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Seniausias tautinės demokratinės 
minties savaitras’tis Kanadoje.

Dr. Jono Basanavičiaus vardo Argentinos Lietuvių Centras- ALC- 1966 metų spalio mėnesio 8 d. minėjo savo gyvavimo ir veiklos 40-ties metų sukaktuves. Programą išpildė šios organi
zacijos saviveiklos vienetai: O. Ožinskienės vadovaujamas mažųjų Ansamblis Papartynas, ALC Ansamblis, vadovaujamas L.Lemberio ir Aušros choras, vedamas V.Rymavičiaus. Nuot
raukose minėjimo dalyviai vaišių metu: kairėje prie torto Berisso lietuvių delegacija, dešinėje publikoje kalba Argentinos Lietuvių Balso redaktorius Kastantas Norkus. Foto Pr.Ožinsko.

PRAĖJUSI SflVflITf KAS NAUJA KANADOJE Lietuvių gyvenimo faktai
KINAISUDEGINO"BREZ- 
NEVĄ SU KOSYGINU"

Rusų ir kinų santykiai 
tolydžio eina aštryn ir 
piktyn.

Maskvoje, Raudonoje 
aikštėje, įvyko Kinijos 
studentų,grįžtančių iš va- 
karųEuropos universitetų 
namo tūlos demonstraci
jos .Tikslių žinių nėra.Ž i- 
nios, kurias paduoda ru
sai ir kinai, yra priešta
ringos .Diktatūrinis reži
mas viską slepia,žinių iš
siuntimą cenzūruoja,var
žo.

Z inios tokios :kinai stu
dentai esą šūkavę Mao4se 
tungo šūkius prieš revi- 
zionizmą.Rusųnervai ne
išlaikę ir jie kinus apkūlę. 
Kai kurtuos tekę net ap
raišioti.

Taibuvo priežastis,kad 
Pekine kelias dienas iš 
eilės vyko masinės de
monstracijos priešais Ru
sijos atstovybės namus . 
Kinai rusams grąsino.kad 
tai geruoju nepasibaigs ir 
rusai turės atsakyti.

Tų demonstracijų proga 
kinai sudegino Brežnevo 
ir Kosygino iškamšas. Be 
to,dažais išpeiziojo rusų 
automašinas, s ienas ir 1.1. 
Įvyko nesusipratimų netik 
Pekine,Charbine,bet irkt. 
vietose.

Į įvykius įsipainiojo Pe
kino atstovas Maskvoje. 
Rusai kaltina jį, kad jis 
studentus pakurstus, o jis 
teigia, kad Maskvos poli
cija studentus išprovoka
vus i.Tat vyksta susidūri
mas .kuris dar kaip atrodo 
gali plačiau iš s įplėšti .Ry
šium su šiais ir ankstyves 
niais įvykiais,kaip teigia
ma, rusai telkią karines 
jėgas prie Kinijos pasie
nio, nes įvykiai plečiasi.
• JAV ir Kanadoje, matyti 
susitarę, diktatūros prie
šininkai sprogdino Jugos
lavijos atstovybes.
• Japonijos parlamento ri
nkimus laimėjo dabartinio 
min.pir.Sato demokratų

cija. Yra susirūpinimo, 
kad labai sparčiai žmoni
jai dauginantis, neužteks 
maisto.Be ko kita, ir dėl 
to rūpinimąsi ieškoti žmo 
nių gyvenimui vietos kito
se planetose.
• Washingtone buvo de- 
monstuojamos naujos 
mados su labai trumpais 
sijonėliais.
• SSSR vyr.tarybos pirm . 
Podgornyi visą savaitę 
viešėjo Italijoj. Jį priėmė 
ir Popiežius.
• Į V. Vokietijos sostinę 
rsonną atvyksta Rumuni
jos užs. reik. min. Corne- 
lioManescu,su kuriuo su
daroma sutartis santy
kiams atstatyti.
• Suimtas Mussolinio 
žento sūnus už tai, kad 
bandė nuo Italijos neži
nomojo kareivio kapo pa
šalinti Podgorno padėtą 
vainiką.
• Mirė prancūzų marša
las Jouen,vadovavęs an
trojo pas.karo kovose.
• Kipre į SSSR atstovybę 
įmesta bomba, bet ji ne
sprogo.
0 Paryžiuje apie 60 kinų 
studentų buvo pasiryžę 
demonstruoti prieš Rusi
jos atstovybę. Žygyje į ją 
jie nešėsi kibirus dažų', 
tepti atstovybės sienoms . 
Bet policija jų žygį sus
tabdė .
0 Trijose sostinėse-Va- 
šingtone,Maskvoje ir Lon 
done-pasįrašyta sutartis, 
kuria einant erdvės bus

DIDELĖ NELAIMĖ 
AMERIKOJE

Amerika atsidėjusi ruo
šiasi kelionei į Mėnulį . 
Visą laiką ji plečia erdvių 
užvaldymą .Ir toje srityje 
yra padariusi didelę pa
žangą. Bet erdvių užval- , 
dymas-sunkus ir pavojin
gas darbas .Ir štai šie pa
vojai pasireiškė visu aš
trumu ir tragiškumu.

JAV ruošėsi paleisti į 
erdves laivą su trim as
tronautais ir darė bandy
mus .Tač iau praėjus ią sa
vaitę įvyko didelė nelaimė 
bandymo metu,kada į erd
vių laivą sulipo kelionėn 
ruošiami astronautai-Ro- 
ger Chaffee,Edwards Whū 
te ir Virgil Gissom.dėl 
nežinomų priežasčių lai - 
ve įvyko gaisras.Astro
nautai nespėjo išbėgti ir 
visi trys žuvo.Tiktai vie
nas jų buvo naujokas,Cha
ffee, kiti gi du buvo labai 
prityrę,ypač White, kuris 
darė manevrus išlipęs iš 
laivo erdvėse. Tat katas
trofoje žuvo labai svar
būs,didžiai prityrę astro
nautai.Tai didelis nuosto
lis erdvių tyrinėjimams . 
Liko dviejų jų gražios šei
mos be tėvų.
ŽINIOS TRUMPAI
• Į Kinijos vidaus revo
liuciją Mao įtraukė ir ka
riuomenę, nes negalėda
mas suvaldyti opozicijos, 
įsakė ją kariuomenei nu
malšinti.
• Nikaraguoje, ryšium su 
numatytais vasario 5 d . 
rinkimais, įvyko netvar
kos reiškinių.
• JAV ir SSSR tiesiogį 
lėktuvų susisiekimą pra
dės gegužės mėnesį.
• Prieš Dominikos pre
zidentą Balaguerą’susek- 
tas sąmokslas, kuriame 
dalyvauja kraštutiniai ele 
mental.
• Sudano sostinėje Char
tume vas. 24 d, buvo su
sirinkusi Jungtinių Tautų 
mitybos re įkalu konferen

KANADOS NESUTARIMAS SU A M E R IK A SVEIKINAME PIETŲ AMERIKOS LIETUVIŲ KONGRESĄ 
pareiškė,kadRockfelleris IR LINKIME, KAD JO DARBAI SUSTIPRINTŲ LIETUVY- 
buvo įspėtas ir kad Kana- B? IR PASITARNAUTŲ LIETUVOS IŠLAISVINIMO TIK- 
dos valdžia visus bankus 
nori laikyti savo kontro
lėje, ir laikosi savo nu
sistatymo. Į įvykius rea
gavo ir JAV Valstybės 
departamentas,b et Pear- 
sonasteigia-laikysis savo 
nusistatymo. Kuo ginčas 
pasibaigs, dar nėra visai 
aišku. 
BENDRI JAV IR KA
NADOS MANEVRAI 
įvyks Karibų jūroje, kai 
Kanados laivynas baigs 
savus manevrus,kurie da
bar vyksta ties PuertoRi- 
co. Bendrieji manevrai 
vyks Karibų jūroje. 
STREIKAI KANADOJE 

Statistika rodo,kad 1966 
m.lapkričio mėnesį buvo 
užregistruoti 83 streikai, 
kuriuose dalyvavo 28,333 
darbininkų. Ontario buvo 
34 ir Kvebeke 28 streikai. 
Spalio mėnesį gi buvo 94 
streikai,kuriuose dalyva
vo 25,000 darbininkų. 
KANADOS ŽMONIŲ GY
VENIMAS EINA ILGYN 

Statistikos įstaiga pra
neša,kad 1930 metais vi
dutinis Kanados gyventojo 
amžius buvo 60 metų, o 
dabar yra 68 metai. Šį gy
venimo ilgį ligšiol viršijo 
tiktai Švedija, Olandija ir 
Islandija.

Bet gimimų skaičius ei
na mažyn. Jis buvo mažas 
ir depresijos,1937 metais. 
Bet potokiloir 1947 me
tais pasiekė 28,5 tūkstan
čiui gyventojų. Nuo 1957 
metų gimimų skaičius vėl 
nradėio kristi.

James Rockfelleris mul 
timilionierius, valdytojas 
First National City Bank 
of New York, 1963 metais 
perėmė Mercantile Banką, 
kurį valdė olandai. M mis
teris Gordonas’, kuris šį 
banką Rockfelleriui peri
mant buvo Kanados finan
sų ministeriu, taipgi ir 
Kanados banko gubernato
rius Rasminsky' įspėjo 
Rockfellerį dėl šios trans 
akcijos,tačiau į įspėjimą 
nebuvo atkreiptas dėme
sys.

Dabar Kanados valdžia 
įnešė parlamentan įstaty
mą,kur iuo numatoma, kad 
tiktai 25% akcijų gali pri
klausyti ne Kanados pilie
čiam s.T ai yra nauja rimta 
pataisa į Kanados bankų 
įstatymą, kuri tiesiogiai 
paliečiaRockfellerio įsi
gytą banką.

Rockfelleris su svita 
atvyko į Otavą, matėsi su 
parlamento finansų komi- 
ja,protestavo,panaudoda
mas diskriminacijos įro
dinėjimus,bet min. pirm. 
L.Pearsonas parlamente 

vadinamas preztde 
entu.

išnaudojamos tiktai taikos 
tikslams. Sutarties pasi
rašymas vyko vienu metu 
ir buvo iškilmingas.Šią 
sutartį esą turėtų sekti 
kitos,kuriomis ruošiama 
dirva nuginklavimui.
0 Konsultatyvinė Europos 
valstybių asamblėja Stras 
burge,Prancūzijoje, priė
mė nutarimą išplėsti Ben 
drosios rinkos organiza
ciją.

SLAMS
Prasidėjęs vasario 4 d., 
Kongresas savo progra 
moję be ko kita turės:

Vasario 5 d. 11 vai. 
Buenos Aires Katedroje 
iškilmingos pamaldos, 
po kurių vainiko padė
jimas prie laisvės pa
minklo Plaza de Mayo. 
Po pietų svečių pavaži- 
nėjimas po Buenos Aires 
miestą ir apylinkes.

Vakare miesto teatre 
iškilmingas Kongreso už 
baigimas su didele meni
ne programa.

Visas Kongresas bus 
filmuojamas ir užrašo
mas į juostą, kad liktų 
istorinė medžiaga atei
čiai.

Visais Kongreso rei
kalais prašome kreiptis 
tiesiog į IV PAL Kon
greso Vykdomąjį Komi
tetą sekančiu adresu:

IV PALK Vykdoma
sis Komitetas, Mendoza 
2280, Avellaneda, Bue
nos Aires, Argentina. 
CLEVELAND© ALT 
MEMORANDUMAS

Amerikos Lietuvių Ta
rybos Cleveland© skyrius 
savo sausio 8 d. organiza
cijų atstovų susirinkime, 
svarstė JAV valstybės de
partamento peršamą kon- 
sukarinės tarnybos praplė 
timo sutartį su Sovietų Są
junga ir po išsamių disku- 
sijų priėjo prie išvados, 
kad ši sutartis su Sovietų 
Sąjunga yra nereikalinga, 
žalinga JAV interesams ir 
yra priešinga laisvės bei 
demokratijos idealams .

Peržiūrėjus visus davi
nius,kaip statistinius skai 
čiusj FBI parodymus ir 
ankstyvesnes sutartis su 
komunistais ir prisimin
damas Sovietų Sąjungos 
pažadus pravesti laisvus 
rinkimus rytų Europoje, 
ALT Cleveland© skyrius 
konstatuoja,kad Jungtinių 
Valstybių vyriausybė klys. 

ta, siūlydama šią sutartį 
JAV senatui patvirtinti.

Remiantis šiais moty
vais, mes prašome visus 
Jungtinių Valstybių Senato 
narius pasipriešinti konsu- 
larinei sutarčiai su Sovie 
tų Sąjunga ir balsuoti prieš 
jos ratifikaciją, tuo ati
taisant vyriausybės daro
mą klaidą.

Toronto žinios. 
MAZLIETUVIU UŽGAVĖNIŲ 
SIU PINYS
bus užgavėniu išvakarėse, vasa 
rio 7 d., 6.30 val.vfk. Prisikėli- 
moparap. salėje. Rengėjos-Maž. 
Lietuvos Moterų Ratelis. Kvie
čiame visus sį reikalą paremti, 
isigyti bilietus ir gausiai atsi
lankyti.
SPORTO ŽINIOS

Kanados Sporto Apygardos krep 
šinio pirmenybėse Ještadicnio 
rungtynėse Aušros jauniai B iš 
sikovojo čempijonatą, nugalėda
mi Vyti 43:39; jauniu A rungtynė 
se Aušra nugalėjo Vyti 85:33; ir 
Londonas nugalėjo Hamiltoną66: 
57. Vyrų rungtynėse Hamiltonas 
nugalėjo Vytį 91:85 ir Aušra nu
galėjo Vytį 90:68.

Montrealio žinios.
LITUANISTINĖS MOKYKLOS '

Kol Montrealio mokytojų strei 
kas tęsis, visos lituanistinės 
mokyklos vyks pamokos šiose 
patalpose: pas Seseles-lit. pra 
dzios mokykla; AV parap. prie 
salės esančiuose kambariuose- 
lituanistiniai kursai; lituanisti 
nis seminaras-po klebonija 
esančiam kambaryje.

N. L. REDAKCIJOJE 
LANKĖSI:

P.Adomonts-Adams su 
PoniajJ. Leknickas, atne
šęs NL baliaus loterijai 
fantų;Lietuv.radio valan
dėlės vedėjas L.Stankevi- 
čius,turėjęs reikalų.
0 Juozas Jocas, La Salle, 
Adam’s restorano savi
ninkas / su partneriu p. 
Tranellu/atostogauja Ka
lifornijoje,pas brolį Ado
mą.

partija.

Ši šeštadienį visus kviečiame į Spaudos Balių!!!
* * JL Plačiau 8-me puslapyje.

maisto.Be
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Neapdairus 
politikavimas
Visai neseniai "Neprik

lausoma lietuva"buvo pa
sisakiusi, kad mums, lie
tuviams,reikia plačiau pa
žiūrėti j tarptautines poli
tines padairas ir paieško - 
ti daugiau draugų ir užta
rėjų mūsų kovoms už Lie
tuvos laisve ir nepriklau
somybės grąžinimą.

Į šj ramų ir pamatuotą 
pasisakymą"Naujienos"re 
agavo labai karštai. Jų į- 
rodinėjimų prasmė buvo 
ta, kad reikia pasitikėti 
JungtinėmisAmerikos Val
stybėmis ir nėra prasmės 
ieškoti daugiau draugų. At
seit,nėra pagrindo kaip ir 
nuvertinti JAV. Nors iš ti - 
krųjų tokio tikslo"Nepriklr 
Lietuva"ir neturėjo. Nes 
JAV užsienio politika gana 
aiški ir,kur laikorii'asipri
ncipų, ji skelbiama atvi - 
rai ir nesivaržomai.Gali
ma neabejoti, kad princi - 
pų politika ir bus išlaiky
ta. JAV negi gali sutikti, 
kad ji kokių nors jėgų bū
tų priversta atsisakyti lai
svės principų, kurie yra 
organiškai išaugę ir įau - 
gę į JAV valstybinį orga
nizmą.

Ir štai po tokio karšto 
JAV politikos gynimo, tos 
pačios "Naujienos"pirma- 
me puslapyje skelbia bai
saus aliarmo, politine is
teriką pagrįstą, kažkokio 
politinio naujoko pasisaky 
mą, kuriuo išpučiamas be 
rimto pagrindo reikalas 
iki baisaus aliarmo ribų. 
Ar gi tai rimta? Ir kur 
kokia nors logika?

Aišku, kad mums budė
ti reikia. Reikia būti visą 
laiką parengties padėtyje,

nes mes turime,vaizdžiai 
kalbant,karo stovį.Betpu
lti į isteriką nėra nei rim
ta, nei protinga.Tokia ne
protinga politine taktika 
mes tiktai reikalui galim 
pakenkti.

Darykime ką galime ir 
kietai ir neatlaidžiai,bet 
rimtai, protingai, apdai
riai, bet nekelkime aliar
mo, ir nepasikliaukime 
nepatyrusiais politikais, 
nors jie gali atrodyti ir 
labai veiklūs.

Visi mes ir jau seniai 
žinome, kad tarptautinė, 
ypač gi Jungtinių Ameri
kos Valstybių, kurios da
bar turi labai didelių sun
kumų ir turi labai apdai - 
riai laviruoti ir dėl to ne
gali forsuoti ir mūsų lais
vės bylos,-politinė situa
cija Lietuvos bylą stumti 
pirmyn nėra palanki. Pa
dėtis tokia, kad mums rei
kia konservuoti tai,ką tu
rime ir turėti kantrybės 
laukti kol praeis laikinie
ji sunkumai.Nieko čia ir 
labai pozityvus bei labai 
simpatiškas jaunimo su
kilimas nepadės. Bet šis 
jaunimo sukilimas gali bū
ti labai naudingas, jeigu jis 
nukryps į naujų draugų ieš
kojimą.

Tat, pasitikėkime mūsų 
Lietuvos, byloje JAV poli
tikos principais, budėkime, 
ieškokime naujų ir daug da
ugiau draugų ir mūsų bylos 
rėmėjų, nes vienų JAV ne
užtenka, bet nekelkime is
teriško aliarmo, nes tai ne 
tiktai mums nepadės, bet 
gali ir labai pakenkti.

J. Kardelis.

Laiškai I
Redakcijai
ATVIRAS LAIŠKAS"N.L" 

Malonus Redaktoriau, 
Pasigedote jaunimo pa

sisakymų dėl priekaištų, 
liečiančių Jaunimo Kon
greso nutarimus. Toliau 
P. Stravinskas pakartojo 
A. Budreckio šnekalus , 
esą "anuos žalingus Jau
nimo Kongreso nutari
mus" suredagavusi ne 
nutarimų komisija, o 
" kažkokie veikėjai" iš 
šalies.Iš to,žinoma,tren
kiančios išvados:skanda- 
lingas faktas, nutarimų 
pravedimo nesąžiningu
mas, machinacijos ir 
šauksmas visa tai išaiš
kinti.

Man šia proga ir rūpi 
parodyti, kaip "aiškina
mės". Taigi remiamasi 
A. Budreckiu,kuris,būda
mas nutarimų komisijos 
nariu, pats prisipažino 
nedalyvavęs nė viename 
jos posėdyje. Nesiremia
ma gi tais,kurie posėdži
uose dalyvavo, nutarimų 
projektus svarstė ir juos 
pateikė pačiam kongresui. 
Pastebėtas A. Budreckio 
šnekalas "Tėvynės Sar
ge','"nepastebėti" gi kon
kretūs duomenys, pas kelb 
ti"Aiduose"(1966 m.7 nr.) 
ir "Pasaulio Lietuvy" 
(1966 m. 24 nr.).

