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PRAĖJUSI SAVAITĖ
BOLŠEVIKO SUSITIKIMAS SU POPIEŽIUM

praėjusią savaitę buvo dė
mesio centre, kai Popie
žius priėmė SSSR vyr. so
vieto plrm.PodgornyiJDi- 
džiųjų dienraščių kores
pondentai prie Vatikano 
atsidėję stebėjo šį pirmą
jį tokį reiškinį.

Teigiama, kad Popie
žius kėlę s ne tiktai taikos 
reikalus, bet ir priminęs 
bažnyčios padėtį sovieti- 
joje.Spėliojama,kad iš to 
gali būti kai kuri nauda 
bažnyčių padėčiai norma- 
linti.Beko kita, lyg ir to
kiam spėliojimui įžangą 
padariusi Rus ija,leisdama 
tuo pačiu metu į Romą 
jauniausį Lietuvos vysku
pą Labuką-Matulaitį.

Dienraščių atstovai 
konstatuoja,kad Podgorno 
priėmimui pas Popiežių 
pasipriešino lietuviai,žy
dai ir ukrainiečiai-vieni 
santūriai, bet esmingai, 
kiti gi karštai, bet padri- 
kai.Tačiau reakcija buvu
si žinoma ne tiktai Popie
žiui, bet ir Podgornui.
Romos dienraščiai da

ro gana toli einančių iš
vadų. Susitikimas užsi
tęsęs 70 minučių. Dien
raščiai šį susitikimą lai
ko kaip "viršūnių susiti
kimą". Spėliojama, kad 
iš to susitikimo galimos 
net tokios pasėkmės: esą 
Popiežius iškėlęs pagei
davimą, kad Pabaltijo va
lstybėse būtų atstatytos 
Šventojo Sosto atstovy
bės, nes tai yra katali
kiškiausi Rusijos valdo
mose srityse kraštai.

Vatikanas, kaip žinoma, 
Pabaltijo valstybių okupa
cijos nepripažįsta. Tat, 
kaip spėliojama, iš vie
nos pusės toks susitari
mas būtų naudingas Vati
kanui, ir lyg tūlas Pabal
tijo laisvės pripažinimas, 
bet, kita vertus, tas ir Ru
sijai būtų naudinga, nes ir 
Vatikanas lyg ir pripažintų 
esamąją padėti. Tat vra ir 
rizikinga situacija.

Tito atiduo
da pagarbą 
Maskva t,o 
tas labai er
zina Pekiną 
jau ir be to 
susierz inu- 
sį.

Tačiau Podgorno pasikal
bėjimai su Popiežium Pau
lium, VI-ju kol kas yra pa
slaptis, nes oficialių žinių 
kol kas beveik nėra, o spė
liojimai ir komentarai dar 
nieko aiškaus nepasako.

MASKVA NUTRAUKS 
SANTYKIUS SU PEKINU

Visą praėjusią savaitę
kinų raudonoji gvardija 
laikė apsupus i Rusijos at
stovybę Pekine. Kasdien 
vyko prie jos demonstra
cijos, kuriose buvo neša
mos kartuvės su pakartais 
Brežnevu ir Kosyginu. 
Maskvos šaltinių žinio
mis,kinai su Rusijos am
basados tarnautojais el
giasi labai grubiai. Fakti- 
nai, nesą galima atstovy
bei veikti.Todėl rusai su
sirūpinę atstovybės būse
na. Esą susidariusios to
kios sąlygos, kad rusams 
reikia trauktis iš Pekino. 
Ar tai bus visiškas san
tykių nutraukimas, ar gal 
laikinis, kol kas dar nėra 
aišku. Bet jeigu kinų elg
sena su rusais b”« toki” 
pat,tai atstovybėje Pekine 
liksią gal tiktai keli as
mens. Tokia kinų komu
nistų elgsena su rusais 
pastariesiems sudaro ne
mažą kliuvinį sušaukti pa
saulinį kompartijos suva
žiavimą,kuris galėtų tarti 
autoritetingą žodį dėl to
kių santykių, nes nenori
ma toliau bristi į nesan- 
taikas ir gal naujus skili
mus.
TITO-ATGAILOS OŽYS

Į kinų santykius su ru
sais įsipainiojo Jugosla
vijos Tito,kuris tris die
nas viešėjo Maskvoje, o 
Jugoslavijos sostinėje 
prie Kinijos atstovybės 
buvo draskomi Mao vado 
paveikslai... Už visa tai 
ir dar už ką jugoslavams 
atkeršyta konsulatų sprog
dinimu JAV ir Kanadoje. 
O prie Jugoslavijos am
basados Pekine šaukta: 
"Sunaikinti šungalvį Tito!’ 
rodant Tito pakartą,kaip 
Brežnevą su Kosyginu... 
MASKVA IŠSIGANDUSI 
LAISVĖS

