiria 
į Fondo Tarybą 1 trečdalį 
narių"ex officio','o 2 treč
dalių narių renka visuo
tinis narių susirinkimas . 
Patikslinimas.Tėv. Žib. 

gruodžio mėn. 8.15 ir 29 
d.spausdintame narių są
raše turi būti taip: 
44. Ažubalis Petras kun .

$ 200 
48.Kred.Kooper. Parama 

$ 200 
144. Ladyga Jonas inž.

$ 100
P. Lelis Reik. Ved .

Praėjusiųjų metų pasku
tiniame NL n-ryje 2-me 
puslapyje Kanados Lietu 

vių Fondo skiltyje 97 nu 
meris atspausdintas ne
teisingai. Turi būti A. 
Danaitis.

WASHINGTON, D.C
PREZIDENTO DR. K.GRINIAUS MINĖJIMAS
1966 m. gruodžio mėn . 

18 dieną Statler Hilton 
viešbučio patalposejvyko 
Washington o Lietuvių 
Bendruomenės suruoštas 
Dr. K. Griniaus 100 metų 
nuo jo gimimo sukaktuvių 
minėjimas.

Įžangos žodį tarė minė
jimo ruošimo komisijos 
pirmininkas A. Vasaitis , 
Lietuvos atstovas J. Ka- 
jeckas nusakė šio minė
jimo prasmę.Savo kalbo
se Dr. K. Griniaus gyve
nimą ir veiklą apibūdino: 
V. Trumpa, J. Daugėla ir

B. Baramskas .Įspūdingai 
skambėjoDrlK. Griniaus 
žodis-Į Lietuvą iš plokš
telės perskaitytas jo sū
naus prieš porą metų mi
rusio pulkininko K. Gri
niaus .

Antroje programos da
lyje susirinkusieji vašing 
toniečiai ir baltimorie- 
eiai turėjo malonios pro
gos pasiklausyt aktoriaus 
Kazlausko paskaitytų ei
lėraščių ir gražiai išpil
dytų solistės Krištolaity^ 
tės-Daugelienės dainų ir 
ariiU- G. K.

Laiškai Redakcijai
Didžiai Gerbiamas N. 

L. Redaktoriau.
Prašau įdėti mano at

sakymą,autoriui J.V.,dėl 
Episkopato įspėjimo.Pra
šau netrumpinant, įdėti į 
sekantį numerį N. L. Ne
sutinku trumpinti. Jeigu 
manytumėte,-mano atsa
kymui nebūtų vietos,tada 
prašau grąžinti visą ma
no straipsnelį. Ačiū.

Kun. J. Gaudzė. 
Montreal 12.1.1967.

ATSAKYMAS J. V. - 
STRAIPSNIO AUTORIUI 
DĖL EPISKOPATO ĮS
PĖJIMO

Rašydamas J.V.komen
tarą apie Garabandal, la
bai supainiojo dalykus,už- 
tat nedrįso net savo pilną 
pavardę parašyti. Jis pa
darė tris pagrindines 
klaidas: tai juridinis ne
tikslumas, dalyko nepaži
nimas ir moralinis neat
sakingumas.

1. Juridinis netikslu
mas. "La Semaine Reli- 
gieuse','jokiu būdu nekal
ba episkopato vardu, ten 
buvo tik trumpas arki
vyskupijos pranešimas 
Garabandalo reikalu, pa
duodant Santander vysku
pijos nuomonę, kad jiems 
šiuo metu dar neatrodo 
Garabandal įvykiai turį 
antgamtinį charakterį, 
antra vertus neneigia tų 
įvykių buvimą. Arkivys

kupijos biuletinyje nieko 
nebuvo rašyta apie 
"kruopščius tyrinėjimus 
iš bažnyčios pusės',' ką J. 
V. klaidingai teigia.

2.Dalyko nepažinimas . 
Ar klausė ar ne, bet au
toriui J. V. keistai pasi
rodė, kad per lietuvišką 
radio valandėlę (kalbėjo 
kun.J.Gaudzė), buvo duo
dama gryna propaganda 
apie Garabandal įvykius 
ir "nesvietiškas Marijos 
įtūžimas prieš visą jau 
šėtoniškai sugedusią 
žmoniją"... Tuo reikalu 
rašant rimtą straipsnį, 
neužtenka remtis trumpa 
"La Press "žinute,o efek
tui išgauti .naudoti juridi
nį netikslumą. Mano nuo
širdus patarimas J. V. ir 
kitiems,pirmiausiai rei
kia gerai susipažinti su 
rimtais šaltiniais, kurie 
aiškiai liudija apie Gara
bandal įvykius stebėjusių 
žymių žmonių.Dr. Ricar
do Puncernau neuropsy- 
hiatrist iš Barcelonos , 
asmeniškai stebėjęs įvy
kius Garabandale,1965 m. 
vasario 25 d. paskaitoje 
taip pasisakė: "žiūrint 
griežtai moksliškai į da
lykus .negalima paneigti, 
kad ten negalimas virš- 
gamtinis pasireiškimas , 
žiūrint tos galimybės 
šviesoje ir išeinant iš 
krikščioniško taško, būtų 
neprotinga užimti neigi-

mo poziciją".
3.Moralinis neatsakin

gumas. J. V. rašo,kad už 
" spekuliantų platinamą 
brošiūrą, prašoma po 5 
dol."Nematęs J.V. nei ta
riamos brošiūros nei 
knygų,labai klaidingai da
ro išvadas. Pirmiausia, 
tai ne brošiūra, bet kie
tais viršeliais 208 pusi, 
knyga,gausiai iliustruota 
nuotraukomis iš buvusių 
įvykių.Knygą"The appar- 
ritions of Garabandal" 
parašė ispanas,-Sarago- 
zos ekonomijos įstatim- 
davystės ir industrinės 
mokyklos ekspertas prof. 
Francisco Sanchez-Ven
tura y Pascual (ji yra iš
versta į vokiečių, prancū 
versta į prancūzų, vokie
čių ir anglų kalbas). Mi
nimos knygos leidimą pa
tvirtino Jalpos Arkivys
kupas Manuel Pio Lopez. 
Arkivyskupo pasisaky
mas: "Turėdami mintyje 
Švento Sosto nurodymus 
ir Santander vyskupo, kas 
yra reikalaujama bažny
čios įstatymų, mes duo
dame patvirtinimą ir lei
dimą mūsų arkivyskupi
joje,apie Palaimintą Mer
gelę Mariją,San Sebastion 
de Garabandal... " toliau 
sako "Karmetitų viršinin
kas Rev.P.Elias iš Puebla, 
atsiklausė Romoje, Šven
tos Kongregacijos tikėji
mui saugoti Msgr.Philip
pi, dėl Garabandal Mari
jos apsireiškimų tikru
mo.Taippat autentiškumą 
patvirtina ir Yėvas Pijus .

Knyga"The apparitions 
of Garabandal" su per
siuntimu kainuoja 5. 50 
dol. Kun. J. Gaudzė .

A A

ELEONORAIVAUPSHAS 
netikėtai mirus, dukterį Eleonorą, žen
tą Intą, sūnus- Petrą, Antaną ir Julių 
su šeimomis, gimines bei artimuosius 
liūdesio valandoje nuoširdžiai užjaučia

Dronsatavičių šeima.

A “j" A IEVAI RIMKF VIČIENEI 
mirus, didelio skausmo prislėgtus- vyrą, dukrą 
Jane ir žentą Bronių Niedvarus, anūkus Kristy- 
tę ir Gytį, nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi 

Čikaga. Lina ir Petras Kubiliai.

PONIAI A. A. JIEVAI RIMKEVIČIENEI MIRUS, 
Jos vyrui Kazimierui, dukrai Janinai Niedvarie- 
nei ir žentui Broniui Niedvarui nuoširdžią užuo
jautą reiškiame. Konstancija ir Leonas

Čikaga. BALZARAI.

PONUI A.A. JONUI GIRDŽIUNUI MIRUS, 
nuoširdžią užuojautą reiškiame prieteliams 
Lizai ir Feliksui Morkūnams ir Jų Šeimai.

Čikaga. Konstancija ir Leonas
BALZARAI,

ELEONORAI VAUPŠIFNAI
mirus, draugiškai nuoširdi užuojauta visai Vaup- 
šų šeimai.

V. ir J.Biliūnų Šeima.

JONUI KAMENKAI 
mirus, visuomenininkų ir rašytoją 

ADOLFINĄ SKAISTIENĘ SU ŠEIMA 
nuoširdžiai užjaučia E. ir J.Kardeliai.

autentiškais. Todėl nėra šia būtų paklusti Montre-

STATOMAS VASARIO 16 AKTO SIGNATARUI 
PRELATUI ŠAULIUI PAMINKLAS

Dr. A. Hofer - DargužasGruodžio 10 d. Berne 
buvo susirinkęs komite
tas pastatyti paminklą 19 
64 m.Lugano, Šveicarijo
je, mirusiam Vasario 16 
s.akto signatarui,prelatui 
profesoriui Kazimierui 
Šauliui.

Pasiuntinybės patarė
jas Dr.A.Gerutis (Berne) 
- pirmininkas, kun. Anta
nas Tranevičius-Salezie- 
čių Instituto Castelnuovo 
Don Bosco (Italija) admi
nistratorius -vicepirmi
ninkas; ponia Ona Linde- 
rienė (Berne)-kasininkė; 
dailininkas Vincas Alek
sandravičius (Castelnuo
vo Don Bosco)-narys ir

(Thun)-narys.
Posėdyje taippat daly

vavo skulptorius Gabrie
lius Stanulis,dėstąs skulp 
turą Ženevos meno mo
kykloje.

Pasikeista nuomonė
mis dėl paminklo ir ap
tarta sąmata.

Išaiškinus kai kuriuos 
formalumus su Lugano 
kapinėmis, visuomenė bus 
painformuota apie toles
nius komiteto sumanymus 
ir darbus.

Tenka pastebėti, kad 
Lugano palaidotas ir kitas 
Vasario 16 d. akto signa
taras, įgaliotas ministe- 
ris Dr. Jurgis Šaulys.

Mylimai motinai
A -į- A STEFANIJAI ČERNYŠOVIENEI MIRUS, 

Leoną Cernyšovą ir seserį E.Linkonienę 
giliai užjaučia L.K.V.S.Ramovės

Skyriaus Valdyba.

Mielai "Nepriklausomos Lietuvos" rėmėjai ir tal
kininkei,

E. ČERNYŠOVAITEI-LINKONIENEI IR L.ČERNY 
ŠOVUI,

mirus Lietuvoje jų brangiai motinai Stafanijai Zda
navičiūtei- Černyšovienei, nuoširdžią užuojautą 
reiškia Nepriklausoma Lietuva

MIELĄ CHORISTĄ LEONĄ CERNYŠOVĄ, 
mirus jo motinai, Stefanijai-Zdanavičiūtei- 
Černyšovienei /Lietuvoje/, nuoširdžiai už
jaučia

Aušros Vartų Parapijos Choras.

rimtas reikalas tas žinias 
platinti. Be to, kun. J. Gau
dzė buvo anksčiau įspėtas 
mokslingo kunigo Dr. J.Gu-

N . L . red, turi konstatuo
ti, kad kun. J. Gaudzė, nors 
ir remiasi tūlais šaltiniais, tausko, kad jis nekompe- 
bet neįrodo, kad Garaban- tentingas tokias žinias sk- 
dal įvykiai būtų pripažinti leisti. Atrodo, kad geriau

alio Arkivyskupijos įspė
jimui, nes tas įspėjimas 
padarytas ne be pagrindo, 
Tur būt ir hierarchinė tv
arka reikalauja paklusti 
savo vyresnybės nurody-i 
mams.

LEONUI ČERNYŠOVUI, 
netekusiam mylimos mamos /mirė Lietuvoje/, 

siunčiu nuoširdžių užuojautų.
r. Simaniūkštis.
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Buvusiojo VLIKo darbų apžvalga
Taip susiklostė padėtis, 

kad man teko garbė Sei
mui pranešti ir apie Vliko 
Tarybos ir apie Valdybos 
praėjusių metų darbus , 
įvykius bei pastangas.

Vliko Taryba turėjo sa
vo penkis posėdžius.Pas
kutinio Tarybos posėdžio 
pirmininku teko eilė būti 
man ir,pagal Vliko Statu
tą, juo būsiu iki kito Ta
rybos posėdžio.

Savo posėdžiuose Ta
ryba svarstė ir sprendė 
visą eilę klausimų. Tary
ba priėmė Vliko Valdybos 
paruoštą Lietuvos sienų, 
tarptautinėmis sutarti
mis nustatytų, nutarimą, 
kuriuo nurodoma, kaip 
mūsų leidžiamuose že
mėlapiuose turi būti žy
mimos Lietuvos sienos.

Praeitų metų Seimas 
perdavė Tarybai Krikš
čionių-Demokratų Sąjun
gos paruošto Vliko statu
to pakeitimo projektą. O 
Taryba tą darbą atlikti 
pavedė jos sudarytai Po
litikos ir Teisių Komisi- 
j ai.Komisi j a proj ektą pa
ruošė, bet Tarybai nebe
teko jo svarstyti.

Iš Vliko Valdybos pasi
traukus nariui Kajetonui 
Čeginskiuiir mirus Kip
rui Bieliniu!, į jų vietas 
Vliko Taryba išrinko du 
naujus Valdybos narius- 
Algirdą Budreckį ir Algį 
Vedecką.

Montrealio lietuvių šeštadieninių mokyklų Kalėdų eglutės vaizdai. Kairėje Kalėdų Senelis pasiruošęs, dalinti vaikams dovanas. Į dešinę Edis Leipus groja Ka
lėdų Senelio sutikimo maršą. Dar daugiau į dešinę-vaikai po vaidinimo laukia atvykstant Kalėdų Senelio. Dešinėje Kalėdų Senelis sveikina visus vaikučius ir 
kviečia visus ne tiktai dovanų gauti, bet ir į šeštedienines mokyklas, kurie jų dar nelanko. Gilumoje pačioje dešinėje matome mokytoją p. Baltuonienę, kuri 
daugiausia dirbusi, kad vaidinimas būtų vertas šeštadieninių mokyklų, o jis tikrai šiemet buvo labai gražiai ir labai rimtai paruoštas,kaip ir turi būti.

JONAS 
AVYŽIUS

Vliko Tarybai teko pri
imti visos Vliko Valdybos 
atsistatydinimą, kuomet 
1966 m. lapkričio 30 die
nos posėdy nebuvo vienin
go pasisakymo dėl lapkri
čio 19 dienos įvykio Švie
sos-Santaros susirinki
me. Tame susirinkime 
dalyvavo ir Vliko narių. 
Ten pasireiškus Sovietų 
Sąjungos pareigūnui, ne
buvo reaguota. Tarybos 
posėdis buvo nutrauktas .

Susidariusiai krizei iš
aiškinti, Tarybos pirmi
ninkas gruodžio 7 d. su
kvietė tą Vliką sudaran
čių organizacijų atstovų 
pasitarimą,kuris Tarybai 
pateikė svarstyti sutartą 
rezoliuciją šio turinio:

Vliko Taryba,išklau - 
sius Vliko Pirmininko in
formacijas apie 1966 m. 
lapkričio 19 dieną Vliko 
žmonių dalyvavimą Švie
sos-Santaros susirinki
me,kuriame netikėtai pa
sireiškė Sovietų Sąjungos 
pareigūnas, apgailestauja 
jųnereagavimądėl to pa
sireiškimo ten pat vieto- 
je.Vliko Taryba laiko ta
me Šviesos-Sandaros su
sirinkime buvusius įvy
kius nesuderinamus su 
tautine drausme.

Vliko Taryba šią rezo- 
liucij ą gruodžio 7 d. prie - 
mė vienbalsiškai. Grupių

ROMANAS
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PENKTA DALIS

GYVENIMAS IS NAUJO

Tyla. Martynas sunkiai alsuoja, atsišliejęs bufeto. Gir
dėti, kaip vaikšto svarstyklės. Staiga piktas, nieko gero ne- 
lemiantis juokas.