Vadinas, šiuo "opiu 
klausimu"jau pasisakyta, 
duomenys viešumai pa
teikti. Bet, matyt, norima 
ne jų, tų duomenų,’ bet 
kažko kito.Tik šiuo atveju 
mums labai tinka St. Raš
tikio žodžiai, randami jo 
atsiminimuose, ginantis 
taip pat nuo priekaištų: 
"Niekas neįrodys teisy
bės tiems, kurie nenori 
jokių įrodymų".

Reiškiu pagarbą 
St. Barzdukas 

1967 sausio 18.
NL red, nesusilaiko nepa
stebėjusi gana įdomių da - 
lykų. Viena, į pasisaky - 
mus dėl politinės rezoliu
cijos neatsiliepia Politinė 
komisija, kuri juk tur būt 
turėjo ir pirmininką ir se
kretorių, bet atsiliepia as 
muo, kuris tur būt toje ko-

kanapos LIETUVIU
BENDRUOMENĖ

APLINKRAŠTIS-INFORMACIJA Nr.16.

VLIKO seimas New Yorke
Vykdydama Vliko sei

mo pavedimą, Vliko val
dyba skelbia šiuos seime 
priimtus pareiškimus:

Seimas sveikina naują 
Vliko pirmininką ir val
dybą ir kviečia juos su 
nepalaužiamu tikėjimu 
ir ryžtu tęsti kovą dėl 
Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymo.

Lietuvių tautos valia, 
— ilgus šimtmečius reikš 
ta būti laisva ir nepri
klausoma valstybe, pa
kartotinai paskelbta 1918 
m. vasario 16 d. dekla
racijoj, vienbalsiai pa
tvirtinta Steigiamojo Sei
mo, krauju atpirkta ne
priklausomybės kovose, 
1941 metų sukilime ir par. 
tizanų žygiuose, — teška- 
tina visus į vieningą dar
bą iki nepriklausomos de
mokratinės Lietuvos at
statymo. Šios kovos pa
sisekimas priklausys ne 
tik nuo besikeičiančių 
tarptautinių sąlygų, bet 
taip pat ir nuo pačių lie

tuvių pasiryžimo ir su- 
sidrausminimo šioje ko
voje.

Seimas kviečia Vliko 
valdybą jungti visas vy
resniosios ir jaunesnio
sios kartospajėgas Šiam 
pagrindiniam tikslui — 
Lietuvos nepriklausomy
bei atstatyti.

Seimas pritaria Cleve 
landė priimtai rezoliu
cijai dėl santykiavimo su 
pavergtos Lietuvos gy
ventojais ir kviečia vi
sas lietuvių organizaci
jas derinti savo veiks
mus su joje nustatytais 
principais.*♦*

Seimas ragina Vliko 
valdybą ir tarybą išsa
miau informuoti visuo
menę apie Vliko uždavi
nius ir darbus ir palai
kyti glaudesnius ryšius 
su visuomenės organi
zacijomis, rengiant po
kalbius Lietuvos laisvini 
mo klausimais.

***
Seimas ragina Vliką 

sudarančias organizaci
jas siekti savitarpinio 
jungimosi ir jaunimo 
įjungimo į Lietuvos lais
vinimo darbą.

***
Seimas pritaria Vliko 

valdybos paruoštoms gai
rėms reikšmingai minė
ti Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymo sukaktį 
ir kviečia valdybą jas iš
ryškinti bei, suderinus 
su kitų veiksnių progra
momis, paskelbti visuo
menei.

* * *
Seimas reiškia pasi

tenkinimą Tautos Fondo, 
jo pirmininko ir valdy
bos darbu ir ragina Vli
ką sudarančių organiza
cijų vadovybes uoliai 
remti Tautos Fondo pa
stangas sutelkti kiek ga
lima daugiau lėšų Lietu 
vos laisvinimui.

***
Seimas reiškia nuošir 

džią padėką Amerikos 
Lietuvių Tarybai už svei
kinimą ir nuolat teikia
mą moralinę bei mate
rialinę paramą.**♦

Seimas, aukštai ver
tindamas JAV Kongre
so priimtąją rezoliuci
ją Baltijos valstybių rei
kalu, reiškia padėką vi
soms organizacijoms ir 
asmenims, veikusiems, 
kad tokia rezoliucija bū
tų priimta.

1. Veiksnių vadovybių 
suvažiavimas įvyko sau
sio 14 - 15 dienomis New 
Yorke. KLB atstovavo

t ■ ■■ — ■■■ .. ■-     - ——-----------------------—a

misijoje nebuvo/?/.Antra, 
ar kartais sąmoningai ne
buvo dr.A.Budreckis ne
kviečiamas, bet jis istori
ko kruopštumu "Tėvynės 
Sargui" surinko labai dau
gelį ir labai įdomių faktų. 
/Jei tai ne faktai, reiktų 
tą nuginčyti/. Trečia, į- 
tarimas, kodėl St. Barz
dukas taip niekinamai a- 
pie A. Budreckį kalba, va
dindamas jo platų straip
snį "šnekalais", kai jau 
vien PLB vicepirmininko 
titulas lyg ir įpareigotų 
būti orumo rėmuose ?Ko- 
dėl toks St.Barzduko su
sijaudinimas, išvedęs jį 
iš rimties?

SAVANORIO-KŪRĖ JO IR 
INVALIDO PARE IŠKIMAS

Nuolankiai prašau įdėti 
jūsų redaguojaman laik- 
raštin " Nepriklausomon 
Lietuvon "mano pareiški
mą.

Aš ir mano žmona Elz
bieta Pleskevičiai, gyve
ną 56 Thomas Str. , Ro
chester, N. Y. 14605, dir
bome šv. Petro lietuvių 
parapijos bažnyčioje ir 
mokykloje. Žiemos laike 
mums bekasant apie baž
nyčią ir mokyklą sniegą 
mano žmona apalpo, gavo 
širdies smūgį ir iš dar
bovietės buvo nuvežta į 
City Hospital,kur išgulė
jo 20 parų. Už jos gydymą 
mes sumokėjome 713 do
lerių ir 75 centus.

Kada ji pasveiko, mes 
persikėlėm gyventi į Ro
chester, N. Y.

Čia žmona Elzbieta ga
vo darbą viename resto
rane pas lietuvį Vincą 
Tisman,70I Hudson Ave . 
Ji išdirbo beveik 8 mėne
sius ir šiais metais penk
tadienį prieš Naujus me
tus,dirbdama restorane, 
vėl gavo jau antrą kartą 
labai sunkų širdies smūgį 
kartu ir plaučių uždegi
mą. Ji ambulanso buvo iš
vežta į Park Ave.Hospital 
Rochester ligoninė j e, guli 
123 palatoje. Ją prižiūri 
lietuvis daktaras VI. Lė- 
lis. Jis duoda pačius ge
riausius ir brangiausius 
vaistus .nori jai tas ligas 
apgęsinti, bet gero nėra .

Aš esu labai susirūpi
nęs sujos sveikata ir gy
vybę,nes netekęs 85%dar 
bingumo, nežinau, kaip 
dabar bus galima apsi
mokėti užjos gydymą.Tie 
Naujieji metai man buvo 
ir yra labai liūdni.

Prašytojas, pasirašau 
P. Pleskevičius

Krašto Valdybos pirm. 
A.Rinkenas. Platesni su
važiavimo aprašymai til
po lietuviškoj e spaudoje, 
tad čia jų nekartojame. 
Norime tik kviesti visus 
Kanados lietuvius ruoštis 
dalyvauti šiuose dideliuo
se įvykiuose:

1967 m.rugsėjo 2-3 die
nomis Montrealyje Kana
dos Lietuvių Dienoj e,kar
tu aplankant ir pasaulio 
parodą Expo 67. ,

lapkričio 24-26 dieno
mis Čikagoje III Liet. 
Kultūros kongrese.

1968 m. liepos 7 d. Či
kagoje III tautinių šokių 
šventėje,

rugpiūčio 31 - rugsėjo 1 
-2 III New Yorke III Pa
saulio Liet. Bendruome
nės Seime.

2. Kanados Liet.Dienos 
Komitetas Montrealyje , 
atsižvelgdamas į susida 
riusią politinę padėtį, 
pertvarkė Liet. Dienos 
programą sekančiai:

rugsėjo 2 d.didysis po
būvis,

rugsėjo 3 d. (sekmadie
nį) prieš piet pamaldos 
Expo 67 bažnyčioje, po 
piet aktas ir koncertas 
Montrealyje.Salle Claude 
Champagne, 200 Belling
ham Rd. Vakare tautinių 
šokių pasirodymas paro
dos aikštėje.

Savaitę prieš tai Balti
jos stovyklavietėje,netoli 
Montrealio įvyks jaunimo 
stovykla. Turint galvoje 
didelį žmonių susigrūdi- 
mątą savaitgalį Montre
alyje, kviečiame visus iš 
anksto pasirūpinti nakvy
nėmis. Liet.Dienos pro
gramos dalyviams ir sto
vyklautojam nakvynė bus 
parūpinta.

3. KLB Švietimo sky
rius yra paskelbęs 1967 
metus lietuviškųjų mo
kyklų metais. Kviečiame 
visus įsijungti į tų metų 
programą.

A. Rinkūnas
KLB pirm.

V. Judzentavičiūtė
Protokolų sekretorė

MINIATIŪRŲ RINKĖJAS 
VILNIUJE

Gedimino (Katedros) 
aikštėj plakatai ir minia. 
O Galerijoj (Katedroj)- 
solistės,vargonų ir kvar
teto koncertas. "Susimąs 
tę lankytojai sustingsta , 
kai pasigirsta Avė Maria 
meliodija".

Ne taip seniai tas pats 
miniatiūrų rinkė jas, oš gi r 
dęs tokį dalyką ir dar to
kią dieną, gal būtų skubė
jęs šauktis greitosios če
kistų pagalbos.

Mielam
ALEKSUI VIČUI MIRUS, 

Jo liūdinčiai šeimai, žmonai Teklei ir sūnui 
Aleksui reiškiu nuoširdžią užuojautą.

S. Zavackis.

A. A. P. NAUJOKIENEI MIRUS, 
gili užuojauta dukteriai Julijai, A. Vitkaus 
kams ir visiems jos šeimos artimiesiems

E. ir VI. Vanagai
A, Plaušinis 
Gabrusevičiai

Skyrių veda skautininkas L. Eimantas 
1496 Mardell Place, London, Ontario,Canada 
NAUJA SKAUTŲ SĄJUNGOS VADOVYBĖ

Pasibaigęs Skautų Są
jungos korespondencinis 
suvažiavimas išrinko 
naują 3-jiems metams 
vadovybę.

1. Į Sąjungos Tarybą iš
rinkta 18 asmenų. Taryba 
išrinko PirmijąPirmijos 
pirmininku liko v. s. An
tanas Saulaitis,dabartinis 
"Skautų Aido"vyr. redak
torius.

2.Seserijos Vyr.Skau - 
tininke išrinkta s. Malvi
na Jonikienė, Brolijos 
Vyr. Skautininku - s. VI. 
Vijeikis. Akademinio 
skautų sąjūdžio pirm, iš
rinktas v. s. Eugenijus 
Vilkas.

3.Skautų Sąjungos Gar
bės Gynėjais išrinkti :v. 
s.Ir.Lukoševičienė,s. A. 
Kėželis ir s.JDainauskas; 
į revizijos komisiją:s.M . 
Remienė,s.K.Cijūnėlis ir 
s. A. Karaliūnas.

4.Išrinkti ir trys rajo- 
nų vadovai: JAV vidurio 
rajonui-v.s.Tallat-Kelpša

Kanados rajonui-v. s. L . 
Eimantas, Aus trail jos ra- 
jonui-v.s.V.Neverauskas.

Brolijos Inf.
NAUJASIS TUNTININKAS 

Išbuvęs visų trijų metų 
kadancijąir savo nuošir- 
džiubei atsidavusiu dar
bu "Rambyno" tuntui daug 
nusipelnęs tuntininkas 
skautininkas - K. Batūra 
nuo 1966 m.lapkričio 27 d. 
iš pareigų pasitraukė. 
Rambyniečiai su savo 
tuntininku atsisveikino ti
krai gražiai ir įteikė jam 
prisiminimui kuklią do- 
vanėlę-statulėlę.

Naujuoju "Rambyno" 
tuntininku Vyriausiasis 
skautininkas patvirtino 
plačiai žinomą vyresnį 
skautininką Česlovą Sen
kevičių, buvusį ilgametį 
"Skautų Aido"vyr. redak- 
torių ir nuoširdų skautų 
veikėją.

Linkėtina naujam tun- 
tininkui geriausios sėk
mės. L. E-tas.

Kanados Lietuvių Fondas
NAUJI NARIAI IR ĮNAŠAI

170. H. Matijošaitis $100
171. A. Balčiūnas $100
172. St. Druskis $100
Papildė įnašus iš Ottawos 
inž. P. Daunius iki $200 
Ottawos ap.v-ba iki $250

Visiems aukotojams 
nuoširdžiai dėkojame.

Naujięji nariai visi iš 
Sault Ste. Marie, kur jau 
nuo seniai tęsėsi streikas. 
Nežiūrint to,šios koloni
jos lietuviai pasižymi lie
tuviškų reikalų supratimu 
ir nuoširdžiu jų rėmimu .

Ten veikia du energingi 
Fondo įgaliotiniai A.Skar
džius ir J. Skardis, kurie 
sutartinai veikdami nu
mato kolonijai skirtą įna
šų normą $2000. surinkti 
ankščiau negu paine nu
matyta. Linkime jiems 
sėkmės .Kitose kolonijose 
neišpildyta nei pusės pra
eity metų normos, ir vis 
tūpčiojama vietoje. Ypa
tingai atsilikusi Wellando 
apylinkė, iš kurios per 4 
metus negauta nė vieno 
įnašo Fondui. P. Lelis

Reik. Ved.
KANADOS LIETUVIŲ 
FONDAS - VAJUS

101.Skardžius A. 100
102. KLB St.Marie aplOO
103. Ramūnas-Paplausr-

kas A.dr. 100
104. Povilaitis P. inž. 100
105. Toronto Ateitink. 50
106. Užupienė Al.dr. 100
107. North Sylvia LtdAOO
108. Dudaravičius Al. 100
109. Balsys L. inž. 100
110. Kubilius P. inž. 100
111. Stonkus St. dr. 100
112. Šidlauskaitė A.drlOO
113. Tautietė X, Ottw. 100
114. Pacevičius St. dr.100
115. Alonderis J. 100
116. Kulikauskas J.inžlOO
117. Girevičius J. 100
118. Vasis V. 100
119. Jonaitis St. 100
120. Statulevičius Al. 100

132. Skardis J. 100
133. Gaida Pr. kun. dr.100
134. Miškinis V. 100
135. Sinkevičius V. 100
136. Jurkus D. 100

(bus daugiau)
137. E. N. Toronto 100
138. Pretkus O. 100
139. Sližys Jok. inž. 100
140. X. Y. Toronte 100
141. Gvildys M. inž. 100
142. Bersėnas Au. 100
143. Kuzmas 'F. St. 100
144. Ladyga J. inž. 100
145. KLB Vankuverio 100
146. Šukaitis A. 100
147. Lazdutis M. 100
148. Basalykas A. 100
149. B. P. Toronte 100
150. Ignaitis V. 100
151. Sakus Apol. 100
152. Kasakaitis J. 100
153. Kantautas Ad. 100
154. Vilutis P. 100
155. Sibulis Valent. 100
156. Narkevičius V. 100
157. Lukoševičius J. 100
158. Šetkus Step. 100
159. Macijauskas J. 100
160. Purvinskaitė K. 100
161. Baranauskas B.

inž. 100
162. Gailius A. dr. 100
163. Kulpavičius A.drlOO
164. Ketvirtis Ant. inžj.00
165. Dragūnas Adolf. 100
166. Mickeliūnas J. 100
Montrealio šauliai 50 
Montreal. Kat. Mot. 50 
Montrealio SLA 50

KLF informacija.

121. Lipinienė Kl. 100
122. Vaičeliūnas J. 100
123. Jutelis P. 100
124. KLB Sudbury ap. 100
125. Vaitkūnas K. 100
126. Zubas V. arch. 100
127. Januška M. 100
128. Januška V. 100
129. KLB Winnipego a.100
130. N. N. Rodney 100
131. J. B, Toronte 100

OAKVILLE, Ont 
SIDABRINĖS SUKAKTU
VĖS,

Marytės ir Antano Au- 
linskų25 metų vedybinės 
sukakties minėjime Oak- 
vilėje svečiai ir soleni- 
zantai buvo filmuojami. 
Po sveikinimų ir nuotai
kingų "Ilgiausių metų", p. 
Čaplikienė ir p. Sergau- 
tienė įteikė Aulinskams 
sidabrinę dovanąJNeskai- 
tant artimesnių bičiulių 
iš Oakvilės .daugumą sve
čių sudarė torontiečiai. 
Buvo svečių atstovaujan
čių ir Hamiltoną. Svar
biausi svečiai buvo p. p. 
Ališauskai iš Ottawos ir 
p. p. Zabulioniai iš Ba
rrie.
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Politinė popietė Detroite
Kelios mintys iš Detroite suruoštos sausio 8 d. politinės popietės, kurioj 

paskaitas skaitė dr. G. Petersonas, V. Šarka ir A. Gladkauskas.

Ci-dessits, M. John Fisher et le gateau du Cente- 
naire de la Colombie-Britannique. A gauche: 
«Yukon Bud» Fisher souhaite la bienvenue d M. 
James Ardd, ministre du Tourisme et de /’Informa
tion d e [’Ontario, d Whitehorse, pres d'u ne locomo
tive de la Skagway Railway.

ŽMONES DOMISI IR 
POLITIKA

Politikos priešų įrodi
nė jimus,kad j a niekas ne- 
besidomi,gerokai apgrio
vė Detroito Lietuvių Or
ganizacijų Centro(DOLC) 
sausio 8 d. surengta poli
tinė popietė. Į 2 su puse 
valandos užtrukusias pa
skaitas su diskusijomis 
Lietuvių namuose, atsi
lankė apie 100 asmenų ir 
beveikvisi jie iki galo iš
tvėrė.Gi pabaigoj papra
šyti pasisakyti, ar tokių 
popiečių norėtų ateityje , 
beveik vienbalsiškai at
sakė "taip".

Diskusijų moderato
rium buvo energingasis 
DLOCo v-bos pirm, dr . 
Kazys Karvelis.Dalyvavo 
ir trys paskaitininkai-in
terpretatoriai. Pirmuoju 
kalbėjo med.dr.G. Peter
sonu.Jo tema‘.'Komuniz
mo skilimo galimumai ir 
jų panaudojimas Lietuvos 
nepriklausomybės atga
vimui". V. Šarka :Rytų ir

Dr.Kazys Karvelis, Detroito lietuvių organizacijų centro- DLOC- pirmininkas ir politinio’ 
popiečio susirinkimo moderatorius /kairėje/, dalis trezidiumo narių ir spaudos atstovai: 
/is kairės/S. Garliauskas, V.Mingėla, A.Grinius, V.Selenis, A . Nakas /NU bendrd. / ir 
J. Gaižutis. Foto J. Gaižučio ir K.Sragausko.

Vidurio Europos sienų 
persitvarkymo galimu
mai ir jų panaudojimas 
Lietuvos respublikos at
kūrimui". Jauniausias 
amžiumi, Detroite aukš
tuosius mokslus baigęs A. 
Gladkauskas:''Ar galima 
tikėtis Maskvos ir Vati
kano santykių pagerėjimo 
ir kaip jie veiktų lietuvius 
ir Lietuvos laisvinimą".