Pasprukusi iš priklau
somybės Maskvai,Kinija 
trukdo jai valdyti ir sate
litus . Rumunija, Vengrija 
ir Čekoslovakija mezga 
oficialius ryšius suVaka- 
rats. Tuo keliu suka ir 
Lenkija. Ir net Rytų Vo
kietija jau daro savaran-

ki ontrealio lietuvių Spaudos baliaus 1967 metų karalaitė /viduryje/ Lillian 
Šarkytė su princesėmis-D.Kudžmaite /kairėj/ ir A.Skrvpskyte.

Foto Thony Laurinaitis.
kiškų žygių. Tat Maskvai 
pavojus likti ir be sateli- 
tų.LaisvėMaskvaibaisiai 
pavojingas dalykas, Todėl 
skęstantis už šiaudo tve
riasi, Maskva dar visai 
nenutrūkusioms nuo sate
litinio pavadžio rytų Vo
kietijai ir Lenkijai pa
siuntė notas,kuriomis jas 
įspėja nesidėti su vakarų 
Vokietija. Bet šios jau 
pertoli yra nuėjusios... 
PASKUTINĖS SUKARNO 
VALDŽIOS DIENOS?

Indonezijoje tebevyksta 
kovos už demokratinės 
santvarkos grąžinimą. 
Užs.r.min.Malik, patyręs 
Sukamo užmačias kaip 
nors susigrąžinti dikta
toriaus teises, paleidus 
patariamąjį parlamentą, 
pakėlė aliarmą.Susirinko 
per 30,000 studentų,ku
rie pare ikalavo tuojau Su
kamo pašalinti iš prezi
dento pareigų ir atiduoti 
teismui, nes jis yra visų 
Indonezijos nelaimių kū
rėjas. Kol kas neaišku, 
kaip nusistatys gen.Suhar- 
to,dabarfaktinis Indonezi
jos valdytojas.
KINTA BAŽNYČIOS

Įvairių bažnyčių atsto
vai konferencijoje nutarė 
kai kurią bendrą veiklą- 
taikos ir sugyvenimo kryp
timi. To pasekmėje Po
piežius sausio 18-25 die
nomis paskelbė Taikos 
savaitę .Šios savaitės bė
gyje buvo bendros katali
kų, protestantų,stačiatikių 
žydų maldos, vedamomis 
gairėmis: tikėjimų suar

tėjimas irtikinčiųjų suar
tėjimas . Bet... daugeliui 
" senojo užsigrūdinimo" 
tikybininkams šios tikybi
nės naujovės, pasireiš
kiančios revoliuciniais 
žygiais, nepatinka i. Todėl 
kai kur įvyko prieš tokias 
bendras maldas net... pi- 
kietavimų.
ŽINIOS TRUMPAI
-Buv. JAV atstovas Mas
kvoje pareiškė nuomonę , 
kad kinų santykiai su ru
sais suardyti nepataiso
mai.
-Kinų komunistų kovose 
vienoje pusėje stovi Mao , 
kitoje prezidentas.Atro
do, kad Mao laimės, nes 
jis apsirūpino kariuome
nės parama.
-JAV vėl nelaimė:Medi- 
cinos akademijos bandy
mų kameroje apdegė du 
vyrai ir abu mirė. 1 
- Rumunija susitarė su 
Vakarų Vokietija dėl san
tykių atstatymo.
-Pekine raudongvardie- 
čiams demonstruojant 
prieš Maskvą,demonstra
cijos nukrypo ir prieš 
Maskvos naują draugą- 
Prancūziją.
-Meksikoje vyko Ameri
kos valstybių konferenci
ja dėl Amerikos nuatomi- 
nimo.
-JAV valstybės sekr.D. 
Rusk pareiškė, kad jeigu 
Kinija Vietnamui neduotų 
paramos ,tat Vietnamo ka
ras tuojau pasibaigtų.
-Amerikoje pakeltas mi- 
nimalinis atlyginimas už 
darbo valandą iki 1.40 et.

-Maroko karalius Hasan 
vyksta į JAV vizito.
-Rob ert Kennedy ,kel tavę s 
per komunistines valsty
bes, pranašauja greitą 
Vietnamo karo galą. 
-Amerikos legionas pasi
sakė prieš JAV-SSSR kon- 
sularinės sutarties ratifi- 
kavimą;rusai remia Viet
namo karą,o mes rusams 
teikiame pirmenybes? 
-Lenkija padavė pareiški
mą priimti ją į bendrąją 
Europos rinką.
-Kinų raudongvardiečiai 
užpuolė ir Čekoslovakijos 
atstovybę.
- JAV mokslininkai nu
gramzdino povandeninę 
laboratoriją 1OO metrų 
gylin 15-kai dienų.
-A Ižyre kinai užpuolė Ru
si jos atstovybę.