— Dvidešimt astuoni hektarai, šešios tonos grūdų. Nie
ko sau! Galėtume neblogai pagerti, jei pinigai už tuos ru
gius būtų ant stalo.

— Sukčiai. . .— žioptelėjo Martynas.
— O tu, broli? — tyliai paklausė Andrius. Pro lūpos ply

šį geltonuoja kreivas iltinis dantis. Aštrus. . .— Ką judu su 
Naviku padarėte? Ne centneriu, ne dviem — šimtais tonų 
apgrobėte žmones, o reikalauji, kad gerbtume kolūkio turtą?

Brolio žodžiai, kaip šalti šakės virbai, susmigo į krū
tinę. Martynas išblyško, drebančiom rankom degasi cigaretę, 
godžiai rūko. Tartum mirtininkas, gavęs užtraukti paskutinio 
dūmo.

— Taigi. . . Žmogus paėmė grūdą — vagis! Į teismą jį! 
O čia braukšt visą saują ant vėjo, ir nekaltas.

— Kur ten kaltybė! Dar kitą graudena. . .
— Juokai juokais, bet kad iš tikrųjų. . . Iš kur žmogus 

saugos bendrą labą, jeigu pats šeimininkas nesaugo?
— Ką pirmininkas! Yra aukštesnių ponų už jį.
— Taigi, brolyčiai. Sėji, o nežinai, ar piausi. Galvoji, 

turėtų būti taip, na. tavęs nesiklausę, padaro kitaip. Niekais 
paverčia tavo darbą ir nori, kad būtum sąmoningas, susi
pratęs. Nevogtum, negirtuokliautum. . . Bet kaip, brolyčiai, 
kaip? Kad gerklė pati žiojasi, matant tokią neteisybę. Ne šei
mininkai mes!

— O taip vadina.
— Pasityčiojimas!
Lekia balsai, piktesni vienas už kitą. Nuo durų. Nuo 

bufeto. Iš pasienio. Krautuvė ūžia kaip sujudintas širšių 
lizdas. Net prekyba sustojo. Tie, susėdę ant lentos, tyli kaip 
pelės urvelyje. Andrius jau gailisi, užmaišęs broliui košę. 
Bet nieko nepadarysi: pastūmėtas akmuo rieda į pakalnę, iš
judindamas kitus. Tie, su buteliais rankose, lyg ir aptilo. 
Užtat kiti (šitie be reikalo nevarsto krautuvės durų) paleido 
gerkles, nes pasijuto labiausiai nuskriausti.

— Prieš karą turėjau dvylikos hektarų sklypą,— įbru
ko savo trigrašį Jokūbas Pauga, suradęs plyšelį. O kadangi 
visų buvo laikomas rimtu, protingu žmogumi (Pauga be-

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

atstovų susirinkimo ir 
Tarybos narių vienbal
siškai pasisakyta. Todėl 
šį incidentą laikome pa- 
baigtu.Dabar lieka Tary
bai uždavinys sudaryti 
naują Vliko Valdybą.

- o —oOo— o -
Dabar pereinu prie 

Valdybos ir,jos pavestas, 
trumpai sustosiu ties 
ryškesniais Vliko Valdy
bos praeitųjų metų dar
bais.
KONFERENCIJOSE

Metai po metų laisvųjų 
lietuvių santykiavimas su 
savo žmonėmis Lietuvoje 
vis plėtėsi ir plėtėsiGau- 
sėjo korespondencija, 
prasidėjo dažnesni ke - 
Davimai vienur bei kitur , 
ir dažnas mūsų tautietis 
pasimetė tuose santy
kiuose. Pradėjo važinėti 
paskaitininkai,kurie daž
nu atveju ėmė daugiau 
kaltinti laisvuosius žmo
nes, o nematyti Lietuvos 
okupanto,prikaišioti Vil
kui ir kitoms organizaci
joms, kurios trukdančios 
laisvam lietuvių susisie
kimui tarp savęs.

To pasekmėje koks be
pasirodytų Sovietų Sąjun
gos pareigūnas, bet tik 
lietuviškai kalbantis .pra
sidėjo su jais susitikimai, 
diskusijos, ruošimas iš
leistuvių ir kt.

Buvo ruošiamasi di
džiajam 1966 metų Jau - 
nimo Kongresui ir atsi
rado būtinas reikalas nu
statyti bendras gaires 
laisvųjų lietuvių su savo 
artimaisiais , gyvenan
čiais okupuotoje Lietuvo
je, santykiavimo gaires.

Tuo reikalu sausio 22- 
23 d. d. Clevelande įvyko 
veiksnių:Vliko,PLB, AL
TO, LLK ir Diplomatinės 
Tarnybos atstovų pasita
rimas. Jan vykdami,Vliko 
atstovai pasiruošė svars
tymui ir pateikė savo pro
jektą, kuris su nedidelė
mis pataisomis suvažia
vime buvo priimtas. Jame 
buvo pas aky ta, kad abipu
siam tautos interesui san
tykiavimas su žmonėmis 
Lietuvoje yra būtinas ir 
kad jis gali reikštis tik 
privačioje formoje, kad 
nebūtų pažeistas Lietuvos 
suverenitetas.

Vieniems šis nusista- 
mas atrodė per griežtas , 
kitiems per laisvas. Buvo 
pasisakymų spaudoje, bet 
pamažu žmonės jį supra
to ir su nedidelėmis išim
timis prisitaikė. Žinoma, 
kad prokomunistinis ele
mentas šito nusistatymo 
nesilaiko ir bendrauja ar 
s antyki auj a su Kremliaus 
atstovais.
VLIKO VALDYBOS NA
RIAI

Metu eigoje Vliko Val

smakris — oho! Tokių reikia paieškoti. . .), tai krautuvė nu
tilo, lyg išplauta.— Žemelė išmaitindavo mūsų keturių žmo
nių šeimą ir likdavo šio to parduoti. Linų, kviečių, cukrinių 
runkelių. Kasmet pristatydavau po penkias tonas pieno į 
pieninę, o „Maistui“ nupenėdavau porą bekonų. Prasčiau 
valgėme, rengėmės, mažiau miegojome, negu dabartiniais 
laikais. Bet aš ne apie miegą — apie žemę. Be žemės vals
tietis nieko nereiškia. Tamsta, Vilimai, pavertei niekais šimtą 
dvidešimt hektarų žemės. Dešimt mano buvusių sklypų. . .

— Dvidešimt bekonų!
— Penkiasdešimt tonų pieno. . .
— O linai? . .
— ... kviečiai? . .
— ... cukriniai runkeliai? . .
Pauga rankos mostu nutildė šūkaujančius.
— Keturiasdešimties burnų duona su dideliu priedu,— 

reikšmingai užbaigė jis ir, pasibrukęs po pažastimi pirkinį, 
išėjo iš krautuvės, lydimas pakilusio šurmulio.

— Nerėkit, vyrai,— įsikišo Andrius.— Gal kukurūzai 
dar užaugs?

— Nesėti? — moters balsas. Kažkurį iš vienkiemių.
—- Pasėsim, bral! Mes katalikai. Tikime į prisikėlimą iš 

numirusių.
— Aišku, užaugs. Gražiai atrodo. Šiemet gali būti ku

kurūzų.
— Tai ko verki?
— Aš ne apie kukurūzus, o apie išartus pasėlius.
— Pūdymas — ne. pasėliai. Kukurūzai, pasėti prieš lie

tų bulvėms skirtoj žemėj, irgi gali būti neblogi.
— Vis tiek Martyną reikia tiesti ant suolo.
— Martynai, pirmininke! Girdėjai, kiek priskaičiavo 

Pauga? Ar išneš kišenė atlyginti žmonėms tokį nuostolį?
— Jurėnas padės.
— Pauga persūdė. Mums nereikia tiek daug. Pastatyk 

po puslitrį nuo galvos, ir ganės.
— Tikrai, Martynai. Nebūk kiaulė.
Juokas. Viskas nuversta juoku. Negeras, apgaulingas 

juokas, po juo slepiasi pyktis ir širdgėla. Alaus buteliai pa
kyla prie lūpų. Kiaulės kriuksėjimas. „Ei ten! Kas prašė 
limonado?" Vėl kaip niekur nieko viskas eina savo vaga. 
Lyg Martyno nė nebūtų krautuvėje. Tartum jis čia koks pra
einantis pakeleivis, tik ne pirmininkas, jokiu būdu ne pirmi
ninkas. Anksčiau niekuomet taip nebūdavo. Gal pirmaisiais 
pirmininkavimo metais. Bet tada žmonės iš jo nors nesity
čiojo. Išeiti! Greičiau išeiti iš krautuvės! Mintis ragina, o 
raumenys neklauso. Stovi, nugara atsirėmęs į bufetą, prikaus
tytas savo bejėgiškumo. Pykčio nebėr, tik nusiminimas. Pra
slinko kelios minutės — kol surūkė cigaretę,— o jam pasi
rodė, lyg visus metus stovi čia, išstatytas savo gėdai ir žmo
nių pajuokai. Staiga tartum kas per veidą sušėrė. Sustingęs 
kraujas sujudo, užvirė.

— Gerai, atlyginsiu nuostolį! Vile! Greičiau šen degti
nės! Visą, kiek turi. Pripilsiu tiems galvijams gerkles.

3 PSL.

Metropolitan Operos Kanados solistė Teresa Stratas, kurt Kanados šimtmečiui 
paminėti koncerte dalyvaus per radio ir televizijoje sausio 25 dieną operų Iži 
traukose. Metropolitan operoje ji dainuoja Violetą Traviatoje ir kitas roles.

dybos nariams teko daly
vauti įvairiose vietose: 
minėjimuose, suvažiavi
muose bei vietos susirin
kimuose.

Vliko pirm. V. Sidzi
kauskui šiemet teko ypa- 
tingai daug keliauti. Jam , 
kaip buv. Pavergtųjų Eu
ropos Tautų Seimo pir

mininkui, bent keturis 
kartus būdamas Vašing
tone, turėjo pasitarimus 
su pagrindiniais Senato ir 
Atstovų Rūmų žmonėmis, 
o taip pat ir Valstybės 
Departamente su aukštai
siais pareigūnais-vis tais 
pačiais laisvinimo klau
simais. Jis ir Jaunimo 
Kongreso sudarytą dele
gaciją pristatė Valstybės 
Departamentui,© ji įteikė 
savo memorandumą Lie
tuvos laisvės reikalu.

Kai Jungtinės Ameri
kos Valstybės ir kiti 
kraštai nenori ir nemano 
Sovietų Sąjungos jėga iš

— Ar iš proto? . .— apstulbo Vilė.
— Girdėjai?! — Martynas trenkė abiem kumščiais į bu

fetą.— Visą iki paskutinio butelio!
— Tai bent, pupyte uoga. . .
Vilė pūkšdama atitempė beveik pilną dėžę, pristatytą 

degtinės butelių. Tarp jų keli su limonado etiketėmis.
— Penki šimtai dvidešimt. Mokėk!
— Sakiau, nešk visą. Sumokėsiu iš karto.
— Nebeturiu daugiau. Kur, kur? Mokėk pinigus!
— Neprapuls pas brolį, nebijok,— gūdžiai nusijuokė, 

sugriebė dėžę į glėbį ir neskubėdamas iškrypavo pro duris. 
Kieme prie vieškelio gulėjo akmenų krūva. Pakėlė dėžę 
virš galvos ir apvertęs trenkė į tuos akmenis. Dūžtančių 
stiklų skambėjimas susiliejo su isterišku Vilės klyksmu.

. . . Valdybos kieme Martynas sudribo ant suolo. Prieš 
tai dar paspoksojo į skaityklos sieną. Naujas sienlaikraščio 
numeris su Gojelio eilėraščiu. („Rugį ėmė ir išrovė. Štai 
kokia pas mus naujovė.“ Pienburnis! Snukį išdaužyti. . .) 
Nuplėštų skelbimų liekanos. (Auginkime kukurūzus!) Kino 
reklama. Taip, šiandien vakare Diemenčio kluone kino fil
mas. Ateis Goda. Trūks pliš reikia susitikti su Goda. Savai
tė, kaip iš tolo tematė. Jam trūksta oro be jos.

Į kiemą įėjo Gaigalas. Atsisėdo šalia, užsirūkė. Prisimer
kęs žiūrėjo į medžių viršūnes anapus vieškelio. Tur būt, į 
saulę, kuri, pakrypusi vakarop, blaškėsi debesų bangose, 
čia nuskęsdama, čia vėl išplaukdama į paviršių; o susikūpri
nęs mėnulis, sustingęs pragiedrėjusiame dangaus skliaute, 
baltas iš baimės, stebėjo žūtbūtinę dvikovą.

— Pažymos reikia? — paklausė Martynas, negalėdamas 
ilgiau pakęsti tylos.

— Nebereikia.— Gaigalas išspjovė nuorūką.— O tu no
rėtum, kad reikėtų?

— Tavęs negėręs nesuprasi.— Martynas atsistojo.
— Žinau — norėtumėte manimi atsikratyti, gy. . . — Gai

galas nurijo nebaigtą keiksmą ir valandėlę tylėjo, kovoda
mas su kylančiu pykčiu.— Jums bile rami galva. Ne, rupu. . . 
Nepaliksime ramybėje. Nekaraliausite ant žioplių. Nešinkis 
pats po velnių, jeigu čia nepatinka, o aš — ne!

— Ko siunti? Kas tave varo? Priekabių ieškotojas! — 
Martynas piktai nusispiovė Gaigalui po kojomis ir nuėjo 
prie motociklo už raštinės.

— Tau reikėtų snukį išmalti. Nusipelnei, žalty mari
nuotas. . . — Gaigalas staiga nuleido balsei ir nusijuokė.— 
Taigi, Martynai, gal ir labai norėtum — neišdegs: Gaigalas 
liks Liepgiriuose. Romeklių jums užtenka. Vyrų reikia! Tvar
ką darysime, pavaduotojau. Kitais metais nepasiseks pasė
lių išarti, nors ir šimtas Navikų ateitų į talką.

Martynas įkūrė motorą, užšoko ant motociklo. į Viešvi
lę, pas Jurėną!

Gaigalas skeryčiojosi vidury kiemo. Lūpos judėjo, bet 
pro motoro gausmą nebuvo galima suprasti žodžių.

Martynas pralėkė pro Gaigalą, vos jo neužkliudęs. Ant 
kelnių trykštelėjo purvo čiurkšlė. Nors tiek. . . Daugiau bus

Europos užimtųjų kraštų 
išvaryti,mūsų kovos gink 
lai lieka memorandumai, 
peticijos, laiškai, vizitai 
ir visa eilė kitų priemo
nių, kad mūsų byla būtų 
iškelta Jungtinėse Tauto- 
se.Šitas klausimas Vliko 
atstovams , besilankan
tiems Valstybės Departa
mente, kiekvieną kartą 
būdavo keliamas.

Dauqiau bus.

ALGIS JONUŠAS,, .Motina
tikėjosi iš jo daktaro, jo dėdė Kip
ras Petrauskas linkėjo jam būti 
daininku, o jis pats išėjo į inži
nierius. Baigė Sydnėjaus universi
tete elektroinžinerijų vienu iš pir
mųjų. Studijuodamas dar reiškė
si sporte, ypač buvo pamėgęs džiu- 
do, kur pussunkiame svoryje jis 
buvo visų universitetų nugalėtoju. 
Šiuo metu Algis dirba Electricity 
Commission of N.S.W. kaip inži
nierius. Berdirbdamas jis ryžtasi 
dar vakarais studijuoti humanita
rinius mokslus.

VALDAS VAčIURGIS
Gimęs Lietuvoje — Plungėje. 