Jau patys pavadinimai 
byloja,kad temos buvo ti
krai politinės,skirtingos, 
aktualios.

Reikia pripažinti, kad 
bene tretį kartą per 17 
metų Dloco veiklą į savo 
rankas paėmęs,dr.K.Kar
velis ją atgaivino,sugyvi- 
no. Paskutinius kelerius 
metus Dlocas besureng- 
davo tik Vasario 16-sios 
minėjimą.

Prelegento dr. 
A. Petersono nuomone,

Jurgis Kiaunė, Tautininkų srovės visuomenės veikėjas 
savanoris-kūrėjas, švenčia 70 metų amžiaus sukaktu
ves. Sukaktuvininkas savo namuose su žmona Sofija.

šiandieniniai pasaulinės 
opinijos kūrėjai nori 
vienos pasaulinės vals
tybės ir valdžios. Nuo 
pat kūdikystės metų, dar
želiuose, pradžios mo
kyklos, universitetuose 
žmogus taip auklėjamas, 
kad jis netenka tautinių, 
religinių, rasinių ir ki
tokių žymių. Žmonės su
panašėja. Tuo keliu ei
nant išnyksiančios visos 
tautos. Po to, perauklėti 
žmonės neras prasmės

Gi žvelgiant šių dienų 
žmogaus akimis, visos 
valstybės turėtų būti 
ginkluotos atominiais 
ginklais — bombomis; 
tai apsaugotų žmoniją 
nuo pasaulinių karų. Taip 
pat, atrodo, jog JAV vi
sad norėtų matyti raudo
nąją K; iniją Sovietų Są
jungos kontrolėje.

Šiais žodžiais dr. Pe
tersonas baigė praneši
mą.

V. Šarka yra nuomo
nės, kad nedidelis skir
tumas būtų, jei Lietuvą 
valdytų lietuviški komu, 
nistai. Tik jeigu būtų įkur 
ta komunistų valdoma — 
satelitiniu Maskvos sta
tusu grindžiama Lietuva 
— gal ir mum reikėtų ją 
remti.... Savaime aišku 
nuo nepriklausomos Lie
tuvos kūrybinių darbų ne
turėtume atsisakyti.

Prancūzijos prez. de 
Gaulle vis dar neatsisa
ko nuo Jungtinės Europos 
projekto. Jeigu Sovietų 
Rusijos galybės mitas su • 
svyruotų (gal dar per 
anksti?) tokia Jungtinė 
Europa greičiausia bū
tų kuriama. Manomajoje

būtų apsaugotos mažųjų 
valstybių teisės.

Mūsų egziliniai veiks
niai (Vlikas) turėtų rū
pintis jau šiandien ne 
tik Klaipėdos, bet ir Ka
raliaučiaus -Tilžės prie 
Lietuvos prijungimo pro 
paganda. Sienos?! Mes tu

Mūsų teisėtus reikalą 
vimus turėtų paremti 
tarptautinės instituci
jos, sietuvos ir Tarybų

Algis Gladkauskas kal
bėjo trumpiausiai, bet 
parodė savo gilų išma
nymą ir patarė klausy
tojams pasidaryti išvadą 
patiems.

— Kaip žinia, N.V. 
Podgorny lankysis Ro
moje ir Vatikane,pas po
piežių Paulių VI jam nu-

matoma audiencija. Ko
kias iš šio vizito gali
ma pasidaryti išva
das? — paklausė dr. K. 
Karvelis.

Alg. Gladkauskas 
trumpoje, turiningoje 
kalboje prisiminė įdo
mų, kiek humoru dvel
kiantį, atsitikimą Lenki
joje. Vienas komunis
tas išspausdino Šv. Juo
zapo ir Engelso paveiks
lėlį, kur abu buvo papuoš
ti šventųjų aureolėmis. 
Tą paveikslėlį labai pir
ko ir tas prekiautojas pa
darė gražaus pelno. Bet 
galų gale kažkam įskun
dus jis buvo suimtas. Bet 
kaltininkas neužilgo bu
vo paleistas.

Above: BC’s Centennial cake pleases Commissioner 
John Fisher during National Conference meeting at 
Victoria. Left: "Yukon Bud” Fisher greets Onta
rio’s minister of Tourism and Information James 
Auld who is chairman of the Ontario Cabinet Cen
tennial Committee. They are shown at Whitehorse 
beside the Skagway Railway locomotive.

Kanada šiemet mini lOO-to metų konfederacijos 
sukaktuves, kurioms vadovauja John Fisher. Jį 
matome čia įvairiais atvejais abiejuose atvaiz
duose, kuriais vaizduojamas šimtmetis.

K. BARONAS GH

MEXIKOJE
Tęsinys iš pereito Nr.

Apsitvarkęs kambaryje 
pajuntu alkį. Užsisakau 
sumuštinių.Ir atrodo, kad 
jie mane susirgdino. Gal 
prie jų prisidėjo dar ir 
vietovės aukštis.

Tuo atžvilgiu aš pilnai 
sutinku su Sov.S-gos tre
neriu ir pedagoginių 
mokslų kandidatu F.Sus
lova, kuris apie būsimus 
olimpinius žaidymus 
Meksikoj štai kaip sako : 
"Meksiko,kuris yra 2240 
m.aukštyje virš iūros ly
gio, klimatinės sąlygos 
pateikia sportininko or
ganizmui papildomus rei
kalavimus (ne tik sporti-

ninkui, bet ir kiekvienam 
žmogų-K. B.), kurie su
siję su pažemėjusiu at
mosferiniu slėgiu, padi
dėjusia saulės radiacija, 
bei kitais veiksniais. Gali 
būti,jog sportininkų savi
jautai atsilieps taip pat ir 
savitas meksikiečių val
gis ir vanduo".

Jau man išvažiavus iš 
Meksikos,Kanados spau
doj skaičiau apie perkėli
mą jojimo varžybų į že
miau jūros lygio gulintį 
už Meksiką vietovę. Tai
gi, žmogus neturi tiek 
sveikatos, kiek šis sim
patiškas gyvulys.Todėl ir 
ne kartą galvdju, kaip bus

sunku kovoti sportinin
kams 1968 m. olimpiadoje 
su neįprastom gyvenimo 
sąlygom, kurios neleis 
jiems pasiekti gerų pa
sekmių. ..

Nors kitą rytą jaučiu 
stiprų galvos ir viso kūno 
savotišką skausmą, stoką 
energijos,"gumines" ko
jas, tačiau nusprendžiu 
keltis galvodamas, kad 
vaikščiojant liga mane 
greičiau apleis. Nusilei
džiu į valgyklą ir. .. vieš
bučio fojė išgirstu rusų 
kalbą. Tam pačiam vieš
buty,pasirodo, apsistojęs

~....>11‘
Maskvos Didžiojo Teatro 
baleto grupė,kuri mėnesį 
laiko duos spektaklius 
netoli viešbučio esančiam 
"Palacio de Bellas Artės" 
teatre. Užkalbinu kelis . 
Jie nustebę žiūri į mane , 
klausia tautybės. "Lito- 
vec”-sakau, iš Kanados . 
"O,tai tu mūsų "zemliak" 
-patenkinti sušunka. "De
ja", sakau, -didelis skir
tumas tarp lietuvio ir ru
so. ..

Prie pasikalbėjimo 
prisijungia ir Meksikos 
TASS korespondentas Va- 
silij Kučerov. Priešingai

JONAS
— Žmonėms reikėtų paaiškinti, kodėl taip išėjo.
— Paaiškinsim, kai ateis laikas, nesirūpink.
Grigas atsiduso, norėjo kažką pridurti, bet apsigalvojęs 

skubiai nusisuko ir nuėjo.

59 atkarpa. PENKTA DALIS
1S GYVENIMAS IS NAUJO

Grigas apgręžė arklį h pasikilnudamas bab’.c, nulėke per 
i’tulžu.į arimą.

— Va čia vakarykščiai kukurūzai kad juos kur kots.— 
Pasuko arklį į apsėtą dirvą, uždrožė per .sprandą pavadžiu. 
Gili pėdų skriodė atkirto varsnos kampą. Pėdose vanduo. 
.Aplink išvirtų suminkytos žemės pabalai. Pūliuojanti ž.aiz. 
da. . . Kaip jūs manote? \r čia kas užaugs?

Ką jls g;il’’|o atsakyti? Nebent pavaizduoti supykusį, ką 
ir padare. Nesgi turi teisų — rajono šeimininkas. . .

- Kam Rišate į purvą, jei žinote, kad neiižaiigs?
O ko sulauksi? Į balą kritus, sausas nekelsi.
Nesėti! t Iždi audžiu sėti, kol pradžius!
l iek ir tepasejoine •- kur kalniau. Tarp lėkščių ve 

basi. Gal į kitą brigadą pajosime?
Ir kitoj tas pats. Čia nors juodas pūdymas, ne taip širdį 

skauda.
Prie Akmens Varčios, kur buvo rugiai, dirva kaip 

duonos maišinys. . . Grigas paspringo tais žodžiais ir ilgai 
kosėjo.

A. ten. . . Žinau. Nebejosime. . .
Ten buvo rugiai. . .
Gal* kaimo atidavė Grigui arklį ir atsisveikino. Ne, ne 

reikia, pėsčias nueis iki mašinos. Grigas paspaudė delną, bet 
ne taip tvirtai, kaip buvo įpratus. Melsvos, apniukusios akys 
su menka viltimi žvelgė į jį. rajono .šeimininką, lis suprato 
nebylį klau imą ir atsakė, bet it sakė ne taip, kaip turėjo 
atsakyti komunistas komunistui.

Kas galėjo žinoti, kad užeis tokie lietu . . pasakė 
beveik tą patį, ką ir piles vai.indėli; Arvydui.

Paaiškinti žmonėms. . . Ką? Kaip? Pasilipti ant statinės 
ir užrikti: ..Nesijaudinkit. broliai! Dar nežino viskas Nepa 
sėsime kukurūzų (gal tikrai jau vėlu...), rudenį tą žemų 
užpilsime žiemkenčiais. Juk reikia šaltai daugiau duonos. 
Gaila Įdėto darbo, sėklos? Nuostolis, žinoma. Bet kur mūsų 
neprapuola? . . ' Ne. sitokiąis žodžiais nieko nepaaiškinsi, o 
kitokių nėra. Nėra!

Pieninės kieme stovėjo tuščias furgonas. Trys vyrai šne
kučiuodamiesi nikė ant cementinės laiptų aikštelės. Jis, 
Jurėnas. Įtemptai žiūrėjo į juos, ir jie žiurėjo Į jį. Reikėtų 
užkalbinti. Bet kodėl jis turi pirmas? Nejaugi jie jo neat 
pažįsta? Tą kreivakojį senį melsvai raudonu veidu dažnai 
sutinka važiuojant su grietine. Kartą arkliai buvo Įvertų į 
griovį furgoną. Padėjo su šoferiu sukilnoti bidonus. Paskui 
abudu skaniai juokėsi, nes tuo metu, kai arkliai pasibaidė, 
senio tupėta krūmuose. Negi ir Gojelis jo neatpažįsta? Ne, 
pažino! Kilstelėjo kepurę, išsiviepė. Bet tik tada, kai beveik 
praėjo pro šalį. .Aniedu irgi pajudino matikus. Nenoriai, vien 
iš mandagumo, tačiau nusišypsoti tokiais atvejais nebūtina.

— Su kuo čia sveikinaisi. Gojeli? - paklausė vienas. 
Gal paklausė ne visai taip, bet jam. Jurėnui, tikrai taip pa
sigirdo.

Grietinvežys tyliai paai kino.
Kelias viešas. Per dieną čia daug visokių praeina. Kur 

ten visus beprisiminsi.- atrėžė tas pats balsas.
Visi trys negarsiai nusijuokė, o gal lik jam, Jurėnui, taip 

pasigirdo. isokių. . Jis, rajkomo sekretorius, ..visoks". . . 
Pašėlusiai ilgas kaimas. Kada prieis raštinę? Anksčiau to ne 
pastebėdavo. Keista, bet, atrodo, ir žmonės anksčiau nebu
vo tokie smalsūs: bemaž kiekviename lange veidas. Reikėjo 
pasakyti šoferiui, kad lauktų šiame kaimo gale.

Kolūkio valdybos kieme, kur buvo palikta masina, vėl 
sutiko porą žmonių. Tie iš tolo pasisveikino, pagarbiai nu 
keldami kepure:.. tačiau jis, Jurėnas, jau negalėjo patikėti 
jų nuoširdumu.

Išvažiavo. Smulkus lietaus lašeliai kapojo priešakinį ma 
šiuos stiklą. Kauna-, tolo horizonte, pamėlynavęs, šaltas ir

kiekviename lange po plokščią dėmę. Nieko nesakantys vei 
dai. „Daug čia visokių praeina. . ." Reikėtų pakeliui užva 
žiuoti į ..Auksinę varpą". Naujas pirmininkas. Atrodo, ne 
blogai tvarkosi, h žmonės nieko. Bet ir Liepgiriuose prieš 
porą trejetą savaičių atrodė nieko.

— Sustok. Povilai. Užeisiu į kolūkio valdybą. O tu va 
žinok į Viešvilę. Grįšiu pėsčias . .

Šoferis nustebo. Iki valdybos lauko keliu mažiausia pus
antro kilometro. O iš ten iki Viešvilės trigubai tiek Kas gi 
čia šovė, šeimininkui į galvą?

— Lietus, sekretoriau. . .
— Važiuok, važiuok! Ne cukrinis, neištirpsiu.
Nuklampojo patižusiu keliu Guminiai batai, neperšlant 

pamas apsiaustas su gobtuvu. Kai kam iš tokių rūkytojų ant 
pieninės laiptų gali atrodyti, kad sekretorius tik važinėja 
mašina, įsakinėja, nieko neišmanydamas, o mes vieni vai 
gome sąžiningai uždirbtą duoną (Jos gal turėtume, ir dau
giau, jeigu jis nekaišiotų visur savo nosies. . .). Jam didelė 
alga, garbė, sotus gyvenimas, žodžiu — ponas, o mes juo 
domis rankomis. . . Tą jie lai mato. Kad žmogus gražiau ap
sirengęs, kad važinėji mašina, kad sėdi pro idiumuose, o 
kad štai jau antra savaitė neturi laiko su žmona nueiti į kiną, 
tai niekas nežino. . . Naktimis neužmiegi, rūpesčiai galvą 
skelia pusiau. Juk rajonas ne daržas, ne šešiasdešimt arų. 
„Daug čia visokių praeina. . ." Žmogau! Pamatytum mane 
išgeriant šimtą gramų, ant viso rajono paleistum gerklę: 
„Sekretorius girtuoklis!" Taip, mes šitoje aukštoje vietoje 
visko turime, viskas mums priklauso, lik patys sau nepri
klausome. . .

Užslinko debesy s. Pradėjo smarkiau ly ti. Batai slydinėjo 
ištulžusiame molyje. Nuo gobtuvo kraštų kapsėjo lašai. 
Sunkvežimio išmaltose provėžose ribojo gelsvas vanduo. 
„Vargu mano Povilas, būtų čia išsikapstęs. . Galiuką pa 
ėjėįęs, įsitikino, kad mašina iš liesų nebūtų išlipusi, ir ta ke
lionė. pėsčiomis dabar atrodė ne kaip tuščias, nuotaikos pa 
diktuotas įgeidis, o kaip naudingas ir neišvengiamas žygis.

nesvetingas. <> ten. ant pienines laiptų, trys vy rai Ir bemaž

..<) šitokie pasivaikščiojimai. p| manymu, taip pat daromi sa 
vo malonumui”. pagalvojo su įniršiu, jausdamas piktą pa 
silenkinimą. Pradėjo dar smarkiau lyti. Tegu nors akmenimis. 
Mes neverksime. () ana trijulė tikriausiai lindi po pastoge. 
Jauku, sausa, malonu. Parukykim, pasisnekuėiuokim. Via ir 
be musų, kas \ail. to tol iu šunišku oru. . . Daugiau bus.

’ kitiems, ir vėliau mums 
susitinkant,mes visuomet 
mandagiai kalbėdavomės.

i Tik vieną kartą kiek sti- 
i priau "persimetėm" žo

džiais,kada jam pasakiau 
kad jis, turėdamas tokią 
gerą tarnybą užsienyje , 
turįs priklausyt komunis
tų partijai.

- Paties galvosena-jis 
man sako-nesiskiria nuo 
visų kapitalistinių kraštų 

i gyventojųkurie mano,kad 
Sov.S-gos 200 mil.gyvęn- 
tojų visi turi būti komu
nistėj partijos nariai...

Mano atvykymą, kaip 
Kanados lietuviškų laik
raščių bendradarbio,siū
lė pranešti savo Meksi
kos žiniose.Atsalčiau, kad 
nematau reikalo ir ben
drai -tokios didelės "gar
bės" nelabai noriu.

Nežinau, kas Maskvos 
aktoriams atsitiko, kad 
po kelių dienų jie labai 
"atšalo". Vengdavo pasi
žiūrėti į akis ar net pasi
sveikinti ( susitikdavau 
dešimt kartų viešbučio 
"lobby','nes jie valgė kitoj 

1 valgykloj, o į restoraną - 
barą niekuomet neužsuk
davo).Net ir jų menedže
ris ar trupės vadovas.su

Nukelta t 5 psl.
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KULTŪRW£^KQ^IKA
LIETUVIAI 
TELEVIZIJOJE

Čikagos lietuviai, Ana
tolijaus Šlutoir k. nenuil
stamų kultūrininkų dėka, 
kas savaitė penirtadie- 
niais Čikagos lietuviai 
turi po 30 min. TV pro
gramą 26 kanalu. Iki šiol 
prasidėdavo 8 vai., o nuo 
sausio27d.8vai. 30 min. 
vak.Programoj reiškiasi 
Fausto strolios vadovau
jamas Vyčių choras ir 
kanklininkai.Ateities šo
kėjai ir visa eilė kitų ne
nuilstamų lietuviškosios 
kultūros darbuotojų. Sau
sio 20 d. lietuviai televi
zijoje perdavė dr. K. Gri
niaus šimtojo gimtadie
nio minėjimą Ciceroje. 
Matėme kalbant Lietuvos 
gen.konsulądr.P. Daudž- 
vardį, JAV LB C V pirm. 
Joną Jas aitą, liaudininkų 
pirm. agr. Joną Daugėlą , 
dainuojant solistę Juzę 
Krlštplaitytę, deklamuo
jant aktorių Leoną Ba
rauską ir k.

Nuosavai garsinei apa
ratūrai įsigyti, Lietuviai 
Televizijoje paskelbė au
kų vajų ir mūsų pareiga 
yra tą vajų paremti.
"Sąjunga-Alianca"-Brazi 
lijos lietuvių laikraštis, 
leidžiamas Sao Paulo.

JAUNIMO KNYGŲ 
SKAITYMO KONKURSAS

Kaip jau žinoma, šie 
metai yra apskelbti Ka
nadoje lietuviškųjų mo
kyklų arba aiškiau tariant, 
tautinio jaunimo auklėji
mo metais, kad tėvai ir 
lietuvių bendruomenė la
biau susirūpintų jaunimo 
lietuvišku auklėjimu. 
Tarp kitko yra paskelbta 
tais metais ir jaunimui 
lietuviškų knygų skaity
mo konkursas. Daugiau
siai pers kaičiusiems bus 
iškilmingai įteikiamos 
premijos. Reikia tikėtis , 
kad bent ta proga tėvai 
paskatins savo vaikus 
daugiau lietuviškų knygų 
skaitytiir jų jiems parū
pins. Lietuviškų knygų 
skaitymas daug pagelbės 
tėvams savo vaikus iš
mokyti lietuviškai kalbėti.