WINNIPEG, Man.
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMY 
BES ŠVENTĖS MINĖJIMĄ 

vasario men. 19 d., sekmadienį, 
lietuvių bažnyčios salėje, 432 
Elgin Ave., rengia Kanados lie
tuvių Bendruomenės Winipego 
Apylinkės Valdyba. Bus bažny 
čioje pamaldos už Lietuvos 
Laisvę žuvusius 11 vai. ir po to 
salėje paminėjimas su įvairia 
menine programa. Prašome vi
sus lietuvius dalyvauti.

Ta patia proga Valdyba pra
neša vinipegiečiams, kad šauk 
tas visuotinis bendruomenės su 
sirinkimas gruodžio mėn. 18 d. 
neįvyko. Valdyba prašo dar kar 
tą apylinkės lietuvius skaitlin
gai dalyvauti kovo mėn. 12 d. 
šaukiamame b-nės susirinkime , 
lietuvių bažnyčios salėje, po 
11 vai. pamaldų. V a 1 d y b a.

Nepriklausomos Lietuvos redakcijoje lankėsi Sporto 
skyriaus vedėjas,K.Baronas. Iš kairės: NL B-vės di
rektorius J. Šiaučiulis, admin. Pr. Paukšta it is, K.Ba
ronas ir NL B-vės pirm. L. Girinis- Norvaiša.

Lietuvių gyvenimo faktai
IŠVYKO Į PIETŲ AMERIKĄ, Į KONGRESĄ ER KT.
Stasys Barzdukas, PLB 

Valdybos vykdomasis vi
cepirmininkas, sausio 28 
per NeV Yorką išskrido 
į Buenos Aires Argenti- 
noje.Kartu skrido Bosto
no Jaunimo Metų kom . 
pirm, ir skautų tuntinin- 
kas Česlovas Kiliulis. 
Barzdukas dalyvaus jau
nimo studijų savaitėje 
Argentinoje su paskaito
mis,© vėliau Pietų Ame
rikos Lietuvių Kongrese 
ir jaunimo stovykloje. Po 
Kongreso vyks į Urugva
jų, Braziliją ir Venecuelą 
pasitarti su Lietuvių Ben
druomenės valdybomis 
dėl 1968 metais šaukiamo 
PLB Seimo ir kitų reika
lų.Į lankomus kraštus veš 
lietuviškų knygų ir plokš
telių dovanoms. Į Cleve- 
landą St. Barzdukas su
grįš vasario 12 vakare .

MONTREALIS 
AUKŠTESNIŲJŲ KURSŲ 
mokinių tėvai šį sekma
dienį po 1O vai.pamaldų 
kviečiami dalyvauti susi- 
rinkimeAV salės sceno
je. Prašome visus tėvus 
dalyvauti, nes atsiranda 
įvairių reikalų, kuriuos 
reikia visiems bendrai 
patarti.

Tėvų kom. ir mokytojai.

AV KLEBONO PAGERBIMAS
Aušros Vartų parapijos Sv. 

Onos d-ja yra nutarusi plates
niu mastu suruošti vardinių pro 
ga klebono Kazimiero Peckio 
pagerbimas, kuris numatomas 
kovo mėn. 4 dieną.

Sv. Ončs draugija kviečia vi
sas kitas organizacijas prie 
siu iškilmių prisidėti.

"BALTIJOS' STOVYKLOS 
STATYBAI
Šv.Kazimiero parapija į- 
mokėjo $100.00. Tuo būdu 
su ankstesniu įnašu "Bal- 
tija"jau yra gavusi iš Šv . 
Kazimiero parapijos $300. 
Parapijos klebonui kun. 
dr.F. Jucevičiui ir para
pijos komitetui nuošir- 
džlai, dėkoiamę.
KVIEČIAME DAŽNAI 
aplankyti spaudos kioską prie 
Įėjimo i salę, apačioje. Ten ga 
Įima gauti įvairiausios literatu 
ros ir paskut iniausių lietuviškų 
leidinių, laikraščių ir 1.1.

SVEIKINAME
J. S. Tumosus jų 25 metų vedy
binio jubiliejaus proga, linkėda 
mi ilgiausiu ir laimingiausių 
metų!