Australijoje atvykęs 1949 m. stojo 
gimnazijon ir jų baigęs pradėjo in
žinerijos studijas Sydnėjaus uni
versitete, kurj baigė pereitų me
tų pabaigoje įsigydamas Bachelor 
of Engineering Degree.

*
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NE TAS TEMPAS
— Užteks taip idiotiškai 

{vaistyti pinigus!
— Brangusis, ai neiilei 

džiu daugiau, negu tu už
dirbi. Ai tik išleidžiu grei 
čiau.

VEDA D R.
mylintis SONUS

— Ištiesk saujelę, ai tau 
duosiu rieiutėlių.

_  Geriau duok tėveliui.
— Nejaugi tu taip myli 

tėvelj!
— Ne, bet jo sauja di 

desnė.

BE REIKALO
— Jūs, atrodo, visada 

ateinate į darbą tiksliai nu
statytu laiku!

— Taip, bet kas iš to, jei 
gu niekuomet nebūna nė 
vieno žmogaus, kuris lai 
paliudytų.

’ IT

&
NAUJI LEIDINIAI

Jonas Balys. Lietuvių Liau iliustruotas dailininko, gy- 
dies pasaulėjauta tikėjimų venančio Australijoje, H. 
ir papraočių šviesoje. 120 Šalkausko tapybos kūriniais 
paslapių. Kaina 3 doleriai.Žurnalas svarbius, nes jis 
Leidinio mecenatas Lietu- informuoja angliškai kalb- 
vių tautinis akademinis sa-ančius ir labai tinka patie- 
mbūris. 1966 metai. Leidi ms lietuviams, kurie gerai 
nys gaunamas adresu:Pėda moka anglų kalbą.
goginis Lituanistikos lošti-Biuletenis Nr.6, 
tūtas, 5620 S. Claremont 1966 metų gruodžio mene- 
Avenue, Chicago 36, Illin. sį0o Gaunamas adresu:12- 
USA„ 900 Fairhill Rd., Shaker
J. Ambraška ir J.Žiugžda Heights, Ohio 44120,USA. 
Lietuvių kalbos gramatika.Aidai 1966 m> Nr> 9>La_ 
I dalis-Fonetika ir Morfolcbai įdomus nr< aktualiom 
gija. Išleido JAV LB Kul-temom> AdresaS: Dr. J. 
tūros Fondas.Kaina $2.50 Girnius> 27 Juliette St., 
Gramatika gaunama Jono Bostons Mass. 11221, USA. 
Bertašiaus adresu:5348 S.
Talman Ave., Chicago, Ill.Skautybė. Skautų aido prie- 
60632, U.S.A. das 8 nr.Leidinys įdomus
J. Plačas. Tėviškės sody-ir neskautams.
ba. Lietuviškųjų mokyklų Los Angeles šv.KazimieroTai Kanados praeities vaizdai, kuriuos įamžino daili 
trečiajam skyriui. Išleido parapijos Lietuvių Žinios, ninkai. Kanados federacijos šimtmetį minint, jie da 
JAV LB Kultūros Fondas. Savaitinis biuletenis, kuri’331’ iškeliami į viešumą. Matome,kaip įKanadą atvy- 
Išleidimą parėmė 1OOO do ame daug žinių apie Kalif-kst3 nauji ateiviai, kokiomis sąlygomis įsikuria, 
lerių Lietuvių Fondas.Lei 
dinys gaunamas adresu: J. 
Bertašius, 5348 S. Talman 
Avenue, Chicago, Illinois 
606o2. U.S.A. Leidinys 
gausiai iliustruotas dail. 
Zitos Sodeikienės. Leidi
nys kietais viršeliais ir 
yra dailus.Kaina 3 dol.
Keleivio Kalendorius 1967 
metams. Kaina 95 et. Gau
namas adresu:636 E.Broa
dway, So. Boston, Mass. 
02127, U.S.A.
O.B.Audronė. Žingsniai 
takeliu. Iliustracijos dail. 
Vytauto Raulinaičio. Eilė
raščiai. Išleido 1966 met. 
Nidos klubas. Adresas: 1, 
Ladbroke Gardens, London 
W.U. England. Kaina ne
nurodyta.
Kazys Plačenis. Pulkim 
ant kelių.. .Romanas iš 
kunigo Strazdo gyvenimo. 
Išleido "Vaga". Kaina 2 
dol. Antras tomas. Leidi
nys gaunamas adresu:Vaga
122 Wyckoff Ave., Brooklyn paroda Onos Baužytės ir Al 
N.Y. 11237, U.S.A.
Mykolas Viltis. Nerašyti 
laiškai. Eilėraščiai. Virše 
lis ir piešiniai P. Jurkaus. 
Išleido American Foundati
on for Lithuanian Research, lankėsi Vasario 16 gimnazi 
Ine. Leidinys gaunamas "Į i°ie* 
Laisvę" adresu: 1060 East * Misionierius D.Slapšys 
39 Street, Brooklyn IO,N. Y. Vasario 16 gimnazistams 

pasakojo apie gyvenimą In
dijoje.
• Vienas karinis ameikie- ’ 
čių dalinys gruodžio 18 d. 
buvo pasikvietęs Vasario 
16 gimnaziją Kalėdų eglu
tėm

ornijoj gyvenančius lietu
vius.
PROF.A.J. GREIMAS 
rudenį dalyvavo ir vadova
vo prancūzų mokslininkų 
delegacijai semantikos ko
ngrese prie Vyslos, po to 
aplankė Punską ir jo apy
linkių lietuvius. Prof. A. 
Greimaus knygą "Semanti- 
oue structurale" išleidžia 
Larousse leidykla Paryži
uje.
LIETUVIAI STUDENTAI 

VOKIETIJOJ
Šiuo metu Vokietijos aukš
tosiose mokyklose studiju
oja 46 lietuviai, kurie yra 
apsijungę į Lietuvių Stude
nt- Sąjungą. Jie vasarą ru
ošiasi sušaukti studentų su
važiavimą Vasario 16 gim
nazijoje.
BALZEKO DAILĖS MUZIE

JUJE,
4012 Archer Avenue, Chica
go, 111.60632, visam sausio 
mėnesiui atidaryta tapybos

ITALŲ KILMĖS AMERI
KIETIS,

Dominic Valenti susižavė
jęs lietuvių kalba gyvenda- vai p. p. 
mas Čikagoje, įstojo į lie
tuvių šv Kazimiero kolegi
ją Romoje.
• Prancūzė Marie-Jose I- 
golen studijuoja Ai -en-P- 
rovence universitete lietu
vių kalbą ir ruošiasi lietu
vių kalbos profesūrai.
• Prancūzijos kaime, toli 
nuo kultūrinio centro/Mar- 
ne/ Michel Deoueker pats 
vienas, nepažindamas nė 
vieno lietuvio išmoko lie
tuvių kalbą. Jis sako:"Ko- 
va už kalbą yra visur ko - 
va už laisvę”.

• Torontietė Ž.Šlekytė nuo j . j.. . tn w . . nu uiunai urudens studijuoja Paryžiuj.atspausdinti

vydo Bičiūno. Paroda kas - 
dien atvira nuo 7 iki 9 vai. 
vakaro.
• Wilkes kolegijoje /USA/ 
profesoriaująs Br.Kazlas,

U.S.A.
Lituanus, Lithuanian Quar
terly. 1966. Žurnalas gau
namas adresu: P.O.Bo , 
9318, Chicago, Illinois 60- 
690, U.S.A. Šis numeris

VALERU TARSIS

•*:'**• .’fx 1 •

■A Soficio>n Jtcmert.e&d
Jr&med 
house

BALSAS IS NARVELIO
Pervažiuojant sieną, 

muitinės valdininkas krei
piasi j turistą, kuris narve 
lyje vežasi papūgą:

— Atsiprašau, bet už pa
pūgą jums teks mokėti 
muitą.

— Kodėl!
— Instrukcijoje pasakyta, 

kad muitas neimamas tik 
už negyvą papūgą.

Keleivis minutėlę susi
mąsto, jo veide atsispindi 
vidinė kova. Ta akimirka iš 
narvelio pasigirdo balsas:

— Tik jau be pokštų1 
Tučtuojau mokėkite muitą!

ĮPRASTU KELIU
Teisiamasis kaltinamas va

gyste. Teisėjas jį klausia:
— Ar jūs prisipažįstate 

pavogęs cisterną spirito!
— Taip, prisipažįstu.
— Kur jūs panaudojote 

tą spiritą!
— Pardaviau.
— O kur dėjote pinigus!
— Pragėriau.

Pioneer home of :Ae &igKtie.r 
DoukK obor/iouse
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PASKAITA APIE LIETUVOS 
ŽEMĖLAPIUS

M. K. Čiurlionio Diskusijų Klu
bas gruodžio 4 d., sekmadienį, 2 

Lietuvių Namuose, 50 
viešą VI. Jakučio paskaitą apie 
Lietuvą senuose žemėlapiuose.

Paskaita skiriama prieš 350 
metų mirusiam kunigaikščiui Mi
kalojui Kristupui Radvilai, parū
pinusiam ir išleidusiam 1613 me
tais Amsterdame Lietuvos Di
džiosios Kunigaikštijos žemėlapį, 
atminti.

Tąja proga įvyko XVI, XVII, 
XVIII amžių Lietuvos žemėlapių 
parodėlė.

DAIL. ADOLFO VAIČAIČIO 
NAUJI KŪRINIAI 

čiurlioniečiai popietėj pasveikino 
M.K. Čiurlionio Diskusijų Klubo 
vadovybės narį dail. Adolfą Vai
čaitį ką tik išleidusį savo naujų 
kūrinių rinkinį: LINOPRINTS, 
Melbourne, Australja, 1966. Tai 
didelio formato (16,5”X12”) 12 
kūrinių labai dailiai skoningai iš
leistas aplankas. Jis dedikuotas 
brangiai Jolantai (dukrai) Tira
žas: 35. Visi egzemplioriai nume
ruoti ir su dailininko parašu. Li
no blokai ir paveikslai raižyti ir 

i paties dailininko.

KAMERINIS LIETUVOS OR 
KESTRAS,

kuriam labai sėkmingai va
dovauja S. Sondeckis, esąs 
vienas iškiliausių muziki 
nių Lietuvos kolektyvų,-ra 
šo J.Domarkas. Ir šokių 
ansamblis "Lietuva" pasi- 
reiškiąs gerai. "Bet štai gi
rdime minorines gaidas , 
kai kalbama apie mūsų mu
zikinius teatrus ar prof esi 
onalius orkestrus,pasigen 
dame gerų muzikantų, dai- 
nininkų-solistų",-rašo J. 
Domarkas.

• Yad Vashem institutas 
Jeruzalėje apdovanojo me
daliu Ona Šimaitė, kad ji 
vokiečių okupacijos metu 
Vilniuje gelbėjo žydus.

K. BARONAS

— Nebijokit, čia ne chirurgas, o tik ligo
ninės stalius!

MEXIKOJE

Argentinos sostinėje, Buenos Aires, Argentinos Lietuvių Centre pagerbiami P. 
L. Jaunimo Kongreso dalyviai ir išklausomi jų pranešimai. Pranešimus padarė: 
Z. Valadkaitė, Z. Vanagaitė, I. Velčkaitė-Simanauskienė ir H. Levanavičius. Prie 
stalo delegatai. Juos pasveikino ALC pirm.A. Jasuitis. Foto Pr. Ožinsko.

Mėgs tu keliauti .pažinti 
naujus kraštus, naujus 
žmones, pažinti jų gyve
nimą, kultūrinius ir eko
nominius atsiekimus. Tai 
mano dar jaunystės dienų 
"silpnybė". Jau būdamas 
pradžios mokykloj, su 
draugais " darydavau " 
ekskursijas į artimą Tri
jų Kryžių kalną ar puikų
jį Vilniaus Belmonto miš
ką,ne kartą už tokius "žy
gius" gaudamas nuo tėvų 
ilgą"pamokslą"ir bausmę 
- keletą dienų sėdėti tik 
prie namų slenkščio ar 
savo kambaryje. Tačiau 
tikra šventė ir kartu pra
moga buvo kiekvienų me
tų Sekminių diena, kada 
šv. Mikalojaus lietuvių 
parapija eidavo lankyti
Kryžiaus kelių Vilniaus 
Kalvarijojl Beveik 8 km .

saulini, ir, rodos, kad tai mes šaukiam:

(vienuoliktasis tęsinys) ROMA NA S

Tai aš, kurs taip aistringai nekenčiu mirties, 
Kad, rodos, apie mirtį net mintis man nuodi

ja gyvenimą.
Tai aš pasaulin mirtį iššaukiau,
Kad savo tikrą brolį jos šaltan glėbin nu- 

stumčiau.

AS MĖGSTU GYVENIMĄ, BET MANE MĖGSTA MIRTIS

Tolia išmoko arabų kalbos ir skaitė jų pa
davimus originale, — vertimas rusų kalbon 
buvo toks silpnas, kad naikino visą šios ne
pasikartojančios knygos žavumą; o ir pran
cūziškas vertimas taip pat nebuvo tobulas. 
Jis pats išvertė visą eilę fragmentai ir visos 
čia paduotos citatos yra jo verstos.

Taip... argi jis pats, Tolia Žukov, nesto
vėjo dabar ant kalno ir ar netardė laiko? Jis 
buvo velnioniškai kaltas, įvykdęs tūkstančius 
sunkiausių nusikaltimų, jam nebėra ko be
sakyti, ir todėl jis tyli. Jokiomis prityrusio 
tardytojo suktybėmis neišgausi jo parodymų. 
O gal būt visi tie nusikaltimai tai tiktai vir- 
vagalis, kuriuo bailys gali pasismaugti, gi 
išminčius praeis pro šalį, nekreipdamas dė
mesio, — tegu sau guli prie kelio, juk tai tik
tai virvagaliai, o ne nuodingos kobros. Ir jei 
tu sugebėjai kaip reikiant ikainuoti priešo 
veiksmus, — jie aprašyti jų kronikose, — tai 
tu sugebėsi duoti ir tinkamą atsakymą; nera- 
šinėk, neeikvok tuščiai žodžiu, bet kardu iš- 
rėžk atsakymą jų spranduose!

Puiki programa!
Galimas daiktas, — galvojo Tolia Žukov, 

kad visa mūsų nelaimė ir glūdi čia, kad mes 
perdaug vertinam priešo pajėgumą ir per- 
mažai savo.

Ir tai įvyks, kam skirta bus įvykti;
kam skirta bus įvykti, išsipildys valanda pa- 

/ skirtą.
Ir tiktai kvailį apima, belaukiant, neviltis.

...ir visa, kas įvykti turi, ne gudrumu versk, 
/ bet jėga!

Taip — įvyks, ir aš tai žinau, — galvojo 
Tolia. Bet kur semtis jėgų kovai ir kantry
bės — tęsti vergišką buitį? Aš nebeturiu jėgų 
— aplinkui mažai žmonių, pasiryžusių mestis 
į kovą, nors neapykanta auga ir pasipiktinu
sių eilės didėja. Karvedys pamišėlių namuo
se, priešo nelaisvėje. Aplink mane ir Volodia 
pamažu darosi jau pažįstama tuštuma, — dar 
nėra dingus stalininė baimė, dešimtmečius 
kausčiusi žmones, o naujoji karta dar nespė
jo užaugti. Aš vienišas — mano šovininėje 
nėra šovinių. Svarbiausia — nėra atsargoje 
nė trupučio optimizmo. O pas kurį iš žymes
nių žmonių jo buvo? Visi didieji poetai buvo 
pesimistai. Leopardi, Baironas, Lermonto
vas, Heine, Blokas, Pasternakas. Puškiną ga
lima išreikšti viena šiurpą keliančia eilute:

—Beprotiškų laikų užgesusi linksmybė...
O Lermontovas:
Gyvenimas, kai pažvelgi šaltai aplinkui— 
tokia tuščia, tokia kvaila išdaiga.
Be abejo, jie visi mėgo gyvenimą. Ir aš ir 

Volodia ir Nikolaj Vasiljevič pašėlusiai 
mėgstam jį...