Čia skelbiamos to kon
kurso taisyklės.

1. Knygų skaitymo kon
kurse gali dalyvauti visi 
Kanados lietuviškųjų mo
kyklų ir aukštesniųjų kur
sų mokiniai bei nelanką 
mokyklų, jaunimas iki 16 
m. imtinai.

2. Premijoms skirstyti 
jaunimas skirstomas į 
dvi grupes,būten:I-gru -

Rašytojas, žurnalistas ir labai gabus publi
cistas, pastoviai rašąs aktualiomis temom, 
daugiausia Dirvoje, gyvenąs Kalifornijoje, 
neseniai išleidęs gerą savo straipsnių kny
gą, pavadintą "Laumės juosta".

Dr. Bronis Kasias, graduate of the Faculty of Law of the 
Universtity of Vytautas the Great, Kaunas, Lithuania; Doctor 
in International Law of the University of Strasbourg, 
France; at present time professor of Political Science at 
Wilkes College, Wilkes-Barre, Pa.

Dr. Bronis Kasias, politiniu moksly profesorius Wilkes 
kolegijoje, Wilkes-Barre, Pa.

PRANYS ALŠĖNAS

Studija apie materialistinę literatūrą

4rljo5 AMMO*
VEDA D R.

BEKLASĖ SOVIETIŠKA
VISUOMENĖ

Sovietiškoji beklasė visuo-

KOSYGINO-BREZNEVO
KARVĖ

Lietuvos žmonės sukūrė
tokį anekdotą- būtūnt Ko- menė skirstoma ne i klas 
sygino-Brežnevo karvę:
- Lietuva^-tai Kosygino
ir Brežnevo karvė, nes 
ji maitinama Lietuvoje, 
bet melžiama Maskvoj... kalėjime.

KAIP SOVIETUOSE PA
MOKSLININKO IŠSIBLAŠ-KELTA ZOOLOGINĖ KUL

KYMAS TŪRA
Kartą Einšteinas, susiti- Sovietinė valdžia giriasi 
kęs gatvėje mokslininką pakėlusi zoologinę kultūrą 
Smitsoną, pakvietė jį pas ir susilaukusi šitokių pa
savę papietauti, teigdama sėkmių: dabar turi klek
inąs:
- Užeikite ryt papietauti, asilas, 
nes pas mane bus mokli- 
ninkas Smitsonas. . .
- Bet juk aš ir esu Smit
sonas,- nustebo šis.
- Na tai niekis, - užeiki
te ir Jūs.

sės, bet į kategorijas:pi- 
liečiai esą kalėjime, pi
liečiai buvę kalėjime ir 
piliečiai, kuris dar bus

Lietuviškam socialis
tinės dorovės mokslui 
pažinti studijos autorius 
perstato tris knygas :Krzy 
wield o "Moralybės išsi- 
vystimas",Kapsuko "Šei
myna seniau, dabar ir 
ateityje"ir Mazzini"Žmo 
gaus pareigos". Visi šitie 
veikalai, kurie buvo iš
versti ir į lietuvių kalbą, 
panagrinėti gana smulkiai 
objektyviai.(Vertimai tu
rima galvoj Krzywickio, 
kurį išvertė A. J.Karalius

Leonas Urbonas Tapyba

Leonas Urbonas Australijoje iškilęs lietuvis dailinin 
kas, kurio darbų parodos įvyko Čikagoje ir New Yor 
ke, o vasario 5 d. jo paroda atidaroma Clevelande 
Galery International, 13218 Superior at Euclid Avė.

NAUJI LEIDINIAI
Jonas Valaitis.Gedimi

no sapnas ir Neringa. Pa
sakos, legendos.56 pusi. 
Kaina nepažymėta, bet 
pardavinėjama po $ 2. -

Lietuvoje mes Valaitį- 
žinojom.kaip gimnazijoj, 
matematikos mokytoją. 
Čia jis pamėgo spaudos 
darbą.Šį kartą jis patiekė 
10 sueiliuotų liaudies pa
sakų ir legendų.Tekste 17 
Zitos Sodeikienės ilius
tracijų. Gale žodynėlis- 
retesnių šios knygelės 
žodžių.

Tai geras įnašas į mū
sų jaunųjų skaitytojų taip 
reta literatūra. 
"Metmenys" 1966 metų 
Nr. 12. -jaunosios kar
tos kultūros žurnalas.
Šio numerio turinyje y- 
ra: J.Šlekaičio eilėraš
čiai, Greimaus, Šilbajo 
rio, Kavolio ir kt. strai 
psniai, Landsbergio sa
tyra vaidinti "Barzda"

ir Mazzini-vertimas pa
sirašytas tik trimis ini- 
cialinėmis raidėmis :V.K. 
R.

Toliau studijos auto
rius kun.V.Bagdanavičius 
aptaria kovą už moterų 
teises socialistiniu po
žiūriu,dorovės problemą 
tarp gamtos ir technikos , 
senoviškąjį bei istorinį 
materialismus, tautišku
mo klausimą, 1905 m. su
kilimo literatūrą, anar
chizmą etc.

Įdomios užuominos 
studijoj apie mūsiškius 
žymius vyrus ,kaip Šliūpą, 
Grigaitį ir kt.

Senoviško materializ
mo poskyriuje-taip rašo
ma apie Šliūpą:

"Diskusijos klausimu, 
kas yra Šliūpas, vyksta 
jau nuo 1907 metų. Ar jis 
yra socialistas, ar tokiu 
jis nėra ?Įžiūrint į Šliūpo 
minties raidą, jį tenka 
laikyti priešmarksistinio 
materializmo atstovu su 
tam tikromis socialisti
nėmis priemaišomis. Juk 
Šliūpas galutinai su so
cializmu nenuėjo ir grei
čiau pasiliko būdingu li
beralizmo atstovu".

Apie tai,kaip atrodė dr. 
P. Grigaičio materializ
mas, studijoj rašoma:

"Pirmiausia, jis nieko 
bendro neturi su Buech
ner materializmuJluech- 
nerį jis laiko tik mokslo 
vulgarizatorium, ir, iš-

versdamas šį žodį lietu-1 PATARLĖS 
viškai.jį vadina "mokslo 
darkytoju" Priežastis,dėl 
kurios Buechneris jo ne
patenkina, Grigaičio su
pratimu, yra ta, kad ma
terializmas "tai nėra tas 
pat, kad gamtoje viskas 
yra tik medžiaga".

Ir tolimesni studijos 
išvedžiojimai apie Gri
gaičio materializmąg'ana 
įdomūs (reikia perskaity
ti pačią studiją, o čia-tik 
studijos aptartis-recen
zija).

Įdomus poskyrius"Tarp 
socializmo, liberalizmo 
ir krikščionybės", paga
liau- kritiškos pastabos . 
Jose ( šiose pastabose) 
studijos autorius,kaip ku 
nigas,kalba(geriau pasa
kius, rašo) žvelgdamas į 
tai iš krikščioniškojo taš
ko, vienok -labai objekty - 
viai ir ne vienašališkai. 
Jis teigia, jog marksiz
mas - neišteisinamas ir 
neapginamas, tačiau įdo
mu,esą,į jį pažvelgti, pa
imtą ne tiek jame pačia
me savyje,bet kaip į reak 
ciją, atsiradusią krikš
čioniškoje kultūroj e.O to
ji reakcija-reiškianti pa
sipriešinimą tam tikrai 
krikščioniškos kultūros 
sampratai. Kaip reakcija 
paimta savyje, ji kritikos 
neišlaikanti ir negalinti 
atstoti tos sąrangos .kurią 
pretenduoja atstoti, ta
čiau,jeigu,esą,į ją žiūri

- Yra kvailysčių, kurios 
limpa kaip užkrečiamos 
ligos.
- Vienus žmones puošia 
net ydos, o kiti kenčia ir 
dėl dorybių.
- Kol tuštybė nepriverčia, man, štai 
mes mažai kalbame.

vienas pilietis dirbti kaip 
su juo elgiamasi 

kaip nekultūringi žmonės 
elgiasi su šunimis, jis gy
vena kaip kiaulė ir maiti
namas kaip paukštelis...

KEISTI ŽMONĖS 
Kalbasi du bičiuliai:
- Tikrai dabar darosi 
keisti žmonės. . .
- Kuo tu tą teigimą gali 
įrodyti?
- Nagi, štai, mano kaimy
nas Padaira, jau bus 15 me
tų kai nė karto nepabučiuo
ja savo žmonos, bet kai aš 
pasigailėjęs jos pabučiavau,

matai, padarė 
juodą akį. . .

kaip į krikščionijos

Psichiatras: Matau, kad jus jaučiatės daug 
geriau. Jau nesijaučiate savęs šunim.

i rzkil

„7

Kas atsitiko? Sudaužei auto
mobilį? Prisvilinai vakarienę?

me 
apsivalymo procesą, gir
di, galime pastebėti, kad 
krikščioniškoje kultūroje

buvo valytinu dalykų, už 
kurių ši valanti šluota už
kliuvo. ..

Studija-gana išsami ir 
parašyta itin šiltu ir kul-

ROMANAS\ ■/ \nsis ( tryliktasis tęsinys

O, DUOKIT, DUOKITE

Kalbėt:. jiems daug neteko, - mašino
je sėdėjotramdytojai. Vasilij Vasiljevi- 
čius suspėjo tiktai sužinoti, kad Nata- 
šai dvidešimt dveji metai, kad ji muzi
kologijos profesoriaus duktė, mokosi 
dainavimo konservatorijoje- koloratū
rinis soprano, - kad ji sužadėtinė advo
kato Šipovo, dar jauno, bet jau žinomo, 
bet jojo žmona vargu be bus, kad-"ži- 
note, aš šiurpi pakvaišėlė ir pražuvu
si - darau vieną kvailystę po kitos ir 
negaliu susilaikyti".

Šita jis išgirdo ir dar pamatė žavin
gą mergaitę, tiktai ne briunete, kaip 
Tolstojaus Nataša, bet auksplaukę, mė 
lynakę, dainingu balsu, staigią, links
mą, - pakvaišėlė ji visiškai neatrodė, 
o pražuvusią- galbūt. Visokiu atveju, 
kažkodėl jis iškart patikėjo, kad ji ad
vokato Šipovo žmona nebus, ištikima 
iki grabo lentos, neauklės jo vaikų ir 
susirūpinusi nežiūrės į žalias vystyk
lų dėmes. Ir beveik visiškai priešin
gai. Basilij Vasiljevičius visą gyveni
mą negalėjo dovanoti Tolstojui vystyklų

i '/

MAN LAISVE

Bendrai ir pats Vasilij Vasiljevič 
buvo aiškiai prapuolęs žmogus, nors 
save laikė teigiamu, rimtu, ir netgi 
geravaliu; rašė Nadsono stiliuje ei
lėraščius, kuriuos pats vadino"eilė- 
raštukais", labai blogus, kas tačiau 
jo nė kiek neramino. Ir štai esti gi 
taip: vaikinas kaip vaikynas, prole- 
tariškos kilmės, nė karto gyvenime 
neprisisotinęs visiškai, dešimčiame- 
tų jaunesnis už sovietinę valdžią, ma
šinų statybos fabriko tekintojas prie 
Volgos, ir staiga, būdamas dvideši
mties trejų metų, nusprendžia, kad 
tarybinė valdžia- dalykas puikus te
oriškai, pagal idėją- jau seniai išsi
gimė į tironiją ir ją skubiai reikia 
pataisyti, kol ne vėlu. Prie šių iš
vadų jis priėjo kaip tiktai atistojęs 
ant antrosios savo amžiaus pusės 
slenksčio, prieš dvejus metus prieš 
mirtį Stalino, kurį jis tada sumanė 
nužudyti, nes buvo tvirtai įsitikinęs, 
kad vienas tiktai Stalinas iškreipė 
Markso- Lepino mokymą, viską su

žalojo, žudė geriausius žmones, o 
likusieji - bailiai, niekšeliai, muži 
kai, ir jeigu jų nepakeisti verting
ais, žus visas kraštas, VasilijVa- 
siljevič nors ir buvo įsitikinęs mar- 
ksininkas, vis dėlto manė, kad is
toriją kuria asmenybės, o ne masė. 
Tai buvo jo vinintelė marksizmo pa
taisa.

Visu to meto savo karštumu jis 
pradėjo propaguoti savo idėjas fab
rike ir tuojau atsidūrė koncentraci
jos stovykloje- konclageryje. Vorku
toje, kur priverstas buvo dalyvauti 
naujo anglies baseino statyboje. Ten 
jis su nustebimu sužinojo, kad visos 
vadinamosios "didžiosios komunizmo 
statybos"- kanalai, kasyklos, elektr
os stotys, geležinkeliai- visa pasta - 
tyta katorgininkų; tai labai vaizdi si
tuacija, dėl kurios verta pagalvoti 
kiekvienam marksininkui. Tačiau 
Vasilij Vasiljevič Golin neparodė su
gebėjimo dialektiškai galvoti nei vi
sus šešerius metus, kuriuos jis pra
leido konclageryje, - jis buvo paleis
tas iš konclagerio tiktai po dvidešim
to pazdijos suvažiavimo. Kaip ir an
ksčiau jo galvoje vis buvo neprasmi
ngas įsitikinimas, kad tiktai vienas 
Stalinas kaltas, p ne komunistų par
tija ir ne sovietinė valdžia, kurie y- 
ra - nekalti avinėliai. O dabar, po 
Stalino mirties, viskas nueis kita

vaga. Tačiau ėjo mėnesiai, metai, 
ir niekas nesikeitė - jis tebesėdėjo 
konclageryje; sklido kalb os, kad spe
cialios komisijos peržiūrinės kalinių 
bylas, kurių buvo milijonai - lyg ir 
be peržiūrėjimo nebūtų aišku, kad vi 
si šitie žmonės nekalti. Čia, tiesa, 
jis pradėjo galvoti apie sovietinio a- 
parato biurokratizaciją, kokios pas
aulis dar nėra matęs, bet ir tą jis 
laikė asmens kulto sistemos pasek
me.

Niekaip jis negalėjo suprasti, nors 
daugiau susipratę asmens jam bandė 
aiškinti, kad jokia asmenybė negali 
savęs kultyvuoti, kad partija seniai iš
sigimė į cholopų bandą, policininkų, ka . 
rjeristų ir apsileidėlių. O banda negali 
būti be atamano, kuris turi būti liepa - 
lenkiamas, žiaurus, savaimingas, pri
ešingu atveju- jis neišlaikys valdžios, i 
Tas matoma jau iš to, kad dabar pra
dėjo jau naują kultą, ne mažesnį kultą, 
negu buvusį, nors ši asmenybė nepaly
ginamai menkesnė, negu Stalino.

- Ne, - sakė Golin, - partija negali iš
sigimti.

- O jėzuitai?- jam prieštaravo kiti. — 
Kas bendra jėzuitų su krikščionybe ?Ir 
mūsų partija pergyveno išsigimimą,Ir 
dabartinė komunistų partija visiškai 
ne marksistiškai-lenininė, o staliniš- 
ka, plėšikiška, nesivaržanti priemo-
« p f g (i O U p I G u I? U S •

j turingu tonu visiems, ne
žiūrint kas ją skaitys. Čia 
nebuvo nei reikalo, nei 
vietos patiekti plates
nėms studijos citatoms ir 
išvedžiojimam. Kiekvie
nam reikėttj studiją pa
čiam ir ištisai perskaity
ti,© tai labai patartina.

Kun.Vytautas Bagdana- 
vičius, MIC. , Lietuviška 
Materialistinė Literatūra 
Iki Nepriklausomybės 
Paskelbimo.atspaudas iš 
L.K.M. Akademijos Met
raščio II tomo 145-207 
psl., Roma, 1966, 63 pus
lapiai.

— Pro rakto skylutę pamačiau 
kad sugedo segtukas
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Viešbutis Meksikos mieste, kuriame buvo apsistojęs, ten viešėdamas, V. Vokie
tijos prezidentas. Viešbučio priešakinėje dalyje įskeltas prezidentui sveikinimas 
Siame viešbutyje turėjo numerį ir NL bendraaarbis K.Baronas. Foto K. Barono.

kuriuo pirmą vakarą kiek 
ilgiau pasikalbėjau,veng
davo mano žvilgsnio, ne
atsakė į pasveikinimą (jis 
buvo apie 60 m. amž. , tad 
manu mandagumas rei
kalavo, kaip jaunesniam, 
pirma pasakyti "zdravst- 
vuite"),nors vienas prie
šais įeitą viešbučio"lobby" 
išsėdėjom ne vieną kartą 
gerą pusvalandį, kada jis 
laukdavo iš miesto grįž
tančių baleto šokėjų. Ne
žinau, kokį "baletą" šok-

MEKSIKOJE
/Atkelta iš 3 p./

davo ir vyresnio amžiaus 
moterys su apsmukusiom 
kojinėm, bėgdamos nuo 
Alademos parko pusės 
( šalimais buvo teatras) 
skersai Juarez g-ve į 
viešbutį, kaip kaimo bo
butės, patekusios pirmą 
kartą į miestą.. .

Prie viešbučio regis
tracijos stalo radau iška
bintą visų Maskvos teatro

PRISIJUNKITE PRIE 1967 METŲ VASAROS 

VISKĄ IŠKAITANČIOS KELIONĖS I

..... VILNIŲc ccnff 1 V11 I • kanadiškais pinigais.

„ „ , BIRŽELIO 20 d.
Du patogūs važiavimai is Montreal io:

ir LIEPOS 1 1 d.

Trys pilnos savaites Vilniuje.

Keliones kaina iškaitant vijikų (lėktuvas, kotelis, 
valgis, p ersėdim as 
ir aprodymai).

Neleidžiamas veltui laikas keliaujant, besustojimo 
nokti, su persėdimai s tiesiog.

•••••••••••••••••••••••••••••C**********

Johan Tiedman Reg’d 
DIRBU VISŲ RŪŠIŲ BALDUS 

PAGAL UŽSAKYMUS

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

LLniueTĄal Cleans'll & č/atloU
• Valau ir taisau vyriškus ir rroteriškus drabužius.
• Siuvu naujus pagal užsakymus vyriškus paltus, 

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

(at Wellington StJ Tel. 769-2941

Baltica Investment Corp
Autorizuotas kapitalas $ 120.000

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

L’5 indėlius mokame 8% dividendo.

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

IR KITI ĮVAIRŪS MEDŽIO DIRBINIAI.

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

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

I.iiSALLE AUTOSl’ECI ĮLĮST Reg’d
SAV. G. DESROCHERS

Taisau ė dažau lengvas mašinas 
7717 GEORGE LASALLE, QUE.

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

namų 366-4203

KVLTŪRIVE^KOVIKA
Atkelta i £ 4 psl.

šokėjų pavardes ii’ jų 
kambarių nr. nr. Žiūrau- 
Liepair Žiūraitis-cuarta 
212. Aišku, kad lietuviai 
(kiti rusai sakė,kad Liepa 
"lotyš"),tad gyvendamas 
tik vienu aukštu virš jų- 
nutariu paskambinti. At
siliepia.Klausiu rusiškai 
ar kalba Žiūraitis.

-Da-sako jis.
-Esi lietuvis,-sakau 

jau lietuviškai.
- Taip, -jis atsako.