Milda Lenkauskienė, P 
LB Valdybos sekretorė , 
PLB Jaunimo Sekcijos 
narė ir PLJK Finansų 
Komisijos vicepirminin
kė, ir dr. Edmundas Len
kauskas, Lietuvių Fondo 
Tarybos narys ir Ohio 
Lietuvių Gydytojų Drau
gijos valdybos narys, sau
sio 26 išskrido į Pietų 
Ameriką.Aplankys Pana
mos, Peru, Čilės, Argen
tinos lietuvius ir jų jau - 
nimą. M. Lenkauskienė 
susitiks visuose kraštuo
se su jaunimo vadovais 
pasitarti dėl tolimesnio 
jaunimo sekcijų darbo ir 
ryšių palaikymo su PLB 
Jaunimo Sekcija. Jie daly
vaus Buenos Aires vyks
tančiame PietųAmerikos 
Lietuvių Kongrese ir Jau
nimo Metų uždaryme. 
Lenkauskai Pietų Ameri
kos jaunimui nuvežė PLB 
Jaunimo Sekcijos dova- 
nas-lietuviškas knygas ir 
plokšteles.Po trijų savai
čių kelionės sugrįš Cle- 
velandan vasario 16 vaka
re.

TORONTAS
AUŠROS ŽINIOS

Penktadieni 7 v,v.,King Ed
ward mokykloje mergaičių M. 
Midget k. žais su St. Edward.

Church lygoje berniukai M. 
pralaimėjo Vyčiui 46:57; berniu 
kai M.B. laimėjo pries St.Chris 
11:10; C.Y.O. lygoje mergaites 
Juvl. nugalėjo Vyti 35:20; T.L. 
B. lygoje mergaitės Sr. augale 
jo Cicconnes 61:26.

Kanados Sporto Apygardos 
Krepšinio vyrai pirmame susiti 
kime nugalėjo Vyli 90:68 ir fina 
luose Hamiltono Kova 114:85; 
jauniai A laimėjo prieš Vyčio 
jaunius rezultatu 85:35 ir prieš 
Londono Taurą 80:62; jauniai B 
vienintelėse rungtynėse įveikė 
Vyčio jaunius P 49:43 ir mer
gaitės B - Vyčio mergaites 26:12.

Ontario Moterų Krepšinio pir
menybėse Aušros mergaičių Sr. 
komanda atstovaus Torontą ir 
O.C.L.B. Pirmosios rungtynės 
įvyks Windsore Herman Colle 
giate patalpose vasario 18 d., 
Antrosios rungtynės bus Toron 
te Kent mokykloje vasario 25 d..
4 v.p.p. Pirmenybių nugalėto
jos vyks j Edmontona.

ŠALPOS FONDUI LEISTA

rinkti aukas Vasario 16-tos gim 
nazijai Vokietijoje. Prašome pa 
gal išgales prisidėti. Rinkliava 
bus prie bažnyčių.
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Lietuviai!
Prisimindamas ir bran

gindamas lietuvių pastan
gas,-dėtas prieš penkias
dešimt metų Vilniuj e,New 
Y erke, Petrapilyje, Loza- 
noje, Voroneže ir kitur , 
kad būtų sutelktos visos 
tautos jėgos išsilaisvinti 
iš ilgos ir klaikios caris- 
tinės Rusijos okupacijos 
ir atstatyti nepriklauso
mą Lietuvos valstybę, - 
Vyriausias Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetas 
sveikina visus lietuvius 
pavergtoje tėvynėje,Sibi
ro tremtyje bei išeivijo
je ir kviečia pasistiprinti 
ano meto ryžto, žygių ir 
aukų pavyzdžiais ir suak
tyvinti laisvinimo kovą 
sovietinei okupacijai pa
šalinti ir nepriklausomos 
Lietuvos respublikos su
vereninių teisių vykdymui 
atstatyti.

Lietuvos valstybės ats
tatymo 50 metų sukaktu
vinių metų išvakarėse 
Vyriausias Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetas pa
reiškia, kad jo besąlygi
nis įstatymas yra-laisva, 
nepriklausoma demokra
tinė Lietuva. To siekda
mas ,1967 metais ryžtasi:

1) įprasminti Lietuvos 
valstybingumo sąvoka vi - 
sose lietuvių tautos kar
tose, kad ir ateityje ne
stokotų laisvės kovotojų, 
kurie gintų Lietuvos tau
tinius ir valstybinius in
teresus;

2) sutelkti visas pajė
gas į darnų laisvinimo 
darbą ir tuo būdu padidin
ti veiklos apimtį;

3) išplėsti susižinoji
mo priemones, kad lais
vojo pasaulio įtakingieji 
būtų pilnai ir tinkamai in
formuojami apie krašto 
padėtį ir kad visur Lietu
vos byla būtų gyva.