Kaino lūpomis Baironas šaukia visam pa

O Šekspyras?
Ar gi ne jis jau trys šimtai metų klausia:
— Būt ar nebūt?
Taigi, gal daug geriau — nebūt! Nikolaj 

Vasiljevič ir Volodia pavargo baisioje kovo
je ir man taip pat, kaip pasmerktam Kainui, 
gal reikės užmušinėti savo brolius? Argi jie 
kalti, kad jie klysta, kad kvaili, ar kad ne- 
užtektimai akylus? Ar ateis kada laikai, ka
da visi žmonės bus Žmonėmis? Reiškia, — 
naikink visus, kol nustos gimti avinai? Ne, to 
aš negaliu, negaliu taip... Juk ir Kainas, są
žiningai galvojęs, kad žemėje ne vieta smul
kiems, trumparegiams, menkiems sutvėri
mams, galutinėje išvadoje nebuvo laimingas, 
bet kankinosi, sąžinės graužiamas. Ar ir 
mums būti amžinais Kainais?

Vadinas, išeities nebėra?
Tolia žiūrėjo pro langą į juodą dangaus 

prarają, j tokias tolimas ir visam kam abe
jingas žvaigždes, į jų šaltą šviesą, tylia sro
ve besiskleidžiančią, tokia tylia ir tokia toli
ma. kad nepajėgia nuplauti jo apdulkėjusių 
minčių. Jos lyg sakytų: jūs taip toli nuo mū
sų, mums sunku jus ir beatskirti, o kaipgi 
galėtume jums padėti?

Ir vėl Nojaus Arka?
Ar prisimeni Jafeto skundus?

... Nejaugi 
tik mus su tėvu ir jo tvarinius pasirinktus 
išgelbėjo Kūrėjas?

Broliai — žmonės!Matysiu aš didžiulį ka
pą!

Kas su manim dalinsis liūdesiu? Deja, nie
kas. Tad ar mano likimas geresnis negu jū-

sų? Ar milijonų žmonių išnaikinimas nebūtų 
dar baisesnis nusikaltimas, negu brolio už
mušimas ?

Tolia jautė, kad abejonės, svyravimai, 
kančios suka jį, smaugia, kerta, — ne. ne 
kaip paprasta virvė, bet kaip nuodinga 
kobra.

Slinko naktis.
Per vieną dieną galima apsukti pasaulį.
Per vieną naktį galima jį sunaikinti.
Apsukti pasauliui reikia sutartinio didelių 

masių veikimo.
Sunaikinti pasauliui pakanka vieno žmo

gaus, kuris paspaustų katapultos mygtuką 
ar patrauktų šautuvo gaiduką. Ar išnyks vi
sas pasaulis, ar tik vienas Žmogus — nėra jo
kio skirtumo. Jei manęs nebėra, tai kas įro
dys, kad pasaulis dar tebėra?

Slinko naktis — tyliais vagies žingsniais. 
Vagies, kuris nebaudžiamas grobe žmonių 
šilumą, šviesą, džiaugsmą. Tolia Žukov net 
ir neįtarė, kad šioji naktis sugalvojo pagrobti 
ir jo gyvenimą. Jis niekaip negalėjo prisimin
ti, kaip jis atidarė naktinio stalelio, stovėju
sio šalia jo lovos, stalčių, kaip išsiėmė skus
tuvą, kaip parašė ant popieriaus gabalėlio 
plačia rašysena “Aš mėgstu gyvenimą, bet 
mane mėgsta mirtis", ir kaip perpjovė sau 
gerklę.

Jau buvo vėlus laikas, todėl senelė netru
kus atsikėlė ir prieš išeidama bažnyčion, už
ėjo Tolios kambarin. Jis gulėjo apsivilkęs, 
paplūdęs kraujuose. Arterijos jis nepasiekė, 
o tik gerklė buvo giliai įpjauta. Sunkią! kal
bėjo, sunkiai alsavo. Vėliau — kraujo trans- 
fūzija, ir no keturių dienų jį nugabeno ligo
ninėn, tik ne operacijai, o į Kanatčikovo va
sarnamį, — juk jam nepatinka sovietiškas 
rojus.

Palatoje Nr. 7 jis pirmą kartą apkabino ir 
pabučiavo Nikolaj Vasiljevičių, kuris bend
rai nemėgo sentimentalumų; bet juk tai bu
vo draugų susitikimas pragare, — patys ga
lite suprasti.

D au g i a u bus.

nuo Vilniaus tekdavo žy
giuoti pėsčia, stebėti jau 
Įeitų "parapijų" žaidžian
čius vaikus, prie Neries 
pakrančių pamėtyt akme
nis į upę,ar pasidalinus į 
dvi grupes,žaisti lietuvių 
-lenkij "karą". . .Paaugęs 
dviračiu pasiekdavau ar
timesnes mūsų sostinės 
apylinkes, o jau būdamas 
trylikos metų-peržengti 
su seserim demarkacijos 
liniją, pasiekiant mūsų 
laikinąją sostinę Kauną, 
Vievį,Kėdainius.Tai buvo 
1933 m. -pirmoji, didesnė 
išvyka,palikusi tik pačius 
gražiausius įspūdžius iš 
mūsų tuometinio nepri
klausomo gyvenimo.

Ir kelionių mintis, kaip 
šešėlis, lydi mane visą 
gyvenimą. Turtuoliu bū
damas -niekuomet nepa
sitenkinčiau vien tik už
daru,vienų namų, gyveni - 
mu.Keliaučiaupo pasaulį 
apskritus metus, kadangi 
nauji kraštai praplečia 
žmogaus akirtį.papildyda 
mi geografijos ar istori
jos vadovėlių teoretines 
žinias, kurias keliauda
mas pamatai ne nuotrau
kose ar filmuose, bet tik
ram, gyvam gyvenim°.

Tad du kartus po karo 
aplankęs Europą,galvojau 
ir 1966 m. atostogas pra
leisti senajam žemyne, 
"apsukti" Skandinavijos 
kraštus. Tačiau negavus 
ilgesnių atostogų,teko pa
sitenkinti trim savaitėm 
Meksika.Tikrumoje, apie 
ją jau ankščiau galvojau. 
Truputį mokėdamas is
paniškai, be to, būdamas 
didelis gerbėjas ispaniš
kų dainų, šokių, muzikos 
ir ispanų kalbos, jaučiu 
daug simpatijos ne tik 
Iberijos pusiasaliui,bet ir 
visai "Hispanoamericai" 
kuriai ir priklauso ispanų 
duotas vardas-NuevaEs- 
pana-šiandieninė Meksi
ka.

Nukelta į 5 psl
☆<
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Montrealio lietuvių visuomenininkų Dr. Jono ir Marijos Šemogų šeimyninės^šventės- 25-rių metų vedybinių sukaktuvių iškilmių dalyviai, kurių subuvimą suorganizavo ponių ratelis- 
B. Jurkuvienė, D.Smilgevičienė, J. Adomonienė, B. Lukoševičienė ir Rūta Šemogaitė. Viduryje atvaizdo matome sukaktuvininkus piaunant sukaktuvinį tortą, pagal tradiciją.

SUDBURY, ONTARIO
NAUJA L. B. VALDYBA

Pasibaigus metams .vi
suotini ame bendruome
nės narių susirinkime A . 
Kusinskis peržvelgė visų 
metų L. B.valdybos atlik
tų darbų kelią ir visus 
sunkumus,kurie teko pa
kelti 1966 m. L. B. valdy
bai.Dėl piniginės atskai
tomybės, iždininką Fer
nandą Albrechtą, INC O 
darbovietėje paaukštinus 
į Shift boso pareigas tuo 
pačiu padarė ir specialų 
į Shift boso pareigas ir 
dėl darbų negalint daly
vauti, pranešimą padarė 
J.Kručas,tuo pačiu pada
rė ir specialų L.B. valdy
bos pranešimą dėl pasi
reiškusių kolonijoje vi
suomeninių pykčių, apkal
bų .nesugyvenimų ir pan. 
Kvietė visus lietuvius ne
mėtyti dulkių į kitus, ne
pažiūrėjus pirmiau į save 
ar mes tų dulkių neturime. 
Kvietė visus atsisakyti 
pykčių, nesugyvenimų ir 
pletkų. Vaistai tai ligai 
turėtų būti-tlk lietuviška 
širdis ir meilė savo arti

Johan Tiedman Reg d
DIRBU VISŲ RŪŠIŲ BALDUS 

PAGAL UŽSAKYMUS

1092 Clark Street /prie Dorchester/. M o n t r e a I.P.Q. 
TEL: 861- 3032, 
vakare - 254 - 6898. /Kalbame lietuviškai '.

Ltnive'ižal Cleaned & Tjailo'iJ
» Valau ir taisau vyriškus ir moteriškus drabužius.
• Siuvo naujus pagal užsakymus vyriškus paltus, 

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

(af Wellington SI.) Tel. 769-2V4 I

mui,kraujo broliui lietu
viui.

Revizijos pranešimą 
padarė M. Venskevičienė, 
Pasirodė, kad valdybos 
darbas atliktas gerai ir 
be priekaištų, pageidavo 
kad senoji valdyba pasi
liktų dar vieniems me
tams,betnė vienas narys 
iš senosios valdybos ne
besutiko. Buvo skelbiami 
nauji rinkimai.

Susirinkimui ypatingai 
gerai pirmininkavo Au
gustinas Jasiūnas,sekre
toriavo Angelė Baltutienė. 
Į naują valdybą išrinkti ir 
pareigomis pasiskirstė: 
Juozas Bataitis-pirmi
ninkas. Juozas Glizickas 
-vicepirmininkas. Juozas 
Staškus -sekretorius .An
tanas Braškys-kultūrinių 
reikalų vadovas ir Jurgis 
ŠI eini us -i ždininkas.

Kontrolės komisija liko 
ta pati:-Stasys Krivickas, 
Augustinas Jasiūnas ir 
Marė Venskevičienė .

Baigiantis, buv. vald. 
p-kas A. Kusinskis padė

kojo visiems lietuviams 
bendradarbiavusiems ir 
daugpadėjusiems visuo
meniniame darbe jypatin- 
ga padėka .buvo pareikšta 
Petrui Juteliui,kuris me
tų bėgyje leido naudotis 
savo gražia "Baravykas" 
vasarviete visuomeni
niams reikalams, pats 
talkininkavo darbu visuo
se tautiniuose parengi
muose, rėmė pinigiškai , 
leido naudotis savo dide
liu lietuviškų plokštelių 
rinkiniu radio valandėlės 
programai. Tai žymiau
sias tautinių reikalų tal
kininkas ir rėmėjas. To
liau sekė padėka:Povilui 
Juteliui, Antanui Gatau- 
čiui ir Agutei ir Mykolui 
Pranskūnams ir kitiems 
vienokiu ar kitokiu būdu 
prisidėjuslėms. Koresp.

OTTAWA, Ont
AUKOS KALĖDINIU 
SVEIKINIMŲ VIETOJE 
- Lietuvių Fondui B-nės 
vardu per L J7.vietos įga
liotinį paaukojo:Kubiliai, 
Paškevičiai , Ramūnai, 
Rimšaitė, Šidlauskaitė, 
Jurkaiir Trečiokai-ben
drai 60 dol.

SPAUDOS PANAUDOJIMAS 
PIKTAM

/atkelta iš 6 puslap. / 
atkreipti skaitytojo dėme
sį į Adomo Jakšto-prel. 
Aleksandro Dambrausko 
žodžius ir jo nuomonę 
apie spaudą.

1929 metais Kaune su
rengtajame mūsų spau
dos laisvės atgavimo 25 
metų sukakties minėji- 
me.Valstybės teatre (iš
kilmingame posėdyje), 

taip pat Šaulių salėje 
( spaudos žmonėms su
rengtoje vakarienėje) bu
vo pasakyta labai daug 
kalbų, kuriose išgarbinta 
spauda, lyg ji būtų kokia 
karalaitė ar dievaitė.

Išklausęs tų visų kalbų 
senelis Adomas Jakštas , 
ne tiktai enciklopedinės 
apimties mokslininkas 
(teologas, literatas, filo
sofas, matematikas), bet 
dargi ir daugelio laikraš
čių įsteigėjas, leidėjas ir 
redaktorius, mūsų spau
dos veteranas,tos spau
dos šventės aprašyme 
(Ryte) štai ką parašė:

" Spauda nėra nei die
vaitė,nei ragana, o tik ak
loji jėga, kuri leidžiasi 
žmogaus pakreipiama 
tiek gerojon,tiek blogojon 
pusėn.Kartais spauda pri
daro tiek žalos, kad žmo
gus imi ir pagalvoji :kažin, 
ar negeriau būtų, jei to
sios spaudos visai nebū
tų". ..

Mūsų spauda piktnau
džiaujantieji Adomo Jakš
to (lygiai kaip ir šių eilu
čių autoriaus) žmonės , 
ypač gi laikraščius ir žur
nalus leidžiantieji ar mo- 
deruojantieji turėtų įsi
dėti giliai į širdį šiuos 
labai reikšmingus Adomo 
Jakšto - prel. Al. Dam
brausko žodžius.

Nepiktnaudžiaukime 
spaudos laisve. Nenaudo
kime piktam savos lietu
viškosios spaudos.

Visiems būsime dė
kingi, kas už laikraštį 
užsimokės už metus 
pirmyn.

MEKSIKOJE 
/atkelta iš 3 d/.

Nutarta - padaryta'. Po 
kelių svečiav.’mosi dienų 
Čikagoj .American Airli
nes lėktuvas, lapkričio 21 
d. ankstų rytą iš O'Hare 
aerodromo jau nešė mane 
Meksikos link.Kelionė ne
nuobodi, nes susipažįstu 
su keliais amerikiečiais , 
kurių vienas net sustoja 
tam pačiame viešbutyje. 
Apie penkios skridimo 
valandos praeina nepa- 
s tebi mai.Nepamatau.kaip 
pradedu artintis prie Mek
sikos sostinės aerodro
mo. Jokio bagažo patikri
nimo (taip gailėjausi ne
paėmęs daugiau Player's 
cigarečių!), dolerių iš
keitimas smulkioms iš
laidoms ir štai-lagaminų 
nešikai stovi prie taxi. 
-Cuanto,Prince Hotel, - 
klausiu šoferio.

- Treinta (trisdešimt) 
pesų, -sako jis.

-Ką?-sakau jam ispa
niškai. - Prieš pusmetį 
mokėjau tik penki oliką....

-Tai jūs ne pirmą kartą 
Meksikoj ?-klausia šofe
ris.

-Ne!
-Bien, veinti!
- Gerai, sakau, važiuo

jam!
Pažintas lėktuve ame

rikietis stebisi, kodėl aš

Parduodami atskirai paveiksle matomi gyvenamieji namai, • 3-jų butų iš 5 didelių at
skiru kambarių ir skiepo su pilnais įrengimais ir centraliniu apšildymu, ir 

Kreiptis; 99 6th AvevJ.nos šeimos (cottage) iš 10 kambarių, parašas atskiras u žpakalinėje pu- 
L a S a I I e . seje. (Statyba paties savininko. Mortąičiai iš 6% ir gali būti privatus.

Mes priimame siuntinius skubiai prisiųsti į Sovietų 
Sąjungų.

9 Siūlydami geriausi siuntinių persiuntimą,prįmename: 
jei norite, kad jūsų gimines ar draugus,gyvenančius 
Sovietų Sąjungoje siuntinys pasiektų iki pavasario, 
tai jau laikas juos išsiųsti d a b ar! 
Neatidėliodami užeikite i

U KR Al N S K A K N Y H A 
(Global Imports)

2643 E. Hastings Street, 
Vancouver 6, B. ę. 

253-8642

ir apžiūrėkite gausingus pas mus rinkinius: geros 
rūšies sveteriu, skarelių, sienoms kilimu ir visokių 
kitu dalykų siuntiniams. 7 arime nauju pavasariniu 
medžiagų ir visų kitų daiktu pilnam jūsų dovanu 
siuntiniui.