D augi ou bus.

1ENRIK. VANCEVIČIUS 
Kauno dramos teatro re
žisierius,perkeltas į Vil
niaus (Valstybinį-Akade- 
minį) dramos teatrą vy
riausiu režisierium.

Vilniaus dramos teatre 
vyriausias meno vadovas 
buvo Juozas Rudzinskas ,

pė iki 12 m. imtinai ir II- 
grupė nuo 13 m. amžiaus 
iki 16 m. imtinai.

3. Premijos teikiamos 
daugiausiai knygų per- 
skaičiusiems I-je grupė
je ir atskirai Il-je grupė
je.

4. Premijų dydį ir kiekį 
kiekvienai grupei nustato 
apylinkės valdyba arba 
mokyklosvadovybė pagal 
vietos sąlygas, galimai 
anksčiau paskelbdama tai 
apylinkėje.Atskirai visos 
Kanados mastu premijas 
teikia KLB Švietimo Ko
misija.

5. Daugiausia perskai
čiusių knygų atranką daro 
mokyklos vedėjo arba 
apylinkės valdybos tam 
sudaryta 3 asmenų komi
sija.

6. Daugiausiai perskai
tytų knygų sąrašai įtei
kiami komisijai iki 1967 
m.lapkričio 11 d.su trum
pu perskaitytų knygų tu
riniu, skaitytojo vardu ir 
pavarde bei gimimo data .

7. Komisija gali skaity
toją patikrinti, ar tikrai 
jis sąraše įrašytas kny
gas yra perskaitęs ir įsi
tikinusi, kad nėra per
skaitęs kurios knygos, ją 
iš sąrašo išbraukia.

8. Apylinkės atsiunčia 
KLB Švietimo Komisijai 
iki 1967 m.gruodžio mėn .

trumpais turinio aprašy
mais.

9. KLB Švietimo Komi
sija kiekvienai grupei 
skirs po 3 premijas dau
giausiai įmygu perskai- 
čiusiems visoje Kanadoje 
-I-ji premija po $30. 00 , 
II-ji po $20. 00, III-ji po 
$10. 00. Viso 6 premijos .

10. Pageidaujama, kad 
apylinkėse premijos būtų 
įteikiamos viešai ir iškil
mingai su menine dalimi . 
Į tas iškilmes kviečiant 
jaunimą ir tėvus,būtų ge
ra sujungti kartu su ga
vusiais rašinių premijas.

KLB Švietimo K- -ja . 
LIETUVIŲ FOTOARCHY 
VO ATIDARYMAS

Vasario 26 d. Jaunimo 
centre, Čikagoje bus ofi
cialus Lietuvių Foto Ar
chyvo atidarymas.Ta pro
ga organizuojama lietu
viškų istorinės reikšmės 
vaizdų paroda su paskaita 
ir oficialiąja dalimi. LFA 
jau kuris laikas veikia 
rinkdamas foto negatyvus 
apie lietuvių visuomeninę 
ir kultūrinę veikląir juos 
saugodamas ateičiai. De
damos ypatingos pastan
gos atrasti pamirštus ir 
beveik išmetimui pas
merktus istorinius vaiz
dus, kurių nemaža yra 
šeimų albumuose ar šiaip 
foto mėgėjų stalčiuose.

negatyvų nuotraukas, te
daro jas antKodabromide 
F ar Brovira 111 DW po
pieriaus) .Prie kiekvienos 
nuotraukos turi būti vaiz
do aprašymas, metrika ir 
fotografo pavardė.Po pa
rodos nuotraukos bus 
grąžintos savininkui,ne
bent jis padovanotų jas 
Archyvui .

LFA atidarymas bus 
graži proga ir tiems, ku
rie norėtų sukrauti Ar
chyve savo foto negatyvus 
ar istorines nuotraukas , 
kurias verta išsaugoti 
ateičiai.Medžiagą Archy
vui ir foto parodai siųsti 
Algimantas Kezys.S. J. , 
2345 West 56th Street, 
Chicago, Illinois.

EVANGELIKŲ JAUNIMO 
RATELIS VAS.16 GIMNA 
sausio 14 d. turėjo savo 
tradicinę Naujųjų Metų 
šventę.FrJSkerys pasvei
kino atvykusius svečius 
Vas.16 gimnazijos evan
gelikų kapelioną kun. J. 
urdzę, M LT pirm. Erd- 
moną Simonaitį, buvusius 
šios gimnazijos auklėti
nius ir dabar čia mokyto
jaujančius diplomuotą 
chemiką dr.Vilių Lenertą 
su ponia ir sociologijos 
magistrą Gerhardą Bau- 
rą.

Pereitais metais jie 
abudu įsigijo Heidelbergo 
universitete mokslinius 
laipsnius fV.Lenerto dak
tarinis darbas profesorių 
įvertintas "magna eum

5 PSL.

Vydas Gureckas, Olgos ir 
Leono Gureckų 16 m. sū
nus, Highschool LerouxLa 
Salle paskutinių metų moki 
nys,LaSalle visų Highscho
ol konteste laimėjo pirmąjį 
prizą už rašinį"Mūsų ban
domoji taika".LaSalle Li
ons Clubiškilmingų pietų 
metu vas.7 d.Vydui bus į- 
teikta IOO dol.premija,ku
rią paskyrė Distrikt Char- 
men M.Walter Palmer.

nį ir šiuo metu ruošiasi 
daktaratui. Abu mokslo 
vyrai mokytojauja Vasa
rio 16 gimnazijoj.

Mokyt. Fr. Skėrys pa
linkėjo tiems buvusiems 
savo auklėtiniams ir su- 
sipratusiems lietuviams 
iš Klaipėdos krašto viso 
geriausio moksle.

MLT pirmininkas ir 
Mažosios Lietuvos ne
pailstamas darbuotojas 
E. Simonaitis pasveikino 
visus susirinkusius ir

sceninę karjerą pradėjęs 
Klaišėdos teatre, Lietu
vos nepriklausomybės lai 
kais.Pernai gruodžio mė
nesį jis buvo santūriai 
pagerbtas 6 0 metų am
žiaus sukakties proga.

15 d. ne daugiau kaip po 3 
daugiausiai knygų per
skaičiusių iš I-mos gru
pės ir ne daugiau kaip po 
3 iš II-ros grupės.Atsiun
čia knygų sąrašus su

•• EKSKURSIJA Į LIETUVĄ SU GRUPE AR PAVIENES •• 
•• KELIONES REIKALU TVARKYMUI, P ASIK ALBEKIT E •• 
•• SU PR'TYRUSIU EKSPERTU ••

:: MICHEL KARGER, ::
•S KURIS TVARKĖ JŪSŲ KELIONES REIKALUS JJ
•• PRAĖJUSIAIS METAIS. Sc
:: ADUIA TRAVEL SERVICE ,/V• • M o n t r e a I ,tel.844-5292. ••

Tarkitės su jūsų keliones agentu 

arba artimiausia KLM ištaiga. 
‘ ROYAL DUTCH AIRLINES

Archyvo globoje jau yra 
virš 500 negatyvų.

LFA atidaryme yra 
ruošiama paroda, prie 
kurios yra kviečiami pri
sidėti visi lietuviai foto
grafai ir foto mėgėjai,ku
rie turi reikšmingų mūsų 
tautą!.fotografijų. Pagei
dautina,kad parodai skir
tinos nuotraukos būtų llx 
14" dydžio, nemontuotos 
(Kas norėtų specialiai 
šiai parodai pagaminti iš

Įaudė'.’ Jis 1964-65 metais 
įsirašė dar į medicinos 
fakultetą ir dabar tęsia 
studijas toliau. Jis nori 
pasigilinti medicinos sri
tyje, kuri siejasi su bio
chemija .Balandžio mėne
sį vyksta į Freiburgo uni
versitetą įsteigti vaikų 
kliniką ir vešti biochemi
jos skyrių.

Bauras Heidelbergo 
universitete įsigijo so
ciologijos magistro laips

papasakojo trumpai apie 
savo jaunystę. Jam ypa
tingai dr. Vydūnas ir Gie
dotojų Draugija Tilžėje 
padarė labai didelį įspūdį 
ir jis jau iš mažens pasi
ryžo pasilikti ištikimas 
lietuvių tautai iki mirties; 
pasidalinta mintimis ir 
naujienomis iš Kalėdų 
atostogų. Mūsų mažieji, 
pirmos ir trečios klasės 
mokiniai pasakė eilėraš
čių. Fr. Sk.

Tel. 525-8971
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1920 FRONTENAC ST. - MONTREAL, P.Q. 

PORTRETAI - VEDYBOS- KRIKŠTYNOS 
SUKAKTUVES MAŽAMEČIAMS

ĮVAIRIOS PROGOS

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

ME 7-6727

DE LUXE CLEANERS
Sav. P. RUTKAUSKAS

117—6th Avenue, Lachint.

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

■Po:.-

Parduodami atskirai paveiksle matomi gyvenamieji namai, ■ 3-įu butu ii 5 dideliu at
skiru kambarių ir skiepo su pilnais įrengimais ir centraliniu apšildymu ir 

-KjglpTis; 99 6th Ave..].nos šeimos (cottage) iš 10 kambariu. Garažas atskiras u 2p akaiinc je pu- 
L a S a I I e. seįe. Statyba paties savininko. Mortgičiai iš 6% ir gali būti privatūs

SIUNTINIAI LIETUVON 
KAUFMAN’S WOOLLENS&TEXTILES

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

IŠ ČIA PASILSITE SIUNTINIUS SAVO GIMINĖMS PILNAI GARANTUOTOMIS

URMO KAINOMIS
30% 40%ŽEMIAU RINKOS KAINOS
• TUKIME GERIAUSIOS ANGLIŠKOS V II. N ONĖS MEDŽIAGOS VYRIŠKIEMS IR 

MOTERIŠKIEMS KOSTIUMAMS, P AITAMS,SUKNELE MS IR ŠILKINES - Brocade 
&Daint,v MEDŽIAGOS.

• DIDŽIAUSI PASIRINKIMĄ K ASMIRO .NAILONINIŲ IR ŠILKINIU! SKARELIU. 
SVEDERIŲ IR VISA KITA ŠEIMOS REIKALAMS.

• TAIP PAT PRIIMAME UŽSAKYMUS VYRIŠKIEMS K O ST I U M A M S - Made to measure
- IŠ GERIAUSIU .ANGLIŠKU MEDŽIAGŲ- KAINA $ 50.- , extra kelnes $ 12.-

SAVININKAS CII. K A U F M A N AS, buvęs audinių fabriko ‘ L i te x“ vedėjas Kaune. Laisvai kalba 
lietuviškai.

Telefonas 768-6679

WIN DSOR
DRY CLEANERS & DYERS CO. LTD. 

Valome visokius drabužius ir kitą Jūsų namų apyvoką.
Savininkai:

A. Kulšys, P. P< tiulis. P. Kcišulis, A. Gicibus.
1205 CHURCH Avc., Verdun, Montreal.

DĖMESIO LIETUVIAMS
Tarpininkauju lietuviams 

apsistojimo vietos reikalu po 
saulinės parodos EXPO 67'me 
tu (28.4. - 28. 10.1967).

Rašykite pageidavimus NL 
.arba žemiau nurodytu adresu:

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

I

d.su


6 PSL. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

TAUPYK IR SKOLINKIS

PIRMUTINIAME IR DIDŽIAUSIAME
(TORONTO LIETUVIU KREDITO KOOPERATYVE 

KAPITALAS SIEKIA DU SU PUSE MILIJONO DOL ERIŲ 
DUODAME 

Morgičius iš 6’fi 
Asm. paskolos iš 7%

Asmenines paskolas duodame iki $ 5.(100. ■ jr morgičius 
valdžios nustatyta normą. 66 r, įkainuoto turto.
\ įsų nariu gyvybe apdrausta santaupų dvdvje. bet nedau

giau >2.01)1). ■ Asmenines paskolos, mirlies’atveju.apdraus 
tos iki > s.000.-
Paramos nariais gali būti kiekvienas lietuvis gvvena* 
Kanadoje. \
'Kasos valandos Kasdti na nuo 10 vai. iki 3 vai p. p 
išskyrus sekmadienius. Pirmadieni ir penktadieni vakarais
/ vai 30 mm. iki 8 vai i!) mm Še 
p p liepos i - rugpiiieio men

Būstine Lietuviu Namai
Toronto 3, Ont. o Telefon as LE 2 8723.

MOKAME 
43i% už depositus 
5’/dTo numatyta už serus

PARAMA

adt elitais n nu 9 tai 
sestadieniais u;darvta

1129 Dundas St. West,

nuo
I vai

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

BE MUITO

ĮVAIRIOS SUDĖTIES MAISTO
SIUNTINIAI BE MUITO IKI 33 
SVARU. ''RAŠOM. REIKALAUTI

MUSU NAUJU MAISTO
KATALOGŲ.

DOVANOS:
Automobiliai, šaldytuvai,skal
bimo mašinos,motociklai,dvi 
račiai,siuvamos mašinos, tele 
vizijos aparatai, p i anai ,au tomo 
biliams padangos foto aparatai

• Be to, siunčiame Jūsų sudarytai. Ir apdraustas įvairius siunti
nius iki 19% svarų gryno svorio.

• Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
• Gyveną šie 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

D-įLBO VALANDOS: oirmadieni ai s penktadieniai s nuo 9 vai. 
rvte'ki 7val vak; šeštadieni ai s ■ nuo 9val.ryto iki 5 vai. p.p.

Savininkai A. ir S. KALŪZA

Tel. LE 3-8008

NOTARAS

SVEIKATOS KLINIKA- Health Clinic
Medi Įnirtis ir pooperacinis gydymas

Vienintele valdžios Registruota natūralaus gydymo lietuviška klinika, 
įvairūs spinduliai, elektriniai ir fiziniai rankų masažai, spindulinės Ir 

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

460 Roncesvolles Avė., Toronto

Reportažas iš Toronto
PAŠNEKESYS METRO TRAUKINYJE 

apie sudną dieną, banko knygutes, visokias marnastis
Skubančiame traukiny

je torontiškiai dalinasi 
prasi< ėjusių metų aktua - 
lijom. Akiniuotas apva
laus veido vyras pasakoja 
negalįs pamiršti Naujų 
Mettj sutikimo ir ten da
lyvavusių bičiulių kom
panijos. Jie taip šauniai 
ūliavoję,taip linksminęsi, 
kad esą geriausiai atšven 
tė Kanados šimtinės gy
vavimo pradžią.

Žilsterėjęs, vyresnio 
amžiaus bendrakeleivis 
išklauso entuziastingą 
vaikino pasakojimą ir sa
ko: jis irgi planavęs kur 
nors savųjų tarpe sutikti 
N.M.,bet savame laikraš
tyje perskaitęs vedamąjį 
apie sutiktuvių tuštybę . 
Tas straipsnis padaręs 
tokį įspūdį,kad jis atsisa
kęs nuo sumanymo ir Ii - 
kęs namie.Rašinio apim
tyje, žmogaus neprasmin
gas gyvenimas gan vais
kiais žodžiais buvęs pa
lygintas tuščialapei Įmy
gai.Tuo tarpu dažnas no
rėtų galimai prasmingiau 
pereiti savąjį gyvenimo 
kelią.©naudojantis N.M . 
sutikimo malonumais, 
anot autoriaus, esąs tie
sioginis gyvenimo išnie
kinimas.Toji mintis dau
giausia ir sulaikiusi bal
taplaukį keleivį namie.

Toliau, jis sako, raši
nyje buvę išvardinta, kaip 
besaikiškai mes mylime 
auksą. O banko knygutė 
esanti taip branginama, 
kad per ją nebematome

ANTAN AS I II DZIUS.B I-. 
Bendradarbis V.S. Mastis.L L D.

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

TORONTO.
Margio vaistinės ll aukštas. 
Tel: įstaigos LE7- 17(16.

Namų CR 9- 6166

Šv.Rašto.Tikrumoj e mes 
neturėtume taip daryti . 
Mes privalėtume atsisa
kyti nuo visų pagundų ir 
nuo banko knygučių. Auto
riaus siūlymu, tik tada 
mes pakiltume iš befor
mės kasdienybės ir tap
tume spindūli uojančiom 
asmenybėm.

Autoriaus tolimesniu 
teigimu, įsigydami namą 
ar automobilį mes nepa
kilsime į tobulesnę krikš 
čionybę. Tik atsisakę to 
visko,tik per bibliją mes 
galėsime pamatyti spin
duliuojančią ateitį.Auto - 
rius patariąs nesirūpinti 
ir dėl pasisekimo, nes 
anot jo, kas šią dieną esą 

brangu, ryt gali tapti ne
bereikšminga.

Akiniuotas vyras klau 
so žilgalvio pasakojimą 
ir stebisi, kaip neužėjęs 
to vedamojo.Pagal bičiu
lio pasakojimą,jam keis
tai skamba pats N. M. pa • 
rengimo apipavidalini
mas. Jam tiesiog keista , 
kodėl autorius siūlė ne
bevertinti sunkiai įsigy
tą pastogę ir naujitelaitį 
automobilį.

Neišsivaduodamas iš 
abejonės,jis paklausia,ar 
jo bendrakeleivis teisin
gai supratęs rašinio ve
damąją mintį ?Ar ten iš- 
tikrųjų taip buvę parašyta9 
Jam nesąs aiškus pramo
gos ir gyvenimo prasmės 
sugretinimas. Tuo labiau 
šia vienintele proga,išly
dint senuosius metus. Juk 
lyginant prie vietinių, ku
rie visais atvejais ir te
galvoja apie "good time" 
mūsų žmonės esą labai 
kuklūs.Mūsiškiai esą per 
daug santūrus, per daug 
pažinę Įdėtą gyvenimą, 
kad leistųsi į ekstrava
gantiškus polinkius. Bet 
pasirodo ir to mums per
daug. Kai kam atrodo, kad 
mes ir taip per daug sau 
leidžiame. Kas autoriaus 
norėta tuo pasakyti, kada 
panaikinti penktadienio 
pasninkai, kada pavalgęs 
beveik gali eiti prie Šv . 
Komunijos, o už metų, 
kitų susilauksime nežinia 
kokių lengvatų. . .

Dėl banko knygutės ne
vertinimo, vaikinas įžiū
rįs savotiškąkurjozą ar
ba jo žilasis bendras blo
gai supratęs laikraštį. Jo 
manymu,nesą gerai per- 

. daug pamėgti knygutę ir 
be atidos stebėti augan
čias skaitlines(jeigu įma
noma be atvangos jas au-

■ ginti). Bet ir be jų šiandie 
negalima išsiversti. Ge
rai jei knygutės skaitlinių 
pakanka šeimai išlaikyti.

- Gerai jei ten lieka skati- 
' kas namo skolos ratai ap
mokėti,ar remonto reikar- 
laujančią mašiną pataisy
ti. Bet jeigu spaudžiamos 
santaupos išsibaigia.Jei
gu ateina netikra rytdiena 
būti paleistam, iš darbo
vietės. Kas tada? Kaip 
tuomet beskaitydamas Šv. 
Raštą galėsi pakilti virš 
beformės kasdienybės ? 
Kaip tada galėsi bematyti 
spinduliuojančią ateitį? 
Kaip tokiu atveju beįpras- 
minsi gyvenimą,kai arti
nantis skolos terminui 
nebus kuo ją užmokėti ? 
Tuo blogiau jei, patekęs į 
panašią padėti eisi ieškoti 
pagelbos ar tik patarimo . 
Tokiu atveji’ būsi ne tik 
neišklausytas ,bet neman
dagiai atsakytas,būsi tie
siog laukan išprašytas . 
Visai kitas reikalas, jei 
tavoji knygutė bus apčiuo
piamai pajėginga. Jeigu ją 
bevartant nutrupės kur 
reikia, ar kur nereikia 
dvilypė, o gal net trilypė 
santykių proporcija. To 
pasėkoje tuojau pasigirs 
skambūs žodžiai. Tu būsi 
sodinamas už stalo, tava
sis vardas bus pakelėje į 
spinduliuojančios asme
nybės kultą, į garbę,į to
bulesnę krikščionybę.