Vyriausias Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas 
kreipiasi į visus laisvuo 
sius lietuvius ir ragina 
juos šiais sukaktuvių ruo
šos metais,renkant aukas 
vasario 16 dienos minėji
mo proga, būti duosnes- 
niais, kad Lietuvos lais
vinimo darbas ir veiksnių 
sutartiniai užsimojimai 
galėtų būti sėkmingai 
vykdomi.
PAVERGTIEJI IR LAIS
VIEJI lietuviai;

Vyriausias Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetas lin
ki pavergtiesiems lietu
viams stiprybės ir ištver 
mės kovoje su okupanto 
priespauda,o laisvuosius 
lietuvius kviečia visais 
būdais remti Lietuvos 
laisvinimo darbus.

Tautos praeitis yra 
mūsų!

Tautos ateitis turi būti 
mūsų!

Vyriausias Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas

MIELI TAUTIEČIAI
Lietuvių tauta, 120 metų 

nešusi rusų carų jungą , 
per savo sūnų aukas ir 
pasišventimą atgavo lais
vę ir nepriklausomybę. 
Neilgai tąja laisve lietu
vių tautai teko džiaugtis. 
Tas pats rusas, tik jau 
raudona skraiste prisi
dengęs, pamindamas po 
kojų taikos sutartį, o vė
liau ir nepuolimo, kurioje 
amžiams atsižadėjo Lie
tuvos ,klasta ir smurtu ją 
okupavo^atnešdamas skur 
dą,ašaras,areštus ir trė
mimus lėtai mirčiai toli
mojo Sibiro vergų stovyk
lose.

Vasario 16-ji tebūnie 
mūsų visų pasiryžimo 
diena, parodant pasauliui 
kad mes, atsidūrę lais
vuose kraštuose,sunepa- 
laužtu ryžtu tęsim paverg 
tos Tėvynės laisvinimo 
kovą.

Ta kova ne tik pareika- 
launa mūsų veiksnių į- 
tempto darbo, bet ir ne
maža lėšų, specialiais 
leidiniais 8 kalbomis in
formuojant laisvąjį pa
saulį apie pavergtą Tėvy
nę ir mūsų tautai okupan
to primestą sunkią vergi
jos priespaudą. Taip pat 
nemažai lėšų pareikalau- 
na radio bangomis per 
Romos ir Vatikano radio 
perduodamos už geleži
nės uždangos broliams 
laisvojo pasaulio žinios , 
kurios ten,nors ir slaptai 
bet su dideliu įdomumu 
klausomos ir laukiamos .

Mielas tautieti ir tau
tiete! Kova už pavergtos 
Tėvynės išlaisvinimąyra 
mūsų visų vyriausioji pa
reiga ir tai kovai vesti 
reikia pastovių bei pakan
kamų lėšų. Kova bus tiek 
sėkminga, kiek Tautos 
Fondas pajėgs jam paves
tą uždavinį sėkmingai 
vykdyti.

Tautos Fondas,Vasario 
16 minėjimu pradėdamas 
savo metinį lėšų telkimo 
vajų,kviečia geros valios 
tautiečius savo aukomis 
duosniai paremti.

Tautos Fondo Atstovy
bė Kanadoje,
LIETUVOS NEPRIKLAU
SOMYBĖS DIENOS 
iškilmėse dalyvaus ir 
kalbės šie Vliko atstovai:

Prel. J. Balkūnas-Cle- 
velande,vasario 12,ir Los 
Angeles,vasario 19 d.; dr . 
BNemickas-Philadelphi- 
joje, vasario 19.; Stasys 
Lušys-Newarke,N.J. .va
sario^ d. ;Martynas Gel- 
žinis - Elizabethe, N . J . 
vasario 19 d.; dr.Alg. Bu- 
dreckis, kaip New Yorko 
Liet; Tarybos pirminin
kas, vadovaus Lietuvos 
Nepriklausomybės Die
nos iškilmėms New Yor
ke, vasario 19 dieną. (E).

Hamiltono liet, studentai 
vasario 9 d. 8 val.vak. 
McMaster universitete 
"Great Hali "Alumi Bldg. 
ruošia diskusijas tema: 
"The Interaction of Canar 
dian and Eyhnic Cultures'.' 
Kalbės senatorius Yusik, 
(Jis ruošia knygą apie Ka- 
nados etnines grupes) „ 
Canadian Folk Art Coun
cil direktorius Leon Kos- 
sar ir prof.Romas Vaš- 
tokas.Poto vyks diskusi
jos, dalyvaujant keletai 
McMaster universiteto 
prof, ir studentų. Po dis
kusijų arbatėlė. Lietuviai 
studentai kviečia Hamil
tono visuomenę kuo skait- 
lingiau dalyvauti. Įėjimas 
laisvas.