9 Mūsų patarnavimas klijentamsatidaras nuo 9 vai.ryto 
iki 5 vai. vakaro kasdien, - nuo pirmadienio iki šeš
tadienio.

vedu net atlyginimo dery
bas. Bet kiekvienas, lan
kęs šį pietinį kraštą žino , 
kad derėjimas yra kas
dieninis gyvenimo reiški
nys, kaip ir nerašytas 
įstatymas.Be "turgavoji- 
mosi "ten negali net žings 
niopadaryti:derėtis rei
kia perkant krautuvėse 
(išskyrus dideles ,kur nu
statytos "tvirtos" kainos),

su indėnais prekant jų 
prekes, batų valytojais , 
turgavietėje, ar tikrinti 
valgyklų ar naktinių klubų 
padavėjų sąskaitas, ku
riose labai dažnai įrašo
mos didesnės sumos už 
faktines išlaidas. Trijose 
vietose radau sąskaitose 
"klaidų", už kurias pada
vėjas mandagiai atsipra
šė. Daugiau bus.

Baltica Investment Corp
Autorizuotas kapitalas $ 120.000

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

Už indėlius mokame 8% dividendo.

BALTIC WOODWORK CO.
DAROMOS {VAIRIOS DURYS, LANGAI, VIRTUVES KABITAL 

IR KITI \JVAIR0S MEDŽIO DIRBINIAI.

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

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

ĮVAIRIOS progos

1920 Frontenac St. Montreal, P.Q. T. Laurinaitis

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 -ŽEMIAU RINKOS KAINOS
• TURIME GERIAUSIOS ANGLIŠKOS VILNONĖS MEDŽIAGOS VYRIŠKIEMS IR 

VOTERIŠKIEMS KOSTIUMAMS, PA L TA M S,SUKNELĖMS IR ŠILKINĖS - Brocade 
& Dainty MEDŽIAGOS.

• DIDŽIAUSI PASIRINKIMĄ K A Š M IR O , N A IL O N IN 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 CH.KAUFMANAS, buvęs audinių fabriko * L i t e x* vedėjas Kaune. Laisvai kalba 
lietuviškai.

LaSALLE AUTO SPECI ALIST Reg’d
SAV. C. DESROCHERS 

Taisau ir dažau lengvas mašinas 
7717 GEORGE LASALLE, QUE.

(Priešais „Nepriklausomos Lietuvos” redakciją)
Tel.: garažo 366-0500

namų 366-4203

BELLAZZI - LAMY,INC-
do 6-6941 7682 Champlain Blvd. LaSalle
įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai- 
įnsuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis popieria.

Telefonas 768-G679

WIN DSOR
DRY CLEANERS & DYERS CO. LTD. 

Valome visokius drabužius ir kitą Jūsų namų apyvoką.
Savininkai:

A. Keršys, P. Petrulis. P. Keršulis, A. Greibus.
1205 CHURCH Avc„ Verdun, Montreal.

dėmesio lietuviams
Tarpininkauju lietuviams 

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

Rašykite pageidavimus NL 
arba žemiau nurodytu adresu :

Pr. P aukštaitis

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

%25c4%25afstatymas.Be


6 PSL . NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

K I S

PARAMA
TAUPYK IR S K 0 L I N

PIRMUTINIAME IR DIDŽIAUSIAME

TORONTO LIETUVIU KREDITO KOOPERATYVE
KAPITALAS SIEKIA DU SU PUSE MILIJONO DOLERIŲ

MOKAME: DUODAME
434% už depositus Morgičius iš 6/&L
$'/&> numatyta už Šerus Asm. paskolos iš 7%

Asmenines paskolas duodame iki g 5,000. - ir morgičius 
valdžios nustatytą normą, 66 % įkainuoto turto.
Visų nariy gyvybė apdrausta santaupų dydyje, bet nedau
giau S 2,000.- Asmeninės paskolos, mirties atveju,apdraus 
tos iki $5,000.-
Paramos nariais gali būti kiekvienas lietuvis gyvenąs 
Kanadoje. ' \
K a s o s valandos: Kasdieną nuo 10 vai. iki 3 vai. p.p., 
išskyrus sekmadienius. P irmadieni ir penktadieni vakarais 
4 vai. 30 min. iki 8 vai.30 min. Šeštadieniais nuo 9 vai. iki 
p. p. f liepos ir rugpiūeio men. šeštadieniais uždaryta ).

Būstine: Lietuviu Namai ■ 1129 Dundas St. West, 
Toronto 3, Ont. o Telefonas LE 2- 8723.

nuo
I vai

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

BE MUITO

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

MŪSŲ NAUJU MAISTO
KATALOGU.

• Be tax siunčiame Jūsų sudaryttu. ir apdraustus (vairius siunti
nius iki 19% svarų gryno svorio.

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

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

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

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

nauti ateityje.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

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

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

Savininkai A. ir S. KALCZA

SVARBU
Asmenys, kurie nori kreiptis į Sveikatos Kliniką, at 

sakymui įdeda 2 dolerius. Asmenys, kurie nori gauti 
pilną atsakymą, įdeda 5 dolerius į laišką. Nes kitaip 
Klinika neturi galimybių atsakinėti kiekvienam atski
rais laiškais, nes atsakymai užima laiką ir sudaro iš-4 
laidų. Dr. B.Naujalis,

Health Clinic Vedėjas,
460Roncesvalles, Toronto 3, Ontario.

SVEIKATOS KLINIKA-Health Clinic
Medicininis ir pooperacinis gydymas

Vienintelė valdžios registruota natūralaus gydymo lietuviška klinika, 
(vairūs 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 redaktorę ir redakcinį kolektyvą

Požeminiame trauki
nyje jauna ponia sako 
greta sėdinčiam vyrui, 
kad kiekvieną kartą, kuo
met ji pamato vagone 
žmones skaitant laikraš
čius, jai prisimena mote
rų žurnalas ir netaktiškai 
pašalintoji redaktorė .

Susidomėjęs vyras at
sigrįžta į savo bendra
keleivę. Šis tautietės iš
sireiškimas atkreipia jo 
smalsų dėmesį. Jis neva 
atsakydamas, neva pri
tardamas irgi stebisi, kad 
žurnalo metrikoje pasi
gedęs atsakomingosios 
redaktorės pavardės Jam 
esą įdomu, kaip ten atsi
tikę. kad be jokio prane
šimo,be jokios žinutės ar 
informacijos skaityto-
jams .likęs tik redakcinis 
kolektyvas .

Jaunoji moteris toliau 
sako, kad tam nušviesti 
reikėtų ilgos istorijos. 
Trumpai tariant, pačios 
redaktorės lūpom, ji bu
vo išspirta kaip neberei
kalingas šuniukas. Ponia 
neseniai kalbėjusi su pa
čia redaktore ir girdėju
si anos nusiskundimą. Ji

DOVANOS:
Aut otr.obil i ai, šaldytuvai, skal
bimo mašinos,motociklai,dvi - 
račiai,siuvamos mašinos,tele
vizijos aparatai .pianai .autorno 
biliams padangos .foto aparatai

NOTARAS
ANTANAS LI U D ŽIU S,B.L. 
Bendradarbis V.S. Mastis.L.L.D.

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

TORONTO.
Margio vaistinės 11 aukštas.
Tel: įstaigos LE7- 1708, 

Namų CR9- 6166.

pasakojusi ne tik, kad ne
įvardinta dėl aštuonei'ių, 
žurnalo redagavimo me
tų, bet netekusi ir litua
nistinių pamokų.Kurį lai
ką redaktorė nieko nesa
kiusi. Ji dar tikėjusi, ji 
dar kažko vylėsi. Katali
kių moterų dešimtmečio 
minėjimo proga tikėtasi 

bent kokios padėkos pa
reiškimo, nors mažo jos 
įdėtų pastangų įvertini- 
mo.Tuo labiau, kad ir ku
nigėlis, sakydamas tai 
dienai pritaikytą pamoks
lą, iškėlęs, jis labai pa
traukliais žodžiais nu
švietęs žemiškos meilės 
grožį,artimo supratimą.

Minėjimo metu sakant 
prakalbas, gėrintis de
šimtmečio nuveiktais 
darbais.į scenos užkuli
sius buvęs atgabentas di
džiulis gėlių krepšis. Tai 
pastebėjus .kilusi mintis , 
kad nors tuo bus pagerb
ta kantriai dirbusi redak
torė.Gal šalia padėkos už 
kruopštųjį darbą, nors ši 
simbolinė dovana taps jos 
moraliniu atlyginimu.

Bet puošnioji gėlių do
vana atiteko draugijos 
pirmininkei.Apie žurnalo 
redaktorę,apie jos 8 me
tų pasišventimą spaudos 
darbui, apie lituanistines 
pamokas nebuvo nei žo
džiu paminėta.

Vyriškis susidomėjęs 
klauso bendrakeleivės e- 
mocinį išsiliejimą. Jam 
atrodo,kad ji neišsibaigs 
savo moteriškais senti
mentais. Suradęs progą, 
jis įsiterpia. Jis tarsi ra
mina šnekiąją ponią. Jis 
sako, kad jo mieloji ben
drakeleivė, greičiausiai 
esanti perdaug sujaudinta 
redaktorės pakeitimu. Ji 
viską perdėtai įsivaiz
duojanti, gali ji visą rei
kalą per daug išplečianti. 
Jis irgi kartkartėmis per 
žiūrįs moterų žurnalą, 
bet kad ten būtų kuo susi
žavėti,to jis negalįs tvir - 
tinti. Tikrumoje jo nuo
monės nereikėtų klausy
ti, nes jis esąs vyras, o 
žurnalas juk skirtas mo
terims. Jam tik esą keis
ta,kad kuomet jis tik be
žiūrėjęs .niekuomet leidi
nyje neradęs redaktorės 
straipsnių.Jis nėra užti
kęs nė vieno jos vedamo
jo.Tuo labiau, kad redak
torę jis pažįstąs kaipo 
nepakeičiamą lituanistę 
ir gerąprakalbininkę.To
dėl jis ir stebėjęsis, kad 
leidinio korėguotoja, nie
kuomet nepasireiškė savo 
redaguojame žurnale. 
Kaipo redaktorė ji turė
jusi išeiti į viešumą su 
savo idėjomis, pasirodyti 
skaitytojams,kad ji esanti 
tikra ir nepakeičiama tų 
reikalų žinovė.Dėl to vy
ras ir nesistebįs ,kad žur
nalo priežiūrai buvęs pa
liktas .spaudos darbui dau 
giau iniciatyvos parodęs 
redakcinis kolektyvas.

S. Pranckūnas

PRANEŠAMA APIE 
NAUJĄ GYDOMĄJĄ 

MEDŽIAGĄ — 
Tai yra ypatinga gydomoji 

medžiaga, įrodžiaai galią 
sutraukti hemoroju* ir 

pataisyti sugadintus 
audinius.

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

Visais naudojimo atvejais, 
švelnėjant skausmams, įvyk- 

' davo hemoroją susitraukimas. 
Tačiau visą svarbiausia — 

rezultatai būdavo tokie nuos
tabūs, kad šis pagerėjimas 
tęsdavosi daugelį mėnesią.

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

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

Pasitenkinimas -- arba 
grąžinami pinigai.

Prieš kelis metus Toronto lietuvių Bendruomenė
Vasario 16 proga rodė tokį gyvąjį paveikslą. Ar iš 
to paveikslo dalyvių kas save daoar atpažins?

Foto Dabkaus ar Gumbelio?

BUKIME SVEIKI
MAISTAS NĖŠTUMO METU 

RAŠO DR . A .
Pirmais nėštumo mė

nesiais moters mityba 
nereikalauja ypatingų pa
keitimų. Žinoma. maistas 
turi būti maistingas .įvai
rus, turtingas vitaminais , 
mineralinėm druskom.

Antroj nėštumo pusėj , 
kada vaisius jau yra di
delis, motina reikalinga 
papildomo maisto, nes 
maisto reikalinga ne tik 
motina, bet ir būsimas 
kūdikis. Veikdvigubai pa
kyla vitaminų, minerali
nių druskų pareikalavi
mas,o ypač kalcijaus.Tuo 
metu turi būti padidintas 
ir kitų rūšių maisto kie
kis, ypač turi būti padi
dintos baltyminės me
džiagos. Todėl busimoji 
motina turi naudoti vai - 
giui daugiau pieno, pieno 
produktų-varškė, grieti
nė, sūris. Šie produktai 
lengvai virškinami. Žino
ma, nereikia pamiršti ir 
mėsiškų valgių.

Trūkstant maiste mi
neralinių druskų, kurios 
reikalingos kūdikio kaulų 
vystymuisi , naudojama

GRIGAITIS 
motinos atsargos iš kau - 
lų,dantų,kas atsiliepia jos 
sveikatai.

Nėštumo metu padidėja 
kepenų,inks tų darbas, to
dėl vengti aštrių valgių , 
neperdaug mėsiškų,veng
ti mėsos buljono, vengti 
aštrių padažų, kartą die
noj galima kiaušinienė . 
Nėštumo metu patartina 
daugiau daržovių, .vaisių, 
uogųjšie produktai turtin
gi vitaminais ir lastiena 
(celiuliozė), kuri padeda 
paliuosuoti vidurius. Iš 
vitaminų gan svarbu vi
taminas E, kurs stiprina 
nėštumą ir dėka jo nere
tai išvengiama nemalo
naus nėštumo nutrūkimo. 
Antroj nėštumo pusėj, o 
ypač nėštumo gale, ma
žinti valgomos druskos 
kiekį, nes druska užlaiko 
vandenį ir tuo pačiu ap
sunkina gimdymą. Antroj 
nėštumo pusėj nevartoti 
perdaug skysčių.Neštumo 
metu vengti alkoholio,nes 
alkoholis kenkia ne tik 
motinos sveikatai, bet 
kliudo ir kūdikio norma
liam vystymuisi.

Prie palinkimo riebėti , 
prie nutukimo -nedidinti 
kiekį angliavandenių:duo- 
nos, bendrai miltinių ga
minių,bulvių,saldumynų , 
daugiau statybinės me
džiagos -baltyminių me- 
džiagų-produktų.

Nėštumo metu motina 
turi sekti savo mitybą, 
nes netinkama mityba ga
li atsiliepti į kūdikio au
gimą.

Pirmoj nėštumo pusėj 
valgyti keturis kart,o an
troj pusėj ir dažniau, kad 
papildžius padidėjusį 
maisto pareikalavimą.

MĮSLĖS 
tiesų tiesesnis, 
kumpą kumpesnis, 
geležį tvirtesnis, 
pagalvį minkštesnis. 

(Ranka)

Už
Už
Už
Už

Gandras garkt, lapė lyžt, 
Retadantis paskui kyšt. 
(Šienapiovys, dalgis, grėblys)

Dega be ugnies,
Muša be lazdos.

(Širdis)

AR ŽINOTE KA RAŠO 

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

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

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

METINĖ PRENUMERATA KANADOJ IR KITI R
TIK $5 00
Laiškus ir prenumeratą adresuokite:

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

vienus metus.

'g
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JIB. vartojo 16 savaičių, pusę metų, 
paveikslai parodo, kad JIB. vaistai ATAUGINA PLAUKUS, išgydo 
fdeiskanas, šašus, niežėjimą, sulaiko plaukų slinkimą, atgauna natūra- 
ią plaukų spalvą MOTERIMS IR VYRAMS, 100 proc. garantuotai.

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

Užsakymus su Money Orderiu, reikalaukite tuojau.
JIB LABORATORIJA, 1437 So. 49th Avė., Cicero, Illinois 60«50

PASTABOS DĖL PASTABŲ/4/.