Akinuotajam vaikinui

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ — 

sutraukiančia 
hemorojus

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

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

Visais tyrimo atvejais švelnė- 
jant skausmams ivykdivo hemorojų 
susitraukimas.

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

To buvo pasiekta naudojant gydo
mąją medžiagą >Eio- Dynei, kuri 
greitai padeda užgyti pažeistoms 
celėms ir sužadina nauju audiniu 
auginta.

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

Pastaba: Kai kas pamiršta, kad 
M. prenumerata jau nuo 1966 m.— 
S 1,00 v ra pakelta, NL.

labai įdomu, kas galėjęs 
taip dailiai parašyti 2 Jam 
įdomu,kas pažarstė gra
žiąsias, mažai ką bendro 
su realiu gyvenimu turin
čias mintis ?Kaip ten bu
vo, kad autorius paneigė 
pasisekimo mintį? Tą 
mintį,kuri glūdi kie'cvieno 
sveikai protaujančio žmo
gaus sąmonėje. Jei auto - 
rius būkštauja dėl rytdie
nos prarastinų vertybių, 
jis turėtų tai priimti kaip 
siunčiamos malonės ženk 
lą. O jeigu jis yra katali
kas, jis neturėtų abejoti 
dėl pačios rytdienos ap
skritąjį. Juk geras katali
kas yra pasiruošęs vi
siems eventualumams.

Žilsterėjęs vyras klau
so ir nebeturi ką besaky
ti. Jis tik prisipažįsta, kad 
straipsnis nėbuvo pasira
šytas. Ten berods buvu
sios tik pirmosios raidės.

Akinuotasis .kažką pri
siminęs,susimąsto. Bene 
ten buvęs tas pats asmuo 
neseniai rašęs apie sūdną 
dieną,apie svieto pabaigą. 
Anoji sensacija nebuvusi 
pasirašyta,o turėjusi tik— 
autoriaus inicialus.

S. Pranckūnas .

SUDBURY,
BUS MINĖJIMAS

Prof. St. Kairys, LB 
Krašto valdybos vicepir
mininkas, vasario 11 d. , 
šeštadienį,atvyksta į Lie
tuvos Nepriklausomybės 
minėjimą,130 FroodRd. , 
ukrainiečių salėje. Jis 
skaitys ir paskaitą. Tau
tiečiai, dalyvaukime visi 
ir punktualiai, neapvilki
me naujos LB valdybos , 
taip energingai ir gražiai 
pradėtų veiklos metų.

LB valdyba tautinės 
veiklos darbą pradėjo 
dirbti labai solidariai ir 
energingai.Tikimasi,16 d. 
Sudburio miesto burmis
tras paskelbs lietuvių 
d i e n ą ir ant miesto val
dybos pastatų iškels ir 
Lietuvos trispalvę.

Tai būtų pirmas toks 
įvykis mūsų kolonijos gy
venimo istorijoje. 
"GELEŽINIS VILKAS" 
žūklautojų ir medžiotojų 
Įdubas sausio 22 d,,Christ 
the King bažnyčios salėje 
turėjo metinį narių susi
rinkimą. Pirmininkavo J. 
Kručas ir sekretoriavo J. 
Paulaitis.Po klubo valdy
bos p-ko A. Juozapavi
čiaus ir iždininko V. Bru
žo pranešimųsprendžiant 
tolimesnius klubo veiklos 
reikalus,tarpbususių vai 
dybos narių pasireiškė 
nuomonių skirtumas ir 
visa buvusi valdyba atsi
statydino.

Į nauj ą valdybą i šrinkti .- 
St. Krivickas-pirm. ,M , 
Pranskūnas-sekr. JL.Bal- 
tutis-ižd. ir V. Bružas- 
narys.Revizijos komisija 
liko ta pati :-Pr .Gabrėnas 
Ag. Pranskūnienė. J. K.

A. J. MORKIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER

ĮSTAIGA

PERSIKĖLĖ Į NAUJĄ VIETĄ:

1082 BLOOR STREET WEST * TORONTO 4

/Vienas blokas į rytus nuo Dufferin/

* PHONE LE. 4-8459

Turime krautuvių, namų, vasarviečių, butelių, motelių įvai
riose vietose ir įvairia kaina. Prašome tik kreiptis pas mus. 
Taip pat parūpiname geresnėm sąlygom paskolų—mortgičių.

Vyt. Morkis J. Kaškelis A. Bliudžius
Alv. (Mieldažukė) Wistoski

\R ŽINOTE K A RAŠO

KELEIVIS?
\R ŽINOTE, kodėl vieni ii. giria, kiti peikia, bet 

v isi mėgsta skaityti r

nepataikauja ir nesibijo teisybės skelbti. leisingo 
mis žiniomis iš visur jame daug žinių ir iš Kana_ 
dos , aiškiu ir atviru pasisakymu laikraštis per 65 
n>etus pelne gerų vardų ir pasitikėjimą.

klausimais, gražių apsakomų, eilera.--.cm ir lt. Jis 
turi ir moterų skvriu .

MĖTINĖ l’RENl MERATA KANADOJ IR KITI R
TIK $5 (H)
I aiškus ir prenumerata adresuokite:

G <6 Bnradwav. So Boston. Mass 02127. VS V

Sausio 14 dieną Estų, Latvių ir Lietuvių karinio pobūdžio organizacijos Toron
te minėjo metines sukaktuves praėjusiais metais pasirašiusios draugiško ben
dradarbiavimo aktą. Pagrindine kalbą pasakė organizacijos pirmininkas S. Jo
kūbaitis. Tos trijų tautų organizacijos, apsijungusios graugiškumo aktu, vadi
nasi angliškai Baltic Veteran's Corps /Toronto/. Meninę subuvimo dalį išpil - 
ja —--------- -- —i.__x— .x xt— t,—y. _ ^abaltijo tau-

onto Putvio vardo šaulių kuopą atstovavo: S. Jokubai- 
ir Centro Valdybos įgaliotinis J. Preikšaitis. Nuo-

nasi angliškai uaitic veteran s Corps /Toronto/. Meninę subuvimo dalį 
dė estai solistai ir estų orkestras iš New Yorko, sugrojęs trijų Pabalti 
tų himnus. Iškilmėje Ton—■------- x- ’• • ■  -------- ~
tis> P. Jonikas, J. Zavys ____ ___ ______ ___ ___ ______________
traukoje matome lietuvių, latvių ir estų karinių organizacijų vadovybes.

SAULT ST. MARIE
PASIBAIGĖ STREIKAS

"Algomos" plieno fa
briko mūrininkų streikas 
visai netikėtai baigėsi 
sausio 15 d.nusitęsęs 29 
dienas. Dar dvi dienas 
prieš streiko pabaigų,nu
stoję bet kokios vilties 
besiderančias puses su
taikinti, iš mūsų miesto 
išvažiavo darbo ministe 
rijos tarpininkai,o vakare 
prieš streiko pabaigų vie
tinis "Sault Star" apgai
lestavo beviltiškų ir tam
sių ateitį. .. "Algoma "pile 
no fabriko 80 mūrininkų 
toli gražu negavo ko buvo 
užsiprašę-vienerių metų 
darbo sutarties su 50 cen
tų valandinio atlyginimo 
pakėlimu ir dvigubo atly
ginimo už savaitgalius,o 
gaus 72 centus už valandą 
atlyginimo pakėlimų laike 
sekančių 3 metų prade
dant 1966 mt. rugpiūčio 1 
d. ir patys turės mokėti 
už sveikatos draudimų.

Pradėjęs darbą, plieno 
fabrikas turėjo bėdos iš 
naujo įkurti aukštuoles 
krosnis ("furnaces ")ir dar 
ligi šiol negali susitarti 
su geležinkeliečių 2 dar
bo unijomis. "Algoma" 
jaučiasi labai drąsiai,nes 
laike streiko apmokė kai 
kuriuos savo priežiūros 
personalo pareigūnus ge
ležinkeliečių (ypatingai 
mašinistų) darbo ir nori 
nubausti mūrininkų strei
ką palaikiusius geležin
keliečius, o geležinkelie
čių unijoms net iškelti 
teisme $2.000.000 civili
nį ieškinį. Taigi, "Algo- 
moje" dar gali būti ir ge
ležinkeliečių streikas, 
kurių darbo sutartis pa
sibaigė praėjusių vasarų. 
VASARIO 16 MINĖJIMAS 
šiais metais bus vasario 
19 d. ukrainiečių salėje 
Numatoma pakviesti iš 
Sudburio kolonijos kape
lionas kun.A. Sabas, o po 
pamaldų bendra vakarie
nė.Smulkiau apie progra

Mes priimame siuntinius skubiai prisiųsti i Sovietu 
Sąjungą.

Siūlydami geriausi siuntiniu persiuntimą,primename' 
jei norite, kad jusu gimines ar draugus.gyvenancius 
Sovietu Sąjungoje siuntinys pasiektu iki pavasario, 
tai jau laikas juos issiusti d a b ar!

Neatidėl iodami užeikite i

UKRAINSKA K N Y H A
(Global Imports)

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

253 8642

ir apžiūrėkite gausingus nas mus rinki ni u s: geros 
rusies sveteriu, skareliu, sienoms kilimu ir visokiu 
kitu dalyku siuntiniams. Turime nauju pavasariniu 
medžiagų ir visu kitu daiktu pilnam jusu dovanu 
siuntiniui.

Musu patarnavimas klijentamsatidaras nuo 9 vai. ryto 
iki 5 vai. vakaro kasdien, nuo pirmadienio iki sės 
tadienio.

LONDON, Ont | 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ŠVENTĖS MINĖJIMAS

49-tąsias Lietuvos Ne
priklausomybės atstaty
mo metines londoniškiai j 
minės vasario 19 d. para
pijos salėje,Londone,1414 
Dundas Str.

Minėjimas bus pradė
tas 5 vai. vak. Pagrindine 
kalbėtoja bus gimnazijos 
(high school)mokytoja Vi
da Gegytė,šiemet mokyto
jauti pradėjusi netoliese 
Londono, gražiame Stat- 
forde, Ont.

ą- .'- ■

Meninę minėjimo dalį 
a tl i ks j a un i mo s a m bū r is , 
sudarytas iš Londono ir 
Rodney apylinkių mūsų 
jaunosios kartos ir veda
mas kum B. Pacevičiaus ■ • r ' 
ir mok.Danutės Chainaus- t 
kienės.

Po meninės dalies bus f? 
bendros visiems minėji
mo dalyviams kuklios vai- 
šės-užkandžiai ir kavutė . 
Laukiam gausaus tautie
čių atsilankymo.

Norima, kad mūsų Ne- ' 
priklausomybės paminė- 
jimas būtų žinomas ir ang 
lų visuomenėje. Daroma 
žygių, kad prie Londono 
miesto rotušės būtų iška
binta mūsų tautinė vėliava 
ir Vasario 16 diena mies
to burmistro būtų atžy
mėta atitinkama deklara
cija.

Vasario 19 d. , sekma
dienį,per StThomas radio 
stotį -CHLO-banga 680- 
bus lietuviškas pusvalan
dis.Be rinktinės lietuviš
kos muzikos,angliškai vi
suomenei anglų kalba pa
skaitą skaitys gimnazijos 
mokytoja Gražina Pe
trauskienė. Kviečiama 
radio pusvalandžio pasi
klausyti. Pradžia 10 vai. 
vak. L. E - tas .

■

mą, laikų ir Įeitą tautie
čiams bus pranešta raš
tiškais pakvietimais.

Korespondentas

Lietuviškas knvgas dar vis leidžia savo nariams

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

NIDOS KNYGŲ K TŪBAS
1 Ladlirokc Gardens, London, W.11. Great Britain

( 1

Ps.D.R.M.N.Pt
pusvalandis.Be
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taupyk ir skolinkis

K O O P E R AT Y V I N I A M E BANKELYJE

21 Moin 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.

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

Veikia nemokamas gyvybės ir paskolų draudimas.
Pilnas čekiu patarnavimas.

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

>12 vai.< ■ - .... -— ■ ■ - - ---------
BENDRUOMENĖS VEIKLA

Sausio 19 d. v-bos po
sėdį atidarant,v-bos p-as 
J.Krištolaitis pasidžiau
gė dalim v-bos narių koo- 
peravimu,atliekant v-bai 
uždėtas pareigas.Kai ku
riems v-bos nariams ig
noruojant jiems skirtą 
darbą, v-bos sąstatas pa
keičiamas, narius kandi
datus įtraukiant į aktyvų 
darbą.

Posėdyje ilgiau sustota 
prie N.Metų sutikimo.Čia 
paaiškėjo,kad vienintelis 
b-nės v-bos pajamų šal
tinis, kuris anksčiau duo 
davo egzistavimo išlai
doms padengti apčiuopia
mą sumą, kas metai da
rosi menkesnis. Anks
čiau, šis parengimas su
traukdavo 4-5 šimtus da
lyvių. Gi paskutinis-234 
suaug. ir 19 stud. Dar dėl 
šių skaitlinių nebūtų taip 
kritiška, jei visuomenė 
suprastų šių pajamų svar 
bąirvsĮ aro vaišėmis pa
sirūpintų iš rengėjų bufe
to.Ypač krito į akis "kie
ti" gėrimai. Šiuo atveju 
daugelis nustoja savo sa
vigarbos ir bando rengė
jus viešai apgauti. Toks 
elgesys labai pakenkia 
rengėjų tikslui ir tuo pa
čiu tautiniam darbui 1

N.M.sutikimo techniš
kiems darbams 7 asm. v- 
bos sąstato nepakako.Te
ko šauktis pagalbos iš tų , 
kurie visada ir visiems 
talkininkauja. Ne paslap
tis,kad kiekvienas vengia 
pašalinio ir neapmokamo 
darbo. Tačiau norint, kad 
Lietuva išeivijoj būtų gy
va, kad laisvės kova ne- 
silpnėtų, kas nors turi 
pasiaukoti.Nors ši parei
ga priklauso kiekvienam 
lietuviškai kalbančiam. 
Ši auka būtų labai lengva, 
jei ją pasidalintumėm 
proporcingai. Deja, taip 
nėra.Daugelis tam "netu- 

(f. ri laiko'.'Kita dalis-verta 
pagarbos. Nors niekur 

|k tiesioginiai nepriklauso, 
bet dirba ten, kur papra- 
šė.Kaippav.v-ba nuošir - 
džiausią!dėkoja N.M. su
tikimo talkininkam, skelb 
dama pavardes. Tebūna 
jūsų pavyzdys visiems :p . 
p. Vindašienė, Enskaitie- 
nė, Juozapavičienė, Ba- 
beckienė.Volungienė, Va
siliauskienė, Prunskutė , 
Siūlys, Bungarda, Kaže- 
mėkas, Zauka, Žioba.

B-nės nario (solidaru- 
mojmokestis už 1966 m. , 
kažkodėl eina vėžio žings 
niu. Dalis rinkėjų savo 
darbą jau atliko. (Ačiū). 
Likusiems primenama, 
kad terminas baigiasi va
sario 4 d.,visi atsiskaity
mo dokumentai iki šios 
datos turi būti grąžinti v- 
bos iždininkui.

Kanados Krašto Tary
bos nutarimu,1967 —ji me
tai, skiriami lietuviškai 
mokvi-lai.Prašoma b-nių 
v-bas atkreipti ypatingą 
dėmesį asmenims, kurie 
skiria savo auką Lietu

vos pažinimui jaunimo 
tarpe. Pasidžiaugta, kad 
šioje srityje Hamiltonas 
visu 100% uždavinį atlie
ka. Pagarba pedagogams , 
vaikams ir tėvams. Pa
remiant liet. šešt. m-los 
egzistenciją,likutis iš N. 
M.sutikimo loterijos,ski
riamas kaukių baliui, kurį 
ruošia šešt. m-la.

1967 m. Nepriklauso
mybės paminėjimas ruo
šiamas vasario 19 d. Jau
nimo Centre. Pradžia 11 
vai.pamaldomis A.V.par. 
bažnyčioje. Organizacijų 
dėmesiui pranešama, kad 
dalyvautų su vėliavomis 
ir uniformomis (kas turi). 
Pageidautina ir visa šešt. 
m-la,kuriai šie metai yra 
skiriami. Pagr. kalbėtoju 
minėjimui sutiko atvykti 
dr. Adolfas Damušis iš 
Detroito. Meninėje pro
gramoj e,šalia savo jėgų, 
sutiko sol.Liustikaitė iš
pildyti keletą gražių kū- 
rlnių.Meninės dalies pra
džia: 4 vai. p. p.

Svarstantl948 m. Kau
kių Baliaus klausimą pa
aiškėjo,kad yra gautas tik 
vienas prašymas iš Tau
tos Fondo. Kadangi T F 
telkiamos lėšos skiriama 
Lietuvos laisvinimo rei
kalams, prašymas vien- 
balsiškai patenkintas.

Pagal Krašto Tarybos 
nutarimą,lietuviškos mo
kyklos metais (1967), mo
kytojų suvažiavimas ski
riamas Hamiltonui Posė- 
dyj šis klausimas pradė
tas formuoti, numatant 
asmenis techniško darbo 
planams sudaryti.

Valdybos nutarimu.na- 
rys-kandidatas, V.Pašilys 
nuo šios datos skiriamas 
v-bos sekretoriaus parei 
goms. B-nės Valdyba. 
SKAUTAI KVIEČIA

Vasario 5 d. Hamiltono 
skautai minės Lietuvos 
Nepriklausomybės atsta
tymo paskelbimą.

10 vai .visi skautai uni
formuoti su vėliavomis 
dalyvauja pamaldose, 3 
vai. p. p. Jaunimo Centre 
iškilminga sueiga.Opo to 
tarp Širvintos ir Nemuno 
tuntų bus lietuviškosios 
varžybos. Kviečiame vi
sus gausiai dalyvauti.

HAM .ŽUKL.IR MEDŽIO T 
klubas vasario 5 d.ruošia 
"Steak'ų" šaudymo var
žybas. Bus šaudoma į 
skr. lėkšteles ir į taiki
nius. Varžybos bus klubo 
šaudykloje ir tęsis iki su
temų. Šaudymo mėgėjai 
kviečiami dalyvauti.

Metinis "Zuikių" ba - 
liūs praėjo labai sėkmin
gai ir turėjo rekordinį 
skaičių dalyvių.

Klubo valdyba dėkoja 
kolonijos kontraktoriams 
A .Šllinskui, A. Liaukui ir 
Concession garažo savi
ninkams Hormonui ir Z. 
Bolskiui už paaukotus lai
mės staliukus, V.Lukošie
nei už bufeto paruošimą, 
tautiečiams už aukas ir 
atfeilankymą. V-ba.