Vasario 6-lo dienomis 
McMaster universiteto 
bibliotekoje vyks lietu
viškų audinių ir gintaro 
parodėlė, suorganizuota 
stud. Danutė s Vaitonytės .

Vasario 11 d.8 val.vak. 
Wenthworth House (uni
versiteto patalpose) lie
tuvių studentų iniciatyva 
ruošiama International 
Night. Programoje daly
vaus ukrainiečiai, rusai , 
italai ir lietuviai. Lietu

viams atstovaus "Gyvata- 
ras". Po programos-šo- 
kiai jaunimui.

McMaster universite
te yra apie 20 studentų , 
priklausančių lietuvių są
jungai. Šių metų valdybą 
sudaro: pirmininkas-Ge- 
diminas Breichmanas,vi
cepirmininkas - Teresė 
Tumaitytė, sekretorius 
-Ramona Milerytė ir ka- 
sininkė-Marytė Arštikai- 
tytė.

Hamiltono lietuviai 
kviečiami į šiuos paren
gimus atsilankyti ir mo
raliai juos paremti. D.

AUKOS IŠ

JAV Lietuvių bendruo
menės vis daugiau remia 
aukomis Vliko Lietuvos 
laisvinimo darbus ir iš 
savo parengimų, minėji
mų bei specialių rinklia
vų siunčia aukas Tautos 
Fondui. Šiais metais jau 
prisiuntė (aukas) žemiau 
išvardintos LB apylinkės: 
LB Baltimorės ap 211. 40 
EB Bridgeport© 350. 00 
LB Brightono 50. 00 
LB Buffalo liet, kl 101. 28 
LB Cicero, III. ap 20. 00 
LB Cleveland© apdoo. 00 
LB E. St. Louis, 11). 92. 00 
LB Grand Rapids, 139. 80 
Great Neck, N. Y.. 65. 00 
Lemont, Ill. apylin. 10. 00

LIETUVIŲ BENDRUOMENIŲ

kanados LIETUVIŲ
BENDRUOMENĖ

ŠVIETIMO KOMISIJOS APLINKRAŠTIS
Nepaslaptis, kad vis 

daugiau tėvų nebesirūpi
na savo vaikų tautiniu 
auklėjimu,vis daugiau ne
benori leisti į lietuviškas 
mokyklas, o jei kurie ir 
leidžia, dažnai galvoja, 
kad daro kažkam patarna-

A "Į" A

ELENAI RIMAITEI GEDEIKIENEI 
Lietuvoje mirus, mielą

SOFIJĄ ZEMLICKIENŲ, 
taipgi jos seserį Eleną su šeima bei Lietuvo
je pasilikusius artimuosius širdingai užjaučia 
ir kartu liūdi

Stasys Naginionis.

A. A. ANTANINAI DAUGELAVIČIENEI 
Lietuvoje mirus, jos sūnui Alfai ir Vikto
rijai Daugelavičiams reiškiame širdingą 
užuojautą. J. M. Juodviršiai

J. V. Pavilaniai.

MIELIEMS PONAMS E.IR P. GERHARDAMS IR 
PONIAIS. ZEMLICKIENEI

mirus Lietuvoje jų mamytei, nuoširdžią užuo
jautą reiškiame

L. ir A. Jurgučiai.

Brangiam tėveliui mirus Lietuvoje, 
MIELAI KOLEGEI MARIJAI MALCIENEI 
ir jos visai šeimai nuoširdžią užuojautą 
reiškia Montrealio Vinco Kudirkos

Šeštadieninės Mokyklos Mokytojai

VINCĄ BUBELĮ, 
jo broliui Jonui mirus, nuoširdžiai užjaučia 

Aušros Vartų Parapijos 
Choras.

MIELIEMS PONAMS A . IR V. DAUGELAVIČIAMS, 
mirus Lietuvoje p. A. Daugelavičiaus mamytei, 
nuoširdžią užuojautą reiškiame

L. ir A. Jurgučiai.

DID. GERB. V. IR A. DAUGELAVIČIAMS, 
mirus Lietuvoje brangiai A.Daugelavičiaus 
mamytei,nuoširdžią užuojautą reiškiame

E. ir J.Kardeliai.

MUZIKUI KOMPOZITORIUI IR DIRIGENTUI 
STASIUI GAILEVIČIUI,

mirus jo brangiai motinai, nuoširdžią užuo- 
tą reiškiame E. ir J. Kardeliai.