Spaudos panaudojimas piktam
P. STRAVINSKAS

N.L-va kviesdama mū
sų jaunimą pasisakyti 
mūsų spaudoje dėl Jaun . 
kongreso nutarimų turėjo 
dar įspėti, kad jis betgi 
nepanaudotų mūsų spau
dos piktam, kaip kartais 
piktnaudžiauja spaudą 
mūsų kai kurie žmonės.

Noriu čia ir aš atkreip
ti skaitytojų dėmesį į vie
ną kitą spaudos piktnau- 
dos faktą, paimtą, va, iš 
kai kurių mūsų diskusijų 
dėl mano straipsnių Nau
jienose.

1) Naujienose, kaip jau 
esu minėjęs anksčiau,esu 
parašęs devynis straips - 
nius.nagrinėjančius Jaun. 
kongreso nutarimus. 
Straipsniai ėjo tam tikra 
eile (buvo numeruoti),ir 
jie buvo vienas su kitu 
surišti .vienas kitą paryš
kino ir papildė .Tik devin - 
tame str. (1966. IX. 22 d) 
aš pareiškiau, kad mano 
mintis baigta, kad dabar 
gali kiti dėl mano pareikš 
tų minčių pasisakyti.

Rodos, tik tada, mintį 
baigus, galėjo atsidaryti 
diskusija dėl tų mano 
straipsnių.Kritikuoti ne
baigtą mintį yra gi be
prasmybė.

Nežiūrint,Draugas 1966 
IX. 9 d. laidoje paskelbė 
A.R.labai piktą,prieš as
menį nukreiptą straipsnį, 
neva kritikuojantį tuos 
mano dar nebaigtus 
straipsnius Naujienose . 
Toks oponento išstojimas 
nesiderina su spaudos 
etika.Matyt, tam spaudos 
žmogui visai ir nerūpėjo 
ką aš savo straipsniuose 
rašau, ką nagrinėju. Jam 
rūpėjo, greičiausia, ra
šantį užpulti,iškoneveikti 
suniekinti.Kas gi čia yra? 
Sakyčiau,moralinis smur
tas. Piktnaudžiavimas 
spauda.

2) Kaip kiekvienoje ki
toje diskusijoje, taip ly
giai ir spaudos ginče,pra
dedant diskutuoti, reikia 
supažindinti kitus su sa
vo priešininko mintimis . 
Todėl ir tas A. R. .pasiė
męs mano straipsnius 
kritikuoti, turėjo pirma 
skaitytojus supažindinti 
bent jau su tais mano iki 
tol paskelbtais straips 
niais, su jų tęsiniu. Ar tą 
jis padarė ?

Visai ne. Jis prisiran
kiojo iš mano straipsnių 
paskirų žodžių, nebaigtos 
prasmės išsireiškimų, 
saviškai juos nuspalvino, 
kaikuriems davė netgi vi
siškai priešingą prasmę, 
na, ir kaltina savo prie
šininką įžeidimu ir pan . 
Žmogus nori šituo labai 
lengvu, bet nesąžiningu

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 .

1967. I. 18. - 3(1027)

būdu laimėti spaudos gin
čą,savo priešininką par
klupdyti. Argi tai dora?

3) . Jis nežiūri to, ką aš 
savo straipsniuose iš es
mės rašiau ( kas labai 
svarbu), o žiūri tik tai , 
kaip ir kur aš išsireiš
kiau,kokį žodį pavartojau 
(kas visai nesvarbu),nu
kreipdamas skaitytojo 
dėmesį nuo dalyko esmės.

Pritrūkęs savo kaltini
mams medžiagos jo pasi
imtuose nagrinėti mano 
straipsniuose,A.R. , ana , 
nukyla į jau toloką praeitį 
ir skelbia,kad,va,aš įžei
dęs tam tikrus asmenis 
savo straipsnyje"Spaudos 
chuliganizmas'1, paskelb
tame tame pat Drauge 
prieš tryliką metų. Ką aš 
tamestr.rašiau, jam irgi 
nesvarbu. Jo sprendimas 
be motyvų. Ir kam jis tą 
daro? Aišku, sukompro
mituoti savo priešininką 
tuo lengvu būdu.

4) .Spaudos etika reika
lauja,kad straipsniai, ku
riais paliečiama kito as
mens garbė, būtų pasira
šyti jų autoriaus tikruoju 
vardu ir pavarde, pasii
mant atsakomybę už juos .

Žiūrėkime dabar, kaip 
pasielgė Draugo bendra
darbis. Jis man žinomas . 
Su juo aš dargi ir susira
šinėjau dėl to jo paskvilio. 
Asmeniniame susiraši
nėjime jis nesigina tą pa
skvilį parašęs, bet viešai 
to prisipažinti nenori, bi
josi.

Būdinga, kad tas žmo
gus bijosi pasirašyti savo ' 
straipsnį ne tik savo tik- \ 
ruoju vardu ir pavarde, į 
bet netgi savais inicialais. 
Jo vardas prasideda ne 7 
raide "A", o pavardė ne į 
raide "R". Jis kitaip va
dinasi. Tai kodėl jis pa- 
sirašo svetimais inicia
lais ? Gi va kodėl :tikslu 
savo spaudos nusižengi- 
mu įtardinti kitą, visai 
nieko dėtą,nekaltą asme- 
nį,kurio vardas praside- / 
da raide "A", o pavardė 
-raide "R".. . Tai tikras 
piktavalis darbas, ryš
kiausias mūsų spaudos 
panaudojimas piktam.

Tokio piktnaudžiavimo 
spauda pasitaiko mūsų 
laikraščiuose dažnai, pa
staruoju metu (deja, ir 
mano pasaulėžvalginės 
srovės) spaudoje.

Dėl jų visų aš dar pa
sisakysiu Įtiek vėliau, 
konkrečiai iškeldamas 
aikštėn daugiau gyvų fak
tų,ypač gi(jeitikman bus 
leista) Naujienose, atsa
kyme savo oponentams .

Baigdamas čia noriu
Nukelta į 5 puslapį.

SĖJA
Tautinės, demokratinės minties mėnesinis lietuvių laikraštis. 

Leidžia Varpininku leidinių fondas
Redaktorius J. G. Lazauskas.

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

Prenumerata: JAV ir kitur 3 dol. metams.
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taupyk ir skolinkis
K OOP E R AT YV IN I A M E BANKELYJE

MŪS V ^SPORTAS LIETUVIS FILMUOSE

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

išduodamos asmeninės paskolos iš 8% iki 5.000, 
mortgicių paskolos iš 7‘/2% iki 66 % turto vertės.

Uz serus mokama 5% dividendo iš pelno, už depozitus 4%.

Veikia nemokamas gyvybės ir paskolų draudimas.
Pilnas čekiu patarnavimas.

Darbo dienos: 
pirmadieniais, trečiadieniais ir ketvirtadieniais 9 vai. ryto -- 
3 vai. po pietų, antradieniais ir penktadieniais 9 vai. ryto -- 
l vai. po pietų ir 5 vai. -- 8 vai. vok., šeštadieniais 9 vai, ryto

ji 2 vai.______________ _________________________________

VEDA KAZYS

SEPTYNIOLIKTOS AUS
TRALIJOS VARŽYBOS

•Antrą Kalėdų dienos 
popietę, šventės dalyviai 
buvo vietoj e,kur juos su-

BARONAS
tiko"Kovo"Z. Motiejūnie
nė. Či a pasirodė Melburno 
"Varpas", Tasmanijos 
"Perkūnas", Geelongo 
"Vytis ".Adelaidės "Vytie 
čiai, sostinės "Vilkas".

Šventės atidarymui visi 
sportininkai rikiavosi 
Newton Police Boys Club 
kieme,o salėje laukė šim
tai tautiečių pamatyti mū
sų sportuojantį jaunimą. 
Sporto šventei atidaryti 
A.L. S. K. S-gos pirm. V . 
Binkis pakvietė Pasaulio

TRPTAUTINIO MASTO AKTORIUS GEORGE MIKELL -MIKELAITIS MELBOURNE

MALONIAI KVIEČIAME Į HAMILTONO 

ŽŪKLAUTOJI] IR MEDŽIOTOJŲ

ZUIKIU BALIŲ
1967 METU SAUSIO MĖNESIO 21 DIENĄ 

JAUNIMO CENTRO SALĖJ

Programoje:
• KARŠTA ZUIKIENA • ĮVAIRUS BUFETAS
• TAURIŲ ĮTEIKIMAS • GERA MUZIKA

Pradžia 7 valandą vakaro. Klubo Valdyba.

Liet.Bendruomenės pirm. 
J.J.Bachuną, kuris jauni
mui paskelbė šventės ati
darymą.
VYRŲ KREPŠINIS
Kovas-Ad. Vytis 20-0;

" -GI. Vytis 45-35;
" -Perkūnas 48-21;
" -Vilkas 43-36;
" -Varpas 42-32;

Varpas-Perkūnas 37-13;
" -Vilkas 38-21;
" -GI. Vytis 35-31;
" -Ad. Vytis 39-34;

Gl.Vytis-Perkūnas 41-19;
" -Ad. Vytis 46-39; 

GI.Vytis laimėjo ir prieš 
Vilką.
Ad. Vytis-Vilkas 38-31;
Ad. Vytis-Perkūnas 30-19; 
Vilkas-Perkūnas 33-29;

Komandiškai pasiskirs 
tė sekančiai:!. "Kovas”, 
2."Varpas',' 3. GI. "Vytis',' 
4.Ad."Vytis", 5. "Vilkas", 
6. "Perkūnas".Į rinktinę

Lapkričio viduryje savo sergan
čio tėvo aplankyti buvo atvykęs 
filmų aktorius Jurgis Mikelaitis, 
filmų pasaulyje žinomas George 
Mikeli vardu, nuolatinai gyvenan
tis Londone. Kilimo tauragiškis, 
II Pasaulinio karo metu dar vai
kas su tėvais atsiradęs Vokietijo
je, iš kur 1950 metais emigravo 
j Australiją. Tėvai ir du broliai 
gyvena Melbourne, vienas brolis 
Chicagoje.
Jo Melbourne buvimo proga kaip 
aktorių iškiliai įvertino vietiniai 
laikraščiai, turėjo pusės valandos 
interviu televizijoje. Žiūrovai lap
kričio 15 d. jį matė vaidinant 7- 
tam siųstuve Espionage. Tai seri
jinė programa, taigi matys ir atei 
tyje.

Melburniškis Sun greta fotogra
fijos įdėjo jo filmų karjeros apra
šymą paduodamas ir biografines 
žinias. Svarbiausias roles yra vai
dinęs: The one that got away — 
Rank, Carve her Name with Pride 
— Rank, Dangerous Eile — Rank, 
Sea of Sand — Rank, Beyond the 
Curtain — Rank, The Guns of Na- 
varone — Colombia, The Pass
word is Courage — M.G.M., Myste 
ry Submarine — B.L.C., The Great 
Escape — Mirish — U. A., The 
Victors — Columbia, Operation

George Mikeli — 
Jurgis Mikelaitis

Crossbow — M.G.M., Where the 
Spies are —M.G.M.,The Spy who 
came in from the Cold — Param
mount. Naujausi 1966 m. sukti fil
mai su juo: I Predoni del Sahara,

vaidina pagrindinę rolę Robert 
Wayne — Cinomatografica, Roma; 
Sabina, pagrindinė brutalaus mei
lužio rolė Johnnie su Eva Bartok, 
The double Man vaidina su Britt 
Eklund. Pagrindines roles vaidi
na: Highway to Battle, Jackpot, 
The Primitives, Kill her Gently, 
The gentle Terror, Dateline Dia
monds. The Egyptian Doctor. Be 
to yra dar vaidinęs visoj eilėj spe
cialiai televizijai filmuose. Jung
tinėms Tautoms paremti Beirute 
buvo gyvoj scenoj pastatyta Ber
nard Show drama The Millionair
ess, kurioje vaidino ir George Mi
keli.

šio laikraščio kultūrinio priedo 
redaktoriui buvo progos aktorių 
sutikti Melbourne ir su juo sklan
džia lietuvių kalba išsikalbėti. Lais 
vai kalba jis vokiečių, italų ir rusų 
kalbomis. Iš Melbourne važiavo 
į Sydnėjų, o iš ten į J.A.V. Po to 
važiuos į Vengriją, kur vaidins 
naujam filme būdamas greta How
ard Kent ir to filmo statytojas.

Labai lietuviškas, šiaurietiškas 
tipas — 6 pėdų, šviesių plaukų, 
mėlynakis. Palieka įspūdį ištver
mingo ryžtuolio, labai sveria 
tariamą žodį, bet pralaužus pir
muosius ledus, labai nuoširdus 
žmogus. Aktorium norėjęs būti 
nuo mažens, dramos meną studija
vo Oldenburge, Vokietijoje. Atvy-

ŽŪKLAUTO  JŲ IR ME
DŽIOTOJŲ KLUBAS 
kviečia Hamiltono ir apy
linkių tautiečius atsilan
kyti į ruošiamą metinį klu
bo "Zuikių" balių, kuris 
įvyks š. m. sausio mėn . 21 
d, Jaunimo Centro salėje, 
48Dundum Str N.Baliaus 
pradžia 7 val.vak.

8 vai.bus įteikti laimėji
mai šaudytojams, medž io- 
tojams ir žuvautojams . 
Klubo valdyba prašo,laimė
jusius pryzus, laiku būti 
salėje.

> Baliaus metu svečiai tu
rės progos pasivaišinti 
skania zuikiena,dešrelėmis 
ir karšta kavute. Galės 
linksmai pasišokti,grojant 
stiprios sudėties B. Ferri 
orkestrui.

"Zuikių" baliumi susi
domėjimas didelis, nes iš 
anksto jau išparduota virš 
1OO bilietų. Bilieto kaina 
$ 2 suaug. ir $ 1 studen
tams.

Tad iki pasimatymo Jau
nimo Centro salėje.

Klubo Valdyba.

f ŽINIOS TRUMPAI

- Sekdami Algoma plieno
■ fabriką(S.Ste.Marie)Ha - 

miltono Stelco mūrinin
kai gąsdina streiku. Metų 
pabaigoje sulėtėjęs dar
bas vėl vykdomas pilnu 
tempu.Anksčiau valdžios 
spaudžiamas plieno fab
rikas sutiko nekelti plie
no kainos, dabar kaiku- 
riems gaminiams pakėlė 
2-5 dol. tonai.
-"Aukuras", vad. dramos 
aktorės E. Dauguvietytės 
-Kudabienės sausio 21 d. 
stato J. Griniaus "Gulbės

< Giesmė" istorinę dramą 
Klevelande.Po to jau su
sitarta vykti į Čikagą. 
Džiugu, kad šis puikus 
veikalas bus statomas jau 
7 kartą. Garbė "Aukurui" 
pajėgus tokį darbą atlikti 
ir susilaukti gražių re
cenzijų.
- A. V. par.choras,vad. 
muz.p.Paulionio, ruošia
si pirmai šių metų išvy
kai į St.Catherines, Ont. , 
išpildyti Neprkl. šventės 
minėjimo programą. Atei

SAULT ST. MARIE, ONTARIO
REKORDINIS BEDARBIŲ SKAIČIUS

Besitęsiant "Algoma" 
plieno fabriko 80 mūri
ninkų streikui, Naujųjų 
M etų išvakarėse šioji di
džiausioji miesto darbo
vietė pilnai sustabdė dar
bą ligi tos dienos atleis
dama apie 6000 darbinin
kų, o prie šio skaičiaus 
pridėjus dar kitas streiko 
paliestas darbovietes,at
siradęs bedarbių skai
čius primena depresijos 
laikus. Faktinai darbas 
"Algomoje"sustojo ne dėl 
mūrininkų streiko,bet dėl 
šį streiką palaikančių ge
ležinkelių, kurie tvarko 
transportą fabriko ribose 
esančiame 56 mylių ilgu
mo bėgių tinkle.