BANKELIS "TALKA" 
sėkmingai užbaigė 1966- 
tus metus.Praėjusieji me 
tai ypač buvo sėkmingi 
"Talkai", kas matyti iš 
balanso, kuris padidėjo 
229 tūkstančiais dolerių 
ir gruodžio 31 dienai pa
siekė $ 1,181, 336.74. Vi
sos balanso pozicijos yra 
padidėjusios, jų tarpe ir 
išlaidos .daugiausia divi
dendams ir nuošimčiams 
už depozitų sąskaitose 
laikomus indėlius. Šerų 
sąskaita padidėjo $ 135 , 
980. 00, o depozitų-$77 , 
00.23.Asmeninių paskolų 
praėjusiais metais išduo
ta daugiau,negu 1965 me
tais.viso $74, 570.76 su
mai,morgičinių-$67,341 . 
92. Gryno pelno praėju
siais metais turėta $47 , 
698.10, iš kurio pašiurti 
1 penktąją dalį į garanti
jos fondą, išmokėti šėri- 
ninkams dividendo per 36 
tūkstančius dolerių skirti 
tam tikras sumas lietu
viškojo švietimo reika
lams ir 1.1.

Kaip aukščiau minėta , 
balansas labai gražiai 
padidėjo, bet grynas pel
nas atitinkamu procentu 
nepadidėjo, kas reiškia, 
kad turima laisvų pinigų , 
kuriuos tiksliai nebuvo 
galimaišskolinti,nes ne
buvo pareikalavimaMor- 
gičinėms paskoloms pa
reikalavimas yra pakan
kamas,bet čia yra suvar
žymas (įstatyminis) dėl 
galimų išduoti visų turi
mų pinigų procento.Taigi , 
ilgesnis pinigų investavi
mas į morgičines pasko
las yra apribotas. Be to , 
didesnės sumos laisvų pi
nigų laikomos banke ne
neša pelno, o už šėrus 
vistiek tenka mokėti di
videndus. Visus tuos ir 
kitus davinius apsvars
čiusi, bankelio valdyba 
numato siūlyti susirinki
mui patvirtinti išmokėti 
šėrininkams 5% dividen
do už 1966 metus (padidi
nimas 0,5%-nes už 1965 
metus tik 6 mėn.buvo mo
kama 5%,o už kitus 6 mėn. 
-4, 5%). Už depozitų sąs
kaitose laikomus indėlius 
ir toliau mokama po 4% 
metinių.Jeigu,1967 mėtai 
pasirodys geresni pinigų 
išskolinimo atžvilgiu, tai 
kai tik užteks pinigų, pa- 
Kikanos bus stengiamasi 
padidinti. Bet "Talkos" 
mokamos palūkanos, pa
lyginti su bankų yra pa
kankamai aukštos.

Bendrai,bankelio finan
sinė padėtis yra stipri ir 
reikalai vedami gana at
sargiai -vien garantijos 
fondas sieks per 44 tūks
tančius dolerių.

Narių 1966 m. gruodžio 
mėn. 31 dienai buvo 1013 . 
Galėtų būti daugiau, nes 
tai tik sudaro pusę visos 
Hamiltono lietuvių kolo
nijos.Vis dar yra asme - 
nų,kurie laiko pinigus an
gliškuose bankuose gau
dami ten tik 3% metinių, o 
"Talka" gi moka 5% me
tinių palūkanų.

Bankelio reikalams ap
svarstyti vasario 25 dieną 
4. 30 vai. p. p. parapijos 
salėje (po bažnyčia) kvie
čiamas visuotinis narių- 
šėrininkų susirinkimas. 
Be visos eilės finansinių 
reikalų,teks rinkti į valdo 
muosius organus narius , 
kurių kadencija yra pa
sibaigusi. Į valdybą bus 
renkami 2 nariai, į kon
trolės komisiją-1 narys 
ir kredito komitetą 1 na
rys.Maloniai prašomi na
riai kuo gausiau dalyvau
ti metiniame susirinki
me,nes čia bus svarstomi

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

DETROIT CLEVELAND
PAMINĖJO KLAIPĖDOS 
ATVADAVIMĄ

Keturiasdešimt ketvir
tąją Klaipėdos atvadavi
mo sukaktį sausio 15 d . 
suruošė Detroito šaulių 
kuopa. Minėjimas prasi
dėjo pamaldomis šv. An
tano bažnyčioje, dalyvau
jant visų organizacijų at
stovams su savo vėliavo
mis. Iškilmingasis aktas 
ir meninė programos da
lis buvo atlikta Lietuvių 
namuose,dalyvaujant apie 
šimtui žmonių. Čia pa
skaitą apie 1923 m. sausio 
15 d. klaipėdiškių sukili
mą skaitė svetys iš Či
kagos,L. Š. S.tremtyje c. 
v-bos narys G. Valenti
nas. Eilėraščius dekla
mavo moksleivės Regina 
Putriutė ir Rūta Kaunely- 
tė, o akordeonu pagrojo 
Rimas Kasputis. Progra
mai vadovavo Mažosios 
Lietuvos tipingas atsto
vas,tilžiškis majoras Jo
nas Šimkus.

Detroito šauliai, Klai
pėdos atgavimo sukaktį 
minėdami,paskelbė kon- 
kursąrašiniui "Kova dėl 
Klaipėdos krašto". Kon
kurse leidžiama dalyvau
ti jaunuoliams, tarp 14 ir 
19 metų, gyvenantiems 
Michi gano valstijoje arba 
kanadiškame Windsoro 
mieste. Rašinys turi būti 
neilgesnis kaip 4 mašin
raščio puslapių. Pasiųsti 
adresu ; V. Tamošiūnas , 
14545 Marlowe St. .Detroit 
Mich. ,48227, iki gegužės 
1 d.

Premijos :50 dol. .-me
cenatas Mykolas Vaitkus; 
35 dol.."Laisvės Kovoto
jas"; 20 dol. , - Feliksas 
Blauzdys.
PASIKEITĖ ŽURNALIS 
TŲ VALDYBA

LŽS Detroito skyriaus 
veikla ne kiek reiškiasi , 
bet detroitiškiai rašo į 
beveik visą JAV bei Ka
nados lietuvišką spaudą. 
Pereitą rudenį surengė
me Vytauto Alanto pager
bimą. Anksčiau esame su
rengę ir vieną kitą meno 
parodą,esame turėję gra
žių žurnalistinių popiečių 
su paskaitomis, diskusi
jomis.

Sausio 8 d.Lietuvių na
muose buvo metinis susi- 
rinkimas.Iš 18 pilnateisių 
narių dalyvavo 10. Pirmi
ninkė Marija Sims. sekr. 
Vl.Selenis ir ižd.Vl.Min- 
gėla padarė veiklos pra
nešimus, o rev. k-jos 
pirm.V.Kutkus perskaitė 
rev.aktą.Nutarus valdybą 
vėl sudaryti iš keturių 
asmenų, 1967-iems me - 
tams buvo išrinkti:pirm. 
Vl.Mingėla.vicep. VI. Se- 
lenis, ižd. Al. Žiedas ir 
sekr. A. Nakas. Revizijos 
komisija pasiliko per
nykštė: V. Kutkus, Petras 
Januška ir Antanas Gri
nius. Alfonsas Nakhs .

KANADOS SOSTINE OTTAWA
Sostinės lietuviai pri

siminė Mažosios Lietu
vos reikalus sekmadienį 
sausio 15 dieną. Tą pat 
dieną turėjo ir savo me
tinį susirinkimą,kuriame 
buvo išrinkti nauji vyk
domieji organai.

Iškilmės prasidėjo 12 
vai. pamaldomis Kate
dros koplyčioje, kurias 
laikė kun. dr. V. Skilan- 

piniginiai pačių narių rei
kalai. Visiems nariams 
bus išsiuntinėta atspaus
dinta bankelio finansinė 
apyskaita ir veiklos ap
žvalga. E. Sudikas.

CLEVELANDO AM.
LIET. TAR. VEIKLA

Sausio 8 d.Lietuvių na
mų salėje įvykusiame 
Clevelando lietuvių orga
nizacijų susirinkime, da
lyvaujant 40- 'lai atstovų, 
valdyba supažindino su 
skyriaus veikla.

1. Vasario 16 d. minėji
mas bus vas. 12 d. Lietu
vių parapijose bus iškil
mingos mišios Lietuvos 
laisvės intencija.Organi
zacijų vėliavos bus šv. 
Jurgio par. pamaldose. 
Iškilmingas minėjimas 
Marijos Nepaliaujamos 
Pagalbos parap. salėje 4 
val.p.p.Minėjimo pagrin
dinę kalbą pasakys prel. 
J. Balkūnas. Po to seks 
solisto Stasio Baro kon
certas.

2. ALT Clevelando sky
riaus pirm.inž.A.Pautie
nes išsamiau painforma
vo apie JAV Valst. D-to 
pastangas ratifikuoti kon- 
sularinę sutartį su Rusi
ja.Susirinkimas tarė,kad 
kiekvienai organizacijai 
priderėtų įsipareigoti 
kiek galima daugiau D-tui 
laiškų išsiųsti.Susirinki
mas užgyrė A. Kasulaičio 
pasiūlymą, kad ALT sk.

atspausdintų lapelių su įta
kingų asmenų pasisakymais 
apie naudingumą sutarčių su 
komunistais.

Susirinkimas pritarė 
išvystymui akcijos prieš 
konsularines sutartis.

3.Susirinkimas atkrei
pė dėmesį į Clevelando 
ALT sk.pirm.inž.A. Pau- 
tieniaus ryžtingą veiklą, 
rėmusią rezoliucijos 
pravedimą senate. Jis tam 
darbui skyrė stambią su
mą asmeniškų išteklių, 
suorganizavo per penkis
tūkstančius laiškų, daly
vavo delegacijose Va- 
shingtone. Šitame darbe 
jam paramą teikė :Šv Jur
gio parap. klebonas kun. 
B.Ivanauskas ,red. J.Čiu- 
berkis.red. ir ALT I-Vi- 
cep. dr. P. Grigaitis, J . 
Daugėla, J. Smetona. Tal
kininkavo laiškų rašyme 
N.Kersnauskaitė.A. Puš- 
koriutė ir K. Šlapelienė , 
dalyvavo delegacijose I. 
Bublienė,A.Leknickienė , 
B. Pautienytė, O. Žiedo- 
nienė, V.Kasakaitis, L. 
Leknickas, A. Razgaitis, 
A.Šemeta.P.Tamulionis , 
K. Žiedonis ir daytoniš- 
kiai kun. dr. T. Narbutas 
ir J. Jaškauskas. Šios 
veiklos visus kaštus den
gė patys darbuotojai. Su
mo jiems išreikšta padėka

4.Susirinkimas priėmė 
U. S. senatoriams moty
vuotą memorandumą, ra
ginantį balsuoti prieš 
konsularines sutarties 
ratifikavimą.Taip pat bu
vo priimta rezoliucija, 
skirta JAV atstovams iš 
Ohio paraginanti palaiky
ti Priešamerikinei veik 
lai tirti komitetą. P. V. R.

džlūnas.
Minėjimas įvyko Arki

vyskupijos salėje. Minė
jimą pradėjo B-nės pirm, 
dipl. inž. A. Paškevičius , 
kviesdamas pagerbti at
sistojimu tretįjį Lietuvos 
Prezidentą dr. K. Grinių , 
kurio 100-osios gimimo 
metinės buvo plačiai mi
nimos daugelyje vietovių, 
o taip pat ir visus žuvu
sius ir tebesančius gy
vuosius kovotojus už Ma
žąją Lietuvą.

Trumpą, bet konden
suotą paskaitą skaitė Alė 
Paškevičienė. Prelegentė 
savo žody pacitavo du is-

MŪSŲ ^PORTAS'
VEDA KAZYS BARONAS

PAVERGTOJI LIETUVA
- Vilniuje įvyko tarptau
tinės jaunių krepšinio 
žaidynės. Ir berniukų ir 
mergaičių grupėse nuga
lėtojais išėjo Lietuvos 
rinktinės. Žaidynėse be 
lietuvių dalyvavo dar 
Maskva, Ukraina ir Var
šuva.
-1966 m.geriausiais stalo 
tenisininkais vyrų, mote
rų ir jaunių klasėse pri
pažinti Laima Balaišytė 
ir R. Miknevičius. Toli
mesnes vietas vyrų gru
pėse užėmė Duškėsas , 
Pauras ir A. Saunoris .
- Lietuvos ledo ritulio 
pirmenybių pasekmės: 
Kauno Inkaras- Vilniaus 
Kompresorius 12:0, Vil
niaus Kompr. - Kauno 
Staklės 2:6,Telšių Mąstis 
-Kauno Audiniai 13:4, 
Mąstis - Kauno Atletas 
5:4, Plungė-Atletas 4:2 , 
Plungė-Kauno Audiniai 8 
:4, Staklės-Kauno Audi
niai 5:2. Po šių rungtynių 
lentelėj pirmauja Kauno 
Staklės, Telšių Mąstis ir 
Plungė.
-Tartu vyksta vyrų krep
šinio žaidynės: Pirmose 
rungtynėse Kauno Žalgi
ris (be M. Paulausko)nu- 
galėjo Tbilisio Dinamo 
58:56.
- Lietuvos jaunių plauki
mo rekordą 100 m.l.st. 
atsiekė V. Kivelis, paro
dęs 1 min. 3, 7 sek. laiką . 
-Kauno sporto salėje (kur 
vyko Europos krepšinio 
pirmenybės) prasidėjo

torinius dokumentus :1918 
metų lapkričio 30 d. Til
žėje sudaryta Mažosios 
Lietuvos Tarybos aktą ir 
1946 m.lapkričio 6 d. Ful- 
dos Deklaraciją, kuriais 
tikrieji krašto gyventojai 
deklaravo savo reikala
vimus,reikalaudami pri
skirti grynai lietuviškas 
žemes prie Lietuvos. Vi
sada mažlietuvių norėta 
kad išnyktų tie skirtin- 

.gieji Mažosios ir Didžio
sios Xie tu vos pavadini
mai, o būtų tik Lietuva.

Kiek smulkiau prele
gentė sustojo prie 1923.1. 
15 datos, t. y. 44-tųjų me
tinių, kada Klaipėdos 
kraštas-tas nedidelis ga
balėlis Lietuviškos že
mės Mažosios Lietuvos 
šiaurėje sukilimo pagal
ba buvo grąžintas Lietu-
vai.

Ant prezidiumo stalo 
buvo nuotraukos žymiųjų 
Mažosios Lietuvos kovo
tojų : patriarko Martyno 
Jankaus, dr. Vydūno,su
kilimo vado Budrio, Ma
žosios Lietuvos Tarybos 
P-ko Simonaičio,Elzės ir 
Kristupo Jankų. Be to, 
Lietuvos žemėlapis su 
nubrėžtomis ribomis su
darė tą pilnutinį vaizdą 
kalbamuoju klausimu.

Po paskaitos B-nės 
pirm.paskaitė trumpą iš
traukėlę iš Budrio prisi
minimų, kaip buvo derė
tasi su Alijantų Komisi
jos atstovais sukilimui 
pavykus.

7 PSL.

futbolo turnyras. Pirmo
sios pasekmės:Kauno Po
litechnika - Kėdainių Ne
vėžis 4:1, Vilniaus Žalgi
ris-Kauno Lima 7:0.
- Pasaulinėse vyrų ran
kinio pirmenybėse Stock- 
holme už Sov. Sąjungą 
žaidžia vienas lietuvis V. 
Eizitavičius. Pirmenybė - 
se Sov. Sąjunga nugalėjo 
Kanados rinktinę,sudary
ta daugiausiai iš vokiečių 
kilmės žaidėjų.'
IŠ VISUR
-Vilniaus Sportas, rašy
damas apie Vinipege įvy
kusį ledo rutulio turnyrą, 
cituoja Sov.Sąj. Tarasavo 
šiuos sakinius: trečioji 
vieta šimtmečio turnyre 
mūsų, be abejo, nepaten
kina.Į Kanadą vykome ne 
vien žaisti kontrolines 
rungtynes, bet ir tikėjo
mės sėkmingai pasirody
ti.Deja,nepasisekė.Dide
lių pretenzijų turime mū
sų gynėjams". Kaip ma
tome,šį kartą,Sov. Sąjun
ga nekaltina kaip papras
tai už pralaimėjimą tei
sėjų.
- Naują pasaulio uždarų 
patalpų rekordą atsiekė 
amerikietis Steinhauer , 
numetęs rutulį 20,29 m. 
Ir kitos pasekmės,atsiek
tos San Francisco buvo 
taip pat geros

Padėkos
Mūsų mylimam Tėve

liui A . A . Jonui K amenkai 
mirus,nuoširdžiausią par- 
dėką reiškiame visiems , 
kurie velionį ligoje lankė , 
jo prisiminimą pagerbė 
gėlėmisj’^už jo sielą už
prašė šv. Mišias, lankė 
koplyčioje .palydė jo į am
žino poilsio vietą, mums 
išreiškė užuojautą žodžiu 
ar raštu,

Mūsų gili padėka kun. 
kleb.P.Ažubaliui,dr.msj. 
J. Tadarauskui, grabne- 
šiams Liet. Sav.-Kūrė
jams.

Jūsų visų nuoširdumas 
stiprino mus didžiame 
skausme ir mes pasilie
kame amžinai dėkingos.

Dukterys :A .Skaistienė 
G.Šimukonienė

Mirus mylimam Tėve
liui a. a. Jonui Girdžiūnui 
gruodžio 28 d.Montrealy, 
gilią padėką reiškiame 
giminėms, draugams ir 
pažįstamiems, kurie ap
lankė velionį koplyčioje, 
dalyvavo laidotuvių pa
maldose ir palydėjo į am
žiną poilsio vietą.

Nuoširdus dėkui vi
siems,kurie užprašė šv. 
Mišias už jo sielą. Dėko
jame visiems, kurie pri
siuntė velioniui gėlių, 
užuojautą asmeniškai bei 
spaudoj.

Ypatingai įvertiname ir 
dėkojame p. p. B. M. Kas
paravičiams ir W. A. La- 
pėnaičių šeimai už lanky
mą ir išreikštas užuojau
tas sunkios ligos metu, 
už parodytą nuoširdumą 
ir moralinę paramą mano 
skausmo valandoj.

Dėkojame didž. gerb. 
klebonui Tėv. K. Pečkiui 
ir parapijos kunigams , 
kurie atlaikė gedulingas 
pamaldas už Jo sielą ir 
palydėjimą velionies į 
kapines. Dėkojame vi
siems dalyvavusiems už 
parodytą nuoširdumą, vi
siems nuoširdus ačiū.

Nuliūdę : Duktė Liza 
Markūnienė, žentas Fe- 
Įęksas,anūkė Juliją.
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Sį Šeštadienį, vasario 4 d. didžiausis metų parengimas
DID2IOJOJE DLK VYTAUTO KLUBO SALĖJE, 2161 St. Catherine Street East, M o n t r e a I.

ayovt’Sreal
LIETUVIŠKAS FILMAS

Filmas "Auksinė Žą
sis','parašyta ir režisuo
ta pasaka, vaizduojanti 
užburtą-niekada nesijuo
kiančią princesę. Jos tė
vas-karalius labai susi
rūpinęs savo dukters li
ga. Deda visas pastangas 
prajuokinti princesų,bet

SPAUDOS BALIUS ŠĮ ŠEŠ
TADIENĮ, 

vasrio 4 d. 7 valnandą va
karo Vytauto klubo didžio
joje salėje. Šis balius bus 
didelis,nes ir jo programa 
didelė. Programa čia pat 
skelbime.