vimą, o ne savo tautinę 
pareigą atlieka, ne savo 
vaiką gelbsti nuo pražu
vimo sau ir lietuviškai 
bendruomenei. Atėjo lai
kas lietuvių bendruome
nei tuo susirūpinti. Todėl 
KLB Švietimo Komisija, 
pasitarusi su K LB Krašto 
Valdyba, nutarė 1967 m. 
paskelbti Lietuviškųjų 
Mokyklų Metais, kad per 
tuos metus pasiekus tė
vus ir pakeitus jų galvo
seną dėl savo vaikų lietu
viškojo auklėjimo. Taip 
pat, kad apylinkių valdy
bos sustiprintų šioje sri
tyje savo veiklą. Prašome 
ypatingai Vasario 16 d. ir 
Motinos Dienų minėjimų 
progomis,Kalėdų eglutės 
parengimų proga ir viso
mis kitomis progomis.net 
patiems susitinkant ska
tinti tėvus namuose kal
bėti lietuviškai, lietuviš
kai auklėti vaikus, negai
lėti jiems lietuviškų kny
gų, leisti juos ir skatin - 
ti į lietuviškas mokyklas 
bei remti jas pinigais. 
Aišku,apylinkių valdybos 
prašomos rūpintis taip 
pat didesne mokyklų pa
rama ir bent minimaliu 
mokytojų atlyginimu.

Jei kur Motinos Dienos 
minėjimai ir Kalėdų eg
lutė parengimų proga ir 
lutė nebuvo rengiami, 
prašome 1967 m. rengti 
arba bent susisiekti su jų 
rengėjais.Motinos Dienos 
ir Kalėdų eglutės paren
gimai yra geros progos 
mokykloms prakalbėti į 
tėvus dėl lietuviško vaikų 
auklėjimo. Jiems šiomis 
progomis tinka pasirodyti 
ir jų žodis bus naujas, gal 
ir įtakingesnis... Štai dėl 
ko Lietuviškųjų Mokyklų 
Metų programoje siūlo
ma organizuoti jų įstoji
mą šiais dviem atžvil
giais.

Lietuviškųjų mokyklų 
mokytojai tremtyje daug 
idealizmo ir pasiaukoji
mo parodė. Daugelis jų 
yra tyliai dirbę daug me
tų lietuviškose mokyklo
se, vietoj, kad sau laiką 
praleidus. Todėl bent to
kius reikia pagerbti.Švie
timo Komisija prašo apy
linkių valdybas,susitarus 
su mokyklų tėvų komite
tais, apie 10 metų dirbu
siems mokytojams, o kur 
tokių nėra, net 5 metus 
dirbusiems,suruošti 1967 
metais pagerbimo vaka
rienę. Jei galima net ir 
dovanėlę įteikti.

Labiau paskatinti vai-

Los Angeles, Cal. 115. 00 
Milwaukee, Wise. 223. 05 
LB Paterson, N. J.

apylinkės .640.00 
LB Philadelphijos;500. 00 
LB Portland©, Or 98. 00 
LB Springfield, Ill. 80. B0 
Waukeegano, Ill. ap 30, 00 
LB Baltimorės ap. Md . 
(anksčiau davė $ 171.40 ) 
................................ $40. - 
LB Bridgeport " Conn. . 
(anksčiaudavė 200.-1965) 
..............................$150. - 
LB Brighton" HL $150. - 
LB Buffalo kl.NY.$101.23 
LB Cicero ap. Ill.$20.’ - 
LB Cleveland I ap $100. - 
LBE.St.Louis,I1L$ 92. - 
LB Grand Rapids $139. 80 
LB Great NeckNY$ 65. - 
LB Lemontill. $ 10.- 
LB ElizabethNJ. $129.- 
LB Paterson ap. N.J... 
(Jaunosios ap.jėgos).. .. 
..............................$640. - 
LB Los Angeles " Cal. 
(anksčiaudavė 40, -).... 
.............................. $ 75. - 
LB Melrose Ill. $ 10. - 
LBMilvaukeWis.$ 99.70 
LB Philadelphia $500. - 
LB Portland Or. $ 98. - 
LBSpringfield 11$ 80.50 
LB Waukegan 111.$ 30. -

Tautos Fondo valdyba 
reiškia, gilią padėką LB 
valdyboms ir visiems lie
tuviams už pastangas ir 
aukas - mūsų visų svar
biam reikalui-laisvei.