Susidariusia nemalonia 
padėtimi pradeda susirū
pinti ne tik patys bedar
biai, nes kai kurie iš jų 
jau beveik mėnuo nebe
dirba, bet ir miestą val
dantieji pareigūnai,o ypa
tingai tai miesto prekybi
ninkai ir biznieriai nepa
miršdami, kad "Algoma" 
plieno fabrikas kas mė
nuo išleisdavo darbinin
kų algoms ir įvairiems 
užpirkimams mieste apie 
6 milijonus dolerių.

Nors rašant šią kores- 

nantį atvelykį, choras 
rengia savo metinį kon
certą,kurie sutraukia la
bai daug publikos. V. P. 
BĖDOJE PAŽĮSTAMI 
DRAUGAI

N.Metų išvakarėse man 
atsigulus ant operacijos 
stalo šv. Juozapo ligoni
nėje,mane aplankiusiems 
su nuoširdžiais linkėji
mais ir dovanomis,jaučiu 
pareigą viešai pareikšti 
nuoširdų ačiū: dr. O. Va
laitienei ir dr. Mann, už 
nuoširdų gydymą, prel. 
dr.J. Tadarauskui, p. An
tanaitienei, p-lei B. Pal- 
čiauskaitei, p. Keršiams, 
p. Dronsutavičiams, p . 
Bartkams.p.Pauliams.p. 
Žilvyčiams ir p. Dalan- 
gauskienei. Visiems dide
lis ačiū. A. Pašilienė.

pondcnciją atnaujintos po 
Naujų M etų derybos tarpe 
mūrininkų darbo unijos ir 
"Algoma" fabriko vėl nu
trūko,nes mūrininkai vis 
teberęikalauja $12.000 
metinio atlyginimo įskai
tant dvigubą atlyginimą 
už darbą šeštadieniais ir 
sekmadieniais , tačiau 
mieste sklinda gandai,kad 
plieno fabrikas greitu lai
ku pradėsiąs darbą (gal 
ti nepilnu pajėgumu),© 
šiuo laiku "Algomos" 
priežiūros personalas 
yra mokinamas mūrinin
kų ir geležinkeliečių(ma- 
šinistų) darbo.
AUKOS KANADOS LIE
TUVIŲ FONDUI

Kanados Lietuvių Fon
do reikalų vedėjui p. P . 
Lėliui paraginus bei pri
minus, kad mūsų koloni
jos tautiečiams paskirto
ji kvota yra $ 2000 (visai 
Kanadai $ 100.000, o JAV 
$ 1000. 000)esantieji mū - 
sų mieste du LF įgalioti
niai - A. Skardžius ir J. 
Skardis-be didelių sunku
mų ir stebėtinai trumpu 
laiku surado visą eilę 
naujų LF narių, kuriais 
gali pasidaryti kiekvie
nas tautietis, įmokėjęs $ 
100. Toliau paduodamos 
naujų LF narių pavardės 
ir charakteristikos .

1. Stasys Druskas, ste
bėtinai pilnai lietuvišku
mą išlaikęs tautietis ypa
tingai pasižymėjęs savo 
duosnumu lietuviškiems 
reikalams be jokių atsi
kalbinėjimų sutiko paau
koti $ 100.

2. Antanas Balčiūnas , 
ilgametis "Foundation" 
statybos kompanijos dar
bų prižiūrėtojas ("fore- 
manas"), padėjęs dauge
liui tautiečių surasti dar
bus ir visuomet remiąs 
lietuviškus reikalus, ma
loniai sutiko paaukoti $100,

3. Henrikas Matijošai- 
tis, stebėtino kuklumo 
lietuviška asmenybė,nuo
širdus spaudos rėmėjas , 
be kalbų paklojo $ 100.

žaisti prieš Paratels pa
teko: V. Socha kapitonas 
Milvydas-"Varpas"D. At
kinson, S.Lukošiūnas, G. 
Grudzinkas,A. Andrejū- 
nas-"Kovas", Mačiulaitis 
-"Varpas"; R. Daugalis- 
"Vytis"; V. Radzevičius- 
"Perkūnas";E. Palubins
kas - "Vilkas", V. Braz- 
džionis-Gl. "Vytis".

Daugiausiai krepšių 
pelnė jaunuolis 16 m. E . 
Palubinskas iš Canberros 
"Vilkas"komandos 74taš. 
G.Brazdžionis 66 taš. GI. 
"Vytis", G. Grudzinskas 
50-"Kovas". Individuali
niam baudų metime nuga
lėtoju išėjo.E. Palubins
kas sumetęs 8 baudas ,

4. Napaleonas Aukšti
kalnis,populiarus, vienas 
iš didžiausiųjų tautiečių 
žuvininkų ir visuomet su
pratęs lietuviškus reika
lus,pasakęs "kas reikia, 
tai reikia"sutiko paauko
ti $100.

5. Jonas Meškys, senų 
ir jaunų pobūviuose pagei
dautina asmenybė, kuris 
šia LF auka įrodo, kad 
Lietuvos reikalai yra jam 
arčiau širdies negu labai 
jau šiltas ir sotus pamo
tės kraštas.

6. Viktoras Staškūnas , 
turtingiausias mūsų ko
lonijos tautietis "Vinston" 
statybos kompanijos sa
vininkas .nekartą parodęs 
savo gerus norus lietu
viškiems reikalams ir tu- 
rįs dar daugiau didesnių 
projektų savo duosnumui 
įrodyti, sutiko paaukoti 
nemažiau $ 500.

Visi kiti tautiečiai pra
šomi nesikuklinti ir ne
laukti kol LF įgaliotiniai 
pasibels į Jūsų duris.

Mūsų maža, bet gerai 
įsigyvenusi bei gerais už
darbiais visoje Kanadoje 
žinoma lietuvių kolonija 
ir LF reikale turi būti 
viena iš pačių pirmųjų.

Taigi,nedelsdami skam 
binkite vienam ar kitam 
L F įgaliotiniui mūsų 
mieste,kurie patieks pil
ną informaciją ir padės 
įvykdyti garbingą pareigą.

Korespondentas.

EXPO'S BEAUBIEN, SHAW, DUPUY, KNIEWASSER & CHURCHILL

Tai pasaulinės tarptautinės parodos 1967 metais ruo 
šos komitetas Montrealyje, kur ji atidaroma bal.28.

"Vilkas'.'Antra vieta ati
teko adelaidiškiui A. Me- 
rūnui.
MOTERŲ KREPŠINIS 
Kovas-GI. Vytis 36-16; 
Taškus pelnė Kovietėms 
M. Atkinson 14; S. Motie
jūnaitė 6;D. Paulauskaitė 
ll;L.Čekytė 2;L. Motiejū
naitė 2;G.Meškauskaitė 1. 
GI. Vytis;R. Starinskienė 
6; A. Andriukonytė 6; A . 
Turner 2 ;D. Skapinskaitė 
2.
Kovas-Ad. Vytis 30-17; 
Kovas-Varpas 23-14; 
Varpas-Geel. Vytis 30-34 
Varpas-Ad. Vytis 16-22; 
Ad. Vytis-GL Vytis 28-9. 
MOTERYS KOMANDIŠ- 
KAI
vietomis pasidalino se
kančiai :1 .Kovas ;2. Ad. Vy
tis ;3.GI. Vytis ;4. Varpas. 
Prieš australes Barberi- 
jans žaisti buvo išrinktos 
R.Starinskiene-kapitone; 
- GI.Vytis,E.Atkinson;S. 
Motiejūnaitėj). Paulaus-

Hamilton
S LA KUOPOS SUSIRINKI

MAS
SLA kuopos narių eili

nis susirinkimas kviečia
mas sausio 22 d. sekma
dienį, 3 vai.po pietų J. Ba - 
joraičionamuose,86 Mel
rose South, Hamiltone. Be 
eilinių kuopos reikalų bus 
naujos valdybos darinki- 
mas,naujų narių priėmi
mas ir kiti reikalai, o po 
to .naujai valdybai pareigų 
perdavimas sekančių me
tų kadencijai. Dar nesu
spėjusių įmokėti nario 
mokesčiai taip pat bus 
priimti.Tad kviečiame ir 
laukiame skaitlingo narių 
dalyvavimo. Valdyba.

a _ " " 1 1 ■ ....................... "r

kaitė;-Kovas E. Statkutė; 
R.Milvydaitė-Varpas, D. 
Skapinskaitė ;A. Andriuko 
nytė - GI. Vytis.N. Vyš
niauskaitė, V. Jucytė ;M . 
Lapienytė. Daugiau bus.

WELLAND, Ont
MŪSŲ MIRUSIEJI

Mūsų ne taip skaitlin
goje kolonijoj, skaudi ne
laimė, sumažėjus dviem 
mirusiais,darbščiais vi- 
suomeninkais: mirė a. a . 
A.Pranaitis ir V.Zinaitis.

Ramiai ilsėkitės jus 
priglaudusius svetinga 
Kanados žemė ir gili 
užuojauta giminėms ir 
artimiesiems.

1966 m. gruodžio 11 d. 
KLB Wellando apyl. vi
suotinis narių s-mas iš
rinko naują valdybą: M . 
Šalčiūnas.A. Žinaitis, M . 
Kuzavas, P. Jasilionis ir 
V. Bieliūnas.

Tenka pa žymėti, kad s- 
mas buvo labai darbingas 
ir sklandžiai praėjo.

Naujai valdybai siūlyta

daug sugestijų ir pagei
davimų.

Valdyba galės tik pilnu 
narių pritarimu tai įgy
vendinti.

Valdybaįsekmės linki
me.

Revizijos komisija per 
rinkta ta pati :B. Simonai
tis, Pr. Berzenas ir A . 
Stankevičius. 
MEDŽIOTOJŲ IR MEŠ
KERIOTOJŲ 
klubo "Lituanica" valdy
ba, nebegalėdama naudo
tis St. Stephen sale, savo 
tradiciniam kartūnų ba
liui išnuomavo ką tik pa
statytą ir puošniausią 
Wellando"Ukrainian Cul
tural Centre" salę, netoli 
Ontario Rd. -McCabe Avė.

Kartūnų balius 1967 m.

kęs į Australją, turėjo atlikti kon
trakto darbą, po to ėmė dairytis 
teatrų. Vaidino Melbourne Midle 
Park mažam teatre, paskiau Litt
le Theater, National Theatre, Uni
versity Theatre, Brisbanės teatre, 
Sydnėjuje Independent Theatre. 
1955 m. susitiko su Londoniške 
Old Vic teatro grupe, su kuria 
išvyko į Angliją. Nuo čia ir posū- 

1 kis bei kilimas. Iš lietuvių akto- 
- rių pažįsta Londone Mark Low- 
rence, Lowrence Harwey, John 
Gielgud. Paklaustas, ar paskuti
nysis tebelaiko save lietuviu, at
sakė: "Taip, jis žino, kad jo šak
nys iš Lietuvos.” Ar sutikęs šiaip 
lietuvių Anglijoje? Taip, kelis kar
tus buvęs Lietuvių namuose Va
sario 16-sios minėjimuose, šiaip 
jau esąs labai užimtas profesiniu 
darbu, todėl retai tenuklystąs į šo
ną.

Buvo paklaustas, ką galėtų pa
linkėti jaunosios kartos išeiviams 
lietuviams? čia Jurgis susimąstė 
ir po valandėlės: Jei įdedi širdį, 
turi pasiryžimą , niekad nenusivil- 
si ir laimėsi. Aš sakysiu iš savo 
patirties — turėjau daug nepasi
sekimų, bet niekad nepalūžau. 

-Linkiu lietuviams stovėti ant savo 
kojų siekti visoj pilnumoj pasi
reikšti kaip žmogui, pasidaryti 
sau žmogumi.” Užsiminė ir pa
klausė apie Lietuvą. Gal aš dau
giau žinąs? Jei tik susidarys pro
ga profesiniais reikalais, tai bū
tinai nuvyks į Lietuvą. Ją jis taip 
mažai beprisimenąs. Besikalbėda
mi nukrypome į politiką. “Aš nie
kad nepasmerkiu tautos, būtų ji 
viena ar kita. Būna įvairių rė
žimų, bet kiek tauta dėl jų kalta? 
Man kaip meninkui, ne politikui, 
atrodo, kad labai mažai, žmonės 
pirmiausia turėtų ieškoti, kas juos 
jungia kaip žmones, tada tas, kas 
skiria, atrodys labai nereikšmin
ga”, pasakė Jurgis.

įvyks birželio 10 d. , pra
džia 4 vai. p. p. Ponios ir 
panelės malonėkite tai 
dienai rezervuotis.
NAUJŲ METŲ 
išvakarėse buvo pagerbti 
jaunosios kartos žymūs 
kultūrininkai ir visuome- 
ninkai A. ir D. Gudaičiai , 

, nusipirkę puikų namą We- 
llande 373 Thorold Rd .

Jie mokytojai, augina 
vieną sūnelį. Jie pasižymi 
Welland e veiklumu.?.Gu
daitienė-Bluzaitė pirmi
ninkavo KLB Wellando 
apyl. E. Gudaitis pirmi
ninkavo Medž. ir Mešk. 
klubui Lituanica.

Vaišės ir dovanos įtei
kimas įvyko erdviuose pp. 
Blužų namuose.

Pasveikino juos orga
nizacijų pirmininkai ir 
daug pavienių asmenų.

Jiems padėkojo E. Gu
daitis.

Naujus Metus sutikome 
Tautos Himnu. Tarė žodį 
namų šeimininkas p. J . 
Blužas apibūdindamas 
praėjusius metus visuo
meniniame, kultūriniame 
tautiniame ir politiniame 
gyvenime.

Puiki kalba ne tik api
būdino praėjusius metus , 
bet tiesė gaires ir atei
nantiems metams.

Sėkmingai parengimui 
vadovavo Pr. Birsenas ir 
S. Viskontienė.
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Vasario 4 dieną Vy tauto Klubo salėse Spaudos Bali us!

Tokia gera nuotaika ir taip pasišokti galima tik Spaudos baliuje.

MOiVT^REAL.
MIELI T AUTI E Čl Al!

Kaip įprasta kiekv ienai s 
metais, taip ir siu metu NL 
Spaudos Baliui prašome pa
skirti loterijai fantų, kuriuos 

prašome arba prisiųsti, ar
ba pranešti telefonu, kad 
galėtume atsiimti, arba a- 
teinant į balių atnešti.

Visokius gi biznierius 
prašome atkreipti dėmesį 
į faktą, kad pilnoje salėje 
publikos jų padovanotos 
prekės turės gerą rekla
mą. Prašome pasinaudoti.

NL
KLAIPĖDOS KRAŠTO

PRIJUNGIMO
prie Lietuvos metines 
sukaktuves, sausio 15 
dienąjper Montrealio 
lietuvių radio valandė - 
lę gražia paskaita pam
inėjo A.Lymantas.

• Mokytojas Juškevičius 
Jonas gavo atsakingas mo
kyklos vedėjo pareigas 
C homed ey.

Dr. J. SEMOGAS
5441 BANNANTYNE.Verdun

2- 4; 7-9 p.n)

2-4 p,m.

P irmadienį ir 
ketvirtadieni •
antradienį ir
penktadienį

trečiadieni 7 -9 p. m. 
šeštadienį 11-1 p.n). 

767 - 3175; namu 366-9582.

DANTŲ GYDYTOJAS

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

Namų tel.: MU 1-2051

ŠAULIU SUSIRINKIMAS

Metinis L.K. Mindaugo Sau 
liii Kuopos nariu susirinki
mas saukiamas sausio men. 
22 d. tuoj aus po pamaldų 
Aušros Vartų parapijos salė 
je šauliu būstinės kambary
je.

Susirinkimo dienotvarkėje: 
Metinis Kuopos Valdybos nu 
veiktų darbu pranešim- s, nau 
jų valdomųjų organu rinki
mas, ateities darbų aptari
mas.