Jau galime pranešti, kad 
į balių atvyks svečių iš to
limesnių vietovių. Iš Ham- viskas be pasekmių. Pa- 
iltono atskrenda NL Spor- galiau karalius paskelbė , 
to skyriaus vedėjas Kazys kad tas,kas prajuokins jo 
Baronas ir Ateitininkų sen-dukterį, gaus ją sau už 
draugių pirm. p. Pleinys, žmoną ir bus apdovano- 
kuris kasmet Hamiltone su- tas. Prade jo vykti jaunuo- 
ruošia Spaudos balių ir ve
da karalaitės rinkimus. Iš 
Oakvillės atvyksta Ponai 
Rimkai. Yra pasižadėju
sių atvykti iš Otavos ir 
Jungtinių Amerikos Valst 
tybių, taip gi ir iš Toron
to. Visų,kaip savų mont- 
realiečių, taip ir svečių 
iš toliau maloniai laukia
me ir džiaugsimės jų at
vykimu. Visus maloniai 
prašome atvykti ir tuo pa
laikyti savąją lietuvišką
ją spaudą.
o Klaida įvyko įrašant pa
vardes į aukotojų Tautos 
Fondui sąrašą: turi būti 
A ar B ar C, bet ne J.Gra- nės progos pamatyti gra
žio pavardė.

liai ir bandė juokinti 
princesę. Nė vienam jų 
nepasisekė. Bet gudrus 
karaliaus rūmų juokda- 
rys,sužinojęs iš burtinin
kės užbūrimo paslaptį , 
gavo iš burtininkės aukso 
žąsį ir prajuokino prin
cesę.

Filmas bus rodomas 
vasario 11d. šeštadienį 6 
vai.vakaro D. L.K.Vytau
to Įdubo didžioje salėje , 
2159 St.Catherine St.East 
Bilietų kainos suaugu 
siems $1.50, studentams 
$1. 00.

Nepraleiskite paskuti-

Dr. J. SEMOGAS
5441 BANNANTYNE.Verdun

2-4,7-9p m

2 - 4 p ,t>

Pirmadienį ir 
ketvirtadieni t
antradieni ir
penktadieni

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

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

žų spalvuotą lietuvišką 
filmą, nes šis filmas iš
siunčiamas į Čikagą.

D. L. K. Vytauto klubas 
"AUKSINĖS ŽĄSIES" 
ŽIŪRĖTI
Vyt.klubas gavo laišką iš 
Ottavos bendr. valdybos , 
kuri prašo daugiau infor
macijų ir bando ekskur
siją suorganizu'-’ti iš Ota
vos šio filmo pasižiūrėti.
o Dr P, Lukoševičius iš
vyko į Washington^, kur 
vyksta tabako specialistų 
mokslinė konferencija.
e Dr. H. Nagys su sūnum 
atostogauti išskrido j Či
kagą pas tėvus.

SPAUDOS BALIUS
*

■x-

DR. A. O. JAUGELIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA

1410 Guy Street, 1 aukštas
11- 12 kambarys-

Į Tel. 932-6662: namų 737- 968 j

ADVOKATAS

JOSERH P. MILL E 5.
B. A., B. C. L. 

Suite 205 
168 Notre Dame St. E.

UN 6-2063 ir UN 6-2064

DR. V. G1R1UN1ENĖ
DANTŲ GYDYTOJA

533° L'/lssomption Blvd.
Tel. 255 - 3535.

NOTARAS
J. BERNOTAS

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

Suite 2001.

Tel.: UN 6-4364

1 S I G Y K I T E E X P 0 67 PASUS 
iki 1967. H. 28.

Visi, kurie iš Kanados, JAV, ar kitų kraštu ruošiatės i Expo67. 
Montrealyje, įsigykite įėjimo pasus ir bonu knygutes ( p-amogoms , 
koncertams, maistui ) iki vasario galo su 25 - 55% nuolaida.

Po tos datos kainos pakeliamos. Užsakymai išpildomi C.O.D. 
arba išsiunčiami apdraustais laiškais, kai pinigai gaunami su už 
sakynm. Rašykite 1 Eitas*, 1465 De Seve St .Montro ai 26, Ęue, 
Pasportu

DIDŽIŲJŲ DOVANŲ- ŽEMĖS SKLYPŲ-PASKIRSTYMAS.

SPAUDOS BALIAUS KARALAITĖS RINKIMAI IR APDOVANOJIMAI.
ŠOKIAI, GROJANT DIDELIAM IR GERAM ORKESTRUI.
SPAUDOS VALSO IR KITŲ ŠOKIŲ PREMIJAVIMAI.

LOTERIJA, KURIOJE DAILININKO V.REMEIKOS PAVEIKSLAS IR 
GAUSU KITŲ VERTINGŲ FANTŲ .
VEIKS BUFETAS SU VISOKIAIS GĖRIMAIS IR GERAIS UŽKANDŽIAIS.

Įėjimas $ 2.OO; studentams ir gimnazistams $ l.OO.
VISI TAUTIEČIAIS SU SAVO BIČIULIAIS MALONIAI KVIEČIAMI

Pradžia 7 vai. vakaro. Nepriklausoma Lietuva.

LABAI ĮDOMUS KONCER
TAS

įvyko Montrealyje didelė
je universiteto salėje.Kon
certą atidarė Mcntrealio 
meras J.Drapeau ir pažy- ” 
mėjo reikšmingą faktą, kad 
tai yra įžanginis į Montre- 
alio operos atidarymą kon
certas. Koncertas, kuria
me dalyvavo eilė solistų 
su simfoniniu orkestru,bu
vo rimtas ir įdomus. Po 
visokių džazų ir kitos su
rogatinės muzikos šis kon
certas buvo tikra muzikos 
meno šventė. Ir solistai 
kultūringai apsirengę ir 
publika, užpildžiusi didži
ule salę, buvo tikrai kul
tūringa ir sugebėjo grožė 
tis tikra muzika. Visi so
listai buvo priimti entuzi
astingai, kaip visose kul
tūringose tautose ir visi 
džiaugėsi mero J. Drapeau 
iniciatyva ir pasiryžimu 
Montrealiui duoti pastovią 
operą.
KLK MOTERŲ DRAUGIJOS

susirinkimas ivykes prae. a sek 
madienį praėjo sklandžiai. Dr.V 
Giriūnienės paskaita ‘‘Har.nonu 
itaka moters grožiui" buvo Įdo
mi ir sutraukė daug klausytoju . 
Naujoji valdyba pasiskirstė pa 
reigoms: pirm. V. Giriiinienė , 
vicepirm. G. Rudinskienė, sekt 
V. Malcienė, ižd. A. Grigeliene 
ir soc. reikalams E. Bernotiene. 

[Aptarti einamieji reikalai. Susi
rinkusieji buvo pavaišinti kava 
ir pyragaičiais. G. R.

© Vl.ir E .Vanagai šventes 
praleido Čikagoje savųjų 
tarpe.

AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS

Sv. Onos draugijos susirinkimas 
saukiamas vasario 5 d.,sekmadie 
ni, po 11 vai. pamaldų parapijos 
salėje, posėdžių kambaryje.
- Vaikučiai, kurie šiais metais 
ruošiasi priimti Pirmąją Koinuni 
ja ir Sutvirtinimo Sakramentą re 
gistruojasi pas Seseles. Juos 
ruoš Sės. M. Terezina. levus 
prašome nedelsiant užrašyti sa 
vo vaikus.
-- Pirmas menesio penktadienis 
bus vasario 5 dieną. Pamaldos 
vakare 7:30 vai.

PAKELTAS I AUKŠTESNI 
LAIPSNI

Montrealio kriminalinės polici 
jos Įeit J. Astrauskas pakeltas 
i kapitono laipsni ir paskirtas 
pareigoms eiti Montrealio miesto 
pietvakarinėje dalyje.

Jonas Astrauskas yra gimęs 
pries 45 metus Montrealyje. Jis 
visur ir visuomet save skaitosi 
lietuviu. Jis su žmona yra dažni 
lankytojai Įvairią lietuvišku 
parengimu ir priklauso lietuviš
koms organizacijoms.

SPAUDOS BALIAUS
REIKALU

Kaip buvome skelbę, Įėjimui bi 
lietai gaunami redakcijoje, Vy
tauto Klube ir pas platintojus, 
bet dėl kokiu nors aplinkybių 
prieš nejsigijusiems, bus gali 
ina Įsigyti prie iejimo.

Loterijos bilietų šakneles dar 
bus galima sugražinti atvykus i 
balių.

J. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS

SIUVU IR PARDUODU

Taisau ir Remodeliuoįu 
Vasaros laike saugojimas 

/ Storage /.

6396 Bannantyne, Verdun. 
PO 7-6183

JaunimuiSuaugusiems Vaikams
rūšis Dabar Pilna 

kaina
Dabar Pilna 

kaina
Dabar Pilna

kaina
1 dienos $2.00 $2.50 $2.00 $2.50 SI 00 $1.25
7 dienu $7.50 $12.00 $6.75 $10.00 $3.75 $6.00
Sezoniniai 
nonai (be

$22.50 $35.00 $20.00 $30.00 $1125 $17.50

pasu i 
Bonai &

$ 4.65 $ 7 00 - $ 2 90 $ 4.00

2 <L pasai $ 8. 00 $12.00 Bonai & 1d pasas $ 3 80 $ 5 25

LAIKRODININKAS
ANTANAS ŽUKAS 
1855 WELLINTON ST. 

Tel. WE 2- 0644.

TAISAU IR PARDUODU 
ŽEMOMIS KAINOMIS 

LAIKRODŽIUS IR JUVELYRUS.

12 JO 
3 00 vai

|Į tr g 1465 De Seve St., Montreal 20, PQ
Iki’ f TEL 766 -5827

MOKA už: IMA už:
Depozitus 4*: Nekilti, turto paskolas 7%
Numatyta už Šerus 5 */>';: Asmenines paskolas 7.6'4
Nemokamas gyvybės draudimas Investacines paskolas 8.4%
iki $2 000 bendros santaupų Pigus paskolų draudimas iki
sumos. $10 000

KASOS VALANDOS

KOSEMOUNTC SKYRIUS

390 7 Rosemount Blvd , tel 722 3541 
Diena pent tari I 00 6 00 vai

Vakare pirmadieniais, trečiorlienior 
ir r,enk tadieniois 7 00 9 00 vai

1465 DE SEVE 
Sekmadieninis 10 30 

(vari,r, dienomis 10 00 
kasdien, ^skiriant pirmarl 

Vakare trečiadieniais ir 
Į penktodięniois 7 00 - 9.00 vai.

GRAŽIOS SUKAKTUVES

Mečislovo ir Onos Paragių 20 
metu vedybų sukakties paminėti 
į Vytauto Klubo sale susirinko 
apie 400 asmenų. Dėka geru ini
ciatorių, vaišės vyko prie turtin 
gai paruoštų vakarienei stalų, ge 
r (s muzikos ir šokių. Svečiu tar
pe buvo atvykę iš Toronto Anta
nas ir Jonas Morkiai, J. Dagys 
ir Ch. Degutis. Malonu suminėti, 
kad artimųjų svečiu tarje buvo 
jų pačiu dukterys, kurios lanko 
aukstesniasias mokyklas.

- Montrealio Katalikės 
Moterys rengia susikau- 
pimodieną.Prasidės va - 
sarto II d.3 vai.po pietų 
Seselių Namuose. Veda 
kun. V. Stankūnas. Užbai
gimas sekmadienį:!! vai. 
mišios, po to agapė.

Spaudos baliaus loterijai auko
jo: po 810.- Gražys Juozas, Lu
kas Kazys; po $5.- Lukoševičius 
Petras, Juodviršis Mykolas, Pet
rulis Jonas; po $3.- Černyšovas 
Leonas; po $2.- Bitneriene E., 
Jokubauskienė K., Vanagas VI.; 
po $1.- Dalmantas J. Daiktais: 
Tamošaitienė Anastazija; tautini 
kostiumą, Kardelienė Elzbieta- 
torta, Linkoniene E. - kavai virti 
indą su kava, Daugėlai ičiene V. 
-kristalo setą, Kirstukas B.-vyr. 
kelnes, Petrauskis M.-kailio ke
re, Ladyga J.-Expo 2 bilietai, 
Adamonis P.-Expo pasportas, 
Abromonis Br.-bonka Martini, M. 
S^iaučiuliene - bonka Martini, J. ir 
M. Leknickai - bonka vyno ir Vii 
niaus vaizdu knyga, A. Pauks'tai 
tiene- jarkeriai ir sponge setas, 
Aukotojas X - kaklaraščiai ir ei 
garetės, L. Gureckas - labai ver
tingu daiktu, NL-kostiumui vyr. 
arba mot. pasisiūdinti M. Mačiuko 
siuvykloje - $50.- kuponą.

NL.

MONTREALIO LIETUVIŲ
ŠALPOS REIKALAI

Tie, kurie aukojo pra
eitais metais šalpai ir 
Vasario 16 gimn.ir norėtų 
gauti kvitus dėl "Income 
Tax" sumažinimo, tuojau 
skambinkite J. Dalmotui 
669-4815;bas skubiausiai 
išsiųsta. Tuo pačiu tel. 
skambinti informacijų dėl 
šalpos.

A S K A S

ClF M|B
BANGA

Programos vedeios I., st ankevirius 
Tel. 669 - 8834.

GERAS PAVYZDYS
Toronto Putvio Šaulių 

kuopos metinis balius 
praėjo su labai gražiais 
atsiminimais ir gali būti 
pavyzd žiu kitiems rengė
jams, kurie galėtų pasi
mokyti , kai p publikai pa - 
tikti ir kartu publiką pa
traukti. Tai verta pažy
mėti, nors parengimas 
jau seniai praėjęs.

Minėtas balius įvyko 
šv. Jono salėje,kurios vi
dus apstatytas stalais taip 

. kad užtektų šokėjams vie 
tos pasišokti. Ant stalų 
baltos uždengtės, gyvos 
gėlės darė jaukų įspūdį ir 
ir malonumą prie stalo 
prisėsti,nors buvo paniu
ręs vakaras.Svečiai buvo 
vaišinami kava ir įvai
riais sumuštiniais nemo
kamai. Gal buvo perdaug 
triūso ir išlaidų rengė
jams, bet dalyviai buvo 
sužavėti. Prie tos geros 
nuotaikos prisidėjo mūsų 
mielo tautiečio Zarembos 
orkestras. Jis pats Za
remba,pilnas muzikingu- 
mo stengiasi tai perduoti 
publikai. Jį publika labai 
mėgsta, nes jis groja net 
iš labai senų laikų ir iki 
šių dienų žinomus šokius, 
kas mums primena Lie
tuvą ir joje keltas "vaka
ruškas".

Kelionių biuro savinin
kas p. V. Bučėnas buvo 
bufeto biznierius, P. Gul
binas bufeto gaspadorius. 
Ir taip viskas sklandžiai 
praėjo,įjungiant loteriją, 
kuri buvo įvykdyta meniš
ko stiliaus pagrindais.

Putvio šauliai yra su
kūrę gražią draugystę su 
savo pabaltiečių pusbro
liais- latviais ir estais , 
kurie kartu džiaugėsi su 
mumis. Iš vadovaujamu 
. .šūksniųdalyvavo Boris 
Leeman su Ponia Herta 
Leeman. Jis yra buvęs 
kavalerijos majoras rusų 
caro armijos karininkas . 
Jis vadovauja tokiai pa
čiai estų organizacijai, 
kaip lietuvių Šaulių orga- — Pirmos išpažinties ir koinuni 
nizacija,,Mr.ir Mrs.R. A .
Tralla, Mr. Rande ir kiti 
St. Jokūbaitis pasakė kai - 
bą rišančią mus su šio
mis Pabaltijo valstybė
mis ir įteikė anglų kalba 
knygą apie Vytautą Didįjį 
Liet. Kunigaikštį. Įteikda

Dr.P.MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais

(1082 Bloor W., Toronto) 
(į rytus nuo Dufferm St' ) 

Raštinė: LE 4-4451.

mas knygą M r. B. Leeman 
pabrėžė praeities istori
nius,šių trijų tautų gimi
ningus bruožus. Mr. B. 
Leeman dėkodamas pasa
te : "Nuo pat gimimo,o 
ypač nuo 1915 metų aš esu 
surištas su lietuvių vei
kimu ir tęsiu jį iki aš gy
vas būsiu mūsų trijų Pa
baltijo valstybių gerbūvio 
linkme".

Aš manau, kad už tokį 
gražų sutvarkymą ir sve
čių bei dalyvių jaukų prie 
mimą ir už viską reikia 
dėkoti St.Jokūbaičiai, ku
ris organizacinio veikimo 
specialistas ir sumanus 
programų paruošėjas .

B. N. 
PRISIKĖLIMO PARAP .
- Tradicinis Užgavėnių 
balius par.salėje rengia
mas Katalikių Moterų 
draugijos vasario 4 d. , 
paskutinį kartą prieš už
gavėnes.
-Pirmos pagalbos kursai 
organizuojami Katalikių 
Moterų D-jos, neužilgo 
prasidės.Visas ponias ir 
mergaites kviečiame jais 
susidomėti. Jie bus labai 
praktiško pobūdžio. ?
- Nauja Prisik. par. Kat. 
Moterų d-jos valdyba: 
pirm. A. Kuolienė, vicep. 
V.Valaitienė, ižd. B. Bi - 
rėtienė.sekr. L. Muraus
kienė, socialinių reik. Z . 
Didžbalienė ir I. Žemai
tienė .parengimų A. Pute- 
rienė ir B. Stankaitienė , 
kandidatė D. Bražienė. 
-Pirmos Komunijos da - 
ta - pirmas gegužės sek
madienis, geg.7 d.

jos pamokos - kas sekmadienį 
tuoj po 10 vai. mišių L V namuo
se. Pirmos komunijos iškilmcs- 
geguzčs 7 d. Tėveliai.---, kurie 
vaikučiu neleidžia i pamokas.no 
rime priminti, kad pamokos duo 
dainos jau nuo praėjusio rudens.

» Dr. P. Morkis su šeima \ ra 
išvykę į JAV šiltąjį kraštu.

APSIDRAUSK!
ADAM0N1S INSURANCE AGENCY INC.

GAISRAS - AUTOMOBILIAI - ATSAKOMYBĖ - GYVYBĖ

P. ADAMONIS
Chartered Insurance Broker

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

A. NORKE1.ILNAS
Commisioner of the Superior Court of Montreal 

MONTREAL ENTERPRISES REG’D 
VISŲ RŪSIŲ DRAUDIMAS.

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

AR ŽINOMA, KAD

"NEPHI K L AUŠO MOS 
LIET U V OS" SPAUSTUVĖ 

spausdina bilietus, pakvietimus, tiži- 
tines ir padėkos korteles, įvairius 
blankus, receptams lapelius, vedybi
nius pakvietimus, mirties atveju ui- 
urįiudns laiškus, visokius ” statemer. 
tus ’, vokus su adresais, laikraščius, 
tumulus ir knvgtts
I kirlxf atlieka pigiaupiegu kitos spali.-: 
tuvės. Ki ieČiame įsitikinti.

Spausdintus galime priimti paštu ir paštui 
pasiųsti.

Adresas; 7722 George Street, 
LaSalle,Montreal,P.(į. 
C a n a d a.

S - los " L 11 e“ No. 752 D

D-L.K. VYTAUTO KLUBAS
2159-61 ST.CATIIERINE F., MONTI’E\L.

Nuo 196o m. pradžios pradedama išnuoniuoti sales, 
talpinančias nuo 100 iki 600 asmeny pagal reikalu — 
vestuvėms, suvažiavimams ir kitokiems parengimams .

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

- virtuvės indai, personalas ir gėrimai. 
Nelaukdami užsisakykite kreipdamiesi į Klubų ■ |. 

etrulį, tel: 522-2353

pamokas.no
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