Visas kitas LB valdy
bas nuoširdžiai prašome

pasiskubinti įsijungti į 
aktyvią Tautos Fondui 
talką ir turimas aukas 
siųskite. Jei tokių aukų 
dar neturite,tai labai lai
kas - suorganizuoti ir iki 
metų galo pasiųsti. Taip 
pat paskubinkite pasisa
kyti, kas manoma daryti 
su lietuvio pasu ir ženk
leliais.
AUKOS IŠ VENEZUELOS 
IR AUSTRALIJOS

Nuo 1965 m. Venezueloj 
Pietų Amerikoj, veikia 
Tautos Fondo atstovybė. 
Jos pirmininkas-Jurgis 
Bieliūnas, adresas:Calle 
Soublett 7,Norte Aparta- 
do 4599,Maracary, Vene- 
zeula.Energingas pirmi
ninkas šiais metais jau 
trim atvejais prisiuntė 
520. 00 dol. T. F. valdyba 
linki jam ir toliau taip 
energingai tęsti Laisvi
nimo darbą.

Nuo pradžių veikia 
Tautos Fondo atstovybė 
ir Australijoje. Jos pir
mininku dabar yra dr. A. 
Mauragis. Šiomis dieno
mis jis prisiuntė 555.40 
dol.užkąmes esame jam 
labai dėkingi. Jau ne pir
mas kartas kad australie- 
čiai prisiunčia gausias 
aukas.

Venezuela ir Australija 
yra pavyzdžiai, kaip ma
žas lietuvių būrys auko
jasi Lietuvos išlaisvini
mui. Visi jais sekime.

VASARIO 16 GIMNAZIJA UŽBAIGĖ MOKSLO METUS
Vasario 16 Gimnazijos 

mokiniai gruodžio 1 d. su
sirinko pilies salėn moks
lo metų užbaigos aktui. Jį 
pradėjo gimnazijos direk
torius kun. dr. P. Bačins- 
kas,pasakęs tėvišką kal
bą. Direktorius apžvelgė 
kiekvieną klasę atskirai. 
Geriausiai mokėsi VIII 
klasė.Geriausi mokiniai: 
II kl.MarijaKuršytė (pir
moji visoje gimnazijoje) , 
VIIIkLAlfredas Starukas 
(antrasis) ir V kl. Rudol
fas Landas (trečiasis) . 
Direktorius pasidžiaugė , 
kad mokinių elgesys, 
tvarkingumas ir darbštu
mas pagal Vokiečių Švie
timo ministerijos taisyk
les,yra geras.Geriausius

Mokiniai skirstėsi iš 
salės gerai nusiteikę. Jų 
nuotaikai tarsi pritarė 
beprasidedąs gruodis,at

kus lietuviškai rašyti ir 
skaityti,1967 metais skel
biama vaikams lietuviškų 
knygų skaitymo ir rašinių 
rašymo konkursai ir ski
riamos premijos. Nori
me,kad tos premijos,nors 
ir nedidelės, pirmiausia 
būtų įteikiamo s kiekvie
nos kolonijos laimėju
siems.O vėliau teikiamos 
Švietimo Komisijos iš vi
sų mokyklų, visos Kana
dos laimėjusiems. Todėl 
apylinkės valdybos pra
šomos pasirūointi tų kon
kursų (vietos) premijoms 
pinigų.Svarbu,kadnė vie
na kolonija neatkristų. 
Smulkesnės detalės tų 
konkursų bus paskelbtos 
vėliau.

Siunčiame 1967 m. Lie - 
tuviškųjų Mokyklų Metų 
programa ir prašome kuo 
gyviausiai įsijungti į jos 
vykdymą. Mokyklos savo 
ruožtu pasirodys,kad nuo 
jų priklauso.

Geriausios sėkmės... 
L. Tamošauskas 

Komisijos Pirmininkas
Sesuo M. Viktorija 

Aplinkraščių Sekretorė

nešęs ne speiguotą žie
mą,© dvelkęs pilies par
ke švelniu maloniu vėje
liu ir kvietęs į jį užsukti 
ir pasidžiaugti dar nespė
jusiais žemėn nukristi, 
medžių lapais. 81 jaunuo-. 
lis, jaunuolė praėjusiais 
mokslo metais krykštavo 
Romuvos parke. Jo takais 
nuo gruodžio pirmosios 
vaikščios jau 89, jų tarpe 
20 naujų pilies gyventoją 
Augąs mokinių skaičius 
rodo,kad Vasario 16 Gim
nazija naujaisiais mokslo 
metais, prasidėjusiais 
gruodžio 1 d. ir pasibai
giančiais rugpiūčio 1 d. 
užkariauja vis didesnes 
tėvų ir plačiosios visuo
menės simpatijas M. K.

KLB ŠALPOS FONDĄ SU 
DARO:

O.Indrelienė-pirmininkė , 
J. Bakšys-s ekr eterius, St. 