Visi kuopos šauliai, šaulės 
maloniai kviečiami dslyvau- 
ti. Taip pat kviečiami visi 
buvusieji šauliai ir šaulės 
Lietuvoje ir visi norintieji 
būti šauliu kuopos eilėse.

© Jei katalikiškųjų mokyk
lų mokytojų streikas tę
sis ilgiau, tada sekantį 
šeštadienį lituanistinės 
mokyklos veiks sekančio
se patalpose: 
šeštadieninė mokykla-Se- 
selių patalpose;
kursai-Aušros Vartų pa
rapijos prie salės esan
čiuose kambariuose; 
seminaras- po klebonija 
esančiame kambaryje. 
AUŠROS VARTŲ PARAP. 
-Paeitais metais A .V. pa
rapijoje buvo 11 krikštų- 
6 berniukai ir 5 mergai- 
tės;5 šliūbai, 13 laidotuvių. 
- Sausiomėn.lO d.palai
dotas Antanas Barauskas, 
iš La Salle, sulaukęs 72 
metų amžiaus. Velionio 
žmonai,giminėms ir drau
gams reiškiame gilios 
užuojautos.

DR. A. O. JAUGELIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA

1410 Guy Street, 1 aukštas 
11 - 12 kambarys.

Tel. $32-6662: namų 737-9681

ADVOKATAS

JOSERH P. MILLER
B. A„ B. C. L. 

Suite 205 
168 Notre Dame St. E.

UN 6-2063 ir UN 6-2064

DR. V. GIR1UNIENĖ
DANTŲ 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 j EXPO 67,įsigykite 
įėjimui pasportus ir bonų knygutes jau dabar. Nuolaida 25-55%. Visų 
rūšių pasportus‘Litas' mielai persiųs apdraustais laiškais arba C.O. 
D. Informacija siunčiama nemokamai. Rašykite : ‘ Litas', 1465 De- 
Seve Street, Montreal 20, Qu e.

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

Pasportų Suaugusiems Jaunimui Vaikams
rūšis Dabar Pilna 

kaina
Dabar Pilna

kaina
Dabar Pilna 

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

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

SPAUDOS BALIUS ARTĖJA LABAI GREIT.
Mergaitės prašomos pagalvoti apie spaudos baliaus 
karalaitės vainiką ir vertingą dovaną, kuri karalai
tės titulą lydi.

Betgi, bus didžiųjų dovanų paskirstymas, plius lo
terija. . .

Veiks pilnas bufetas su visokiausiais gėrimais ir 
užkanda. Šokiams gros geras orkestras.

Bilietai į balių jau platinami, ir jie greit perkami. 
Visi kviečiami bilietų įsigyti iš anksto, nes šiemet 
jų gali ir pristigti.

"LITAS" UŽBAIGĖ 1966 
METUS

1 su $ 1, 818,182.14 balansu 
taigi lyginant su 1965 m. 
paaugo $ 254, 000. Narių 
skaičius pakilo nuo 1127 
iki 1232.Pelnas pakilo nuo 
$45,975 iki $ 64,872. Apy
varta perviršijo $ 5,000, 
000.

Svarbesnės aktyvo po
zicijos yra sekančios 
(skliausteliuose 1965 m. 
skaičiai): asmeninės pa
skolos $375,039(354,330), 
nekiln.turto paskolos $1, 
272,840 (1.. 056, 682), kasa 
banke $120,196 (103,797), 
Centrinėje kasoje $35,500 
(40, 000), inventorius $2 , 
853 (2, 261). Pasyvai-.Šerai 
$ 1,234,433 ( 1, 010,183) , 
depozitai $543,443 (524, 
671), atsargos kapitalai 
$ 33, 771 ( 21, 942), nepa
skirstyto pelno likutis $3, 
195 (5,670.25) .

Praeitais metais "Li
tas" mokėjo nariams 4% 
už depozitus ir 5% už Še
rus.Šiais metais už depo
zitus mokama 4.5%palū - 
kanų,o už šėrus numato
ma mokėti 5.25% divi- 
dendų.Gražus "Lito" au
gimas turėtų paskatinti 
tapti jo nariais ir tuos 
Montrealio lietuvius,ku
rie lyg šiol vis dar laikė
si nuošaliai įstoti. Jeigu 
jau kitokį motyvai kaip 
kam ir nesvarbūs ,tai bent 
gaunamos beveik dvigu
bai aukštesnės palūkanos 
už santaupas,kaip kituose 
bankuose, turėtų kalbėti 
už įsijungimą į "Litą".

Pr.R.
• Juozas Žakevičius sun
kiai sirgęs ir operuotas 
Victoria ligoninėje, jau 
taisosi.

AUŠROS VARTŲ PARAPI

JOS SUSIRINKIMAS

Sekmadieni ivyk^s parapi
jiečių susirinkimas išklau
sė klebono Tėv. K. Pečkio 
pranešima, liečiantį parapi 
jos veiklos finansini stovį. 
Sis apžvalginis pranešimas 
pailiustruotas lentelėje pa
ruoštais irašu skaičiais at
rodė, pakankamai buvo Įtiki
nantis susirinkusiems. IŠ

Klebono kruopštus parapijos 
reikalu tvarkymas, nes jo kle
bonavimo 4-riu metu laiko
tarpy parapija sumažino pa
grindine mortgičių skola iki 
$76.000 ir išmokėjo Šaluti
nes skolas, kurias parapiją 
perėmęs rado. Sekantiems 
metams optimizmo, nerodė , 
ypač aukų parapijai atžvil
giu, bet tam ir pasiruošęs 
esąs... Į parapijos komitetą 
i išeinančių A. Vaupšo ir S. 
Kęsgailos išrinkti buvo Vyt. 
Gyvis ir Alg. Klišius, prie 
šiuo metu esančiu V. Zubo, 
P. Lukoševičiaus, Pr, Kli- 
ciaus ir P. Žemaičio. Pr.P.

"BALTIJOS" STOVYKLA 
VIETĘ parėmė-E. J. Vie- 
raičiai $25. 00 ir tuo būdu 
pakėlė savo įnašus iki $ 
100. 00 ir tapo "Baltijos" 
fundatoriais. Po $5. 00:J . 
K.Mickaiir VJP.Effertai. 
Visiems labai ačiū. Pr.R.

• Prof. Dr. V. Pavilanis 
su šeima nusipirko neto
li nuo Brome Lake far- 
mą, kurioje turįs suma
nymą apgyvendinti ir dau
giau lietuvių.
« NL redakcijoje lankėsi 
ir įvairius reikalus sutva
rkė: Ant. Vaupšas, p.Kin- 
derienė, J.Vilkas, p. Bit- 
nerienė.
• P. Sutkaitienė ilgesnį lai 
ką viešėjo Čikagoje.
• J. Laimikis su šeima ato 
stogas leidžia Floridoje.

J. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS

SIUVU IR PARDUODU

Taisau ir Remodel iuoju 
Vasaros laike saugojimas 

/ Storage /.

6396 Bannantyne, Verdun, 
PO 7- 6183,

LAIKRODININKAS
ANTANAS ŽUKAS 
1855 WELLINTON ST. 

Tel. WE 2- 0644.

TAISAU IR PARDUODU 
ŽEMOMIS KAINOMIS 

LAIKRODŽIUS IR JUVELYRUS.

c Mirė p. Vosylius, 84 met 
tų amžiaus. T,aido jamas per 
šv.Kazimiero bažn. ketvirt.

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

KASOS VALANDOS:

r, !465 DE.MVE' ROSEMOUNTO SKYRIUS
Sekmadieniais 10.30- 12.30.

Darbo dienomis: 10.00 — 3.00 vai. 3907 Rosemount Blvd., tel 722-3545
kasdien, išskiriant pirmad. ir šeštod Dieno penktod. 1.00 -6.00 vai

Vakare: trečiadieniais ir Vakare, pirmadieniais, trečiadieniais 
penktadieniais 7.00 - 9.00 vol. ir oenktadieniais 7 00 - 9.00 vai.

AR ŽINOMA, KAD

’’NEPRIKLAUSOMOS 
LIETUVOS" SPAUSTUVĖ 

spausdina bilietus, pakvietimus, tiži- 
lines ir padėkos korteles, įvairius 
blankus, receptams lapelius, vedybi
nius pakvietimus, mirties atveju už
uojautos laiškus, visokius ” statemer, 
tus”, vokus su adresais, laikraščius, 
žurnalus ir knygas.
Darbą atlieka pigiau, negu kitos spaus 
tuvės. Kviečiame įsitikinti.

<]Kiusdinius galime priimti paštu ir paštu' 
pasiųsti.

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

Dr.P.MORKIS

1165. 00
1349.48

DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais 

pagal susitarimą.

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

Raštinė: LE 4-4451.

Tai vaizdelis iš Spaudos baliaus- laimėjimas torto uz šokį.

ŠV. KAZIMIERO PARA
PIJOS

1966 metų finansinė apy
skaita:
Paprastos pajamos:
1. Rinkliavos.. .10500. 89
2. Parapijos mokestis

2270. 00
113. 00

355.00
3. Krikštai
4. Sutuoktuvės
5. Šv .Mišių aukosl640.00
6. Laidotuvės
7. Vot. žvakės
8. Kitos pajamos 1048. 74

Viso:. . . 18442.11 
Nepaprastos pajamos:
1. Palūkanos..........195.69
2. Aukos...............7010.00
3. Salės nuoma . .842. 78
4. Parengimai. . 9125.33

Viso:. ..17173.80 
Paprastos paj. 18442. 11 
Nepaprastos paj.17173. 80 

Iš viso pajamų 41308. 30 
Paprastos išlaidos:
1. Už vot. žvakes, vyną, os
tijas........................ 754.64
2. Zakrastijos palaikymas 
ir skalbimas. ... 526. 94
3. Kunigų ir tarnautojų
algos......................  8425. 00
4. Maistas............1400. 00
5. Giedoriams, svečiams
kunigams ir vyskupijai 
mišios................... 1328. 50
6. Šviesa, šildymas, tele
fonas......................2226.18
7. Pastatų taisymas....

994.08
8. Mokesčiai... . 267. 25
9. Mokestis arkivyskupi
jai............................. 150. 00
10. Rinkliavų atmokėji-
mas arki vyskupijai..........

844.89
11. Raštinė ir paštas.. ..

448.32 
Viso:... .17365. 80 

Nepaprastos išlaidos:
1. Palūkanos bankui.. . .

4094.99
2. Architektui skola ...

2665.59
3. Atmokėta skolų bankui

10000. 00 
Viso:. . .16760.58

LIETI VISKAS Pl SV AI. ANDIS GIRDIMAS KAS

CFlMjB st o r į

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

T ei - 669 • 8834.

APSIDRAUSK!
ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.

GAISRAS - AUTOMOBILIAI - ATSAKOMYBĖ - GYVYBĖ

P. ADAMONIS
Chartered Insurance Broker

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

S - tos “Lite“ No. 752 D

O-L.K. VYTAUTO KLUBAS
’151-61 ST .CATHERINE F., 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 Klubų - |.

Petrulį, tel: 522-2353

KANADOS SPORTO 
apygardos krepšinio pirme 
nybės pavestos Aušros l.lu- 
bui. Jos įvyks sausio 28 -■ 
29 d.d. Pirmenybės bus viso 
se: amžių klasėse: vyru, jau
niu A, jaunių B, jaunių C ir 
D; mergaičių - tose klasėse 
kur užsiregistruos bent 2 ko 
mandos. Praėjusiais metais 
visu klasių nugalėtojais li
ko Aušros komandos.

Visi aktyvūs s pirtininkai 
privalo užsimokėti Sporto Sa 
jungos nario mokesti, kuris 
yra gimusiems 1947 m.ir ankš 
čiau-2.50; gim. 1948-50 met. 
-$1.50 ir gim. 1951 ir vėliau 
- įll.OO. Ausros klubo nario 
mokestis yra $1.00 nuo šei
mos. Visi užsimokėję Sporto 
S-gos nario mokesti gauna vėl 
tui žurnalą“ Sportas“ ir anglų čių M ,M.komanda suža idė 
kalba leidžiamą " Lithuanian lygiomis su St, Edwards 16 
Sports Review11. Mokesti rei 
kia sumokėti iki pirmenybių.

AUŠROS ŽINIOS
Praėjusios savaitės rung 

tynių rezultatai:B-C lygoje 
vyrai nugalėjo latvių H.105 
:94, o jauniai pralaimėjo- 
latvių Y 57:67;T. L.B. ly
goje mergaičių Sr. koman
da nugalėjo Yonge Sheets 39 
:24;C .Y.O.lygoje mergai-

Paprastos išlaidos..........
17365.80 

Nepaprastos išlaidos. ..
16760. 58 

Iš viso išlaidų 34126.38 
1966 m. 12. 31 d. likutis 

banke................... .7181.92
Praėjusiais metais bu

vo skolų 94,665.59. , ap
mokėjus 12,665.59 dol. 
skolų, Šv. Kazimiero pa
rapija dar turi mokėti 
skolų 82,000. OOdolerius.

: 16;Church lygoje berniukų 
komanda nugalėjo U.S. H .

■" 34:32,o berniukų M.koman 
la pralaimėjo Vyčiui 42:49 
Vyrų komandoje žaidė:R. 
Burdulis 16,A.Šlekys 20, 
J.Zentinš 24, L.Meškaus
kas 15, A .Stankus 20 ir E . 
Stankutis 1O.

Aušros Ž iemos parengi- 
mas-sausio 28 d., Loteri
joje 1OO galonų gazolino 
/A .Kaliukevičiaus, Park- 
dale garažo savininko do
vana/ ir kiti vertingi fantai. 
Svečių tarpe-Montrealio ,

- Tikėjimas ir šių dienų pa-Ročesterio, Londono ir 
saulis pamokslų ciklas tęsi-Hamiltono sportuojantis 
tnas, sekmad. 11 vai. bus te-jaunimas’. Visi iš anksto 
ma "Mūsų jaunimas 1967 m. maloniai kviečiami.

• Lankėsi iš Montrealio pp. 
Br. ir J. Lukoševičiai, at
vykę susipažinti arčiau su 
pp. Smilgiais, kurių duktė 
susižiedavo su pp. Lukoše
vičių sūnum Vidmantu.
9 Prisikėlimo par. choro ži
nios: repeticijos: antrad. 7 v.
vak. - studentai berniukai; 
trečiur!., - 7 v.v.- studentes 
mergutes; ketvirtad., 7.30 v. 
v. - suaugusių ir penktad., 6 
vai. vak. - jaunimo.

Kai kas užmiršta,kad NL 
prėhumerata jau bus dveji 
metai kai pakita iki 6 dol.

- Kazimierinė vakarienė 
bus kovo 4 d.; margučių 
koncertas balandžio 1 di
eną, -jame programą iš
pildys Toronto studenčių 
choras.
- Jaunimo ekskursija į 
Morinhights pasisekė ge
rai.
-Gautažinia iš Lietuvos , 
kad mirė Stefanija Černy- 
sovienė - Zdanavičiūtė.
-T.J.Kulbis ir T. J.Venc - nu
kusyra išvykę į Ameriką erat a jaugus “d vej i
apaštalavimo reikalais. metai kai pakita iki 6 dol.

A. NORKELIL NAS
Commisioner of the Superior Court of Montreal 

MONTREAL ENTERPRISES REG’D 
VISŲ RŪSIŲ DRAUDIMAS.

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

FORD
Sales Limited

4415 Bannantyne Avė., 
V e r d n n .

F ALCON-F AIR LANE 
GALAX1E—TIIUNDERBIRF 

MUSTANG —TRUCKS

U S E D C A R S 
1 year guarantee.

Kreipkitės į
I.EO G UR E CK AS 

Sales Managers Assistant 
Keating Ford lietuvis atstovas 

769- 8831.

Tel. narnų DO6-2548 
{staigos 769-8529.
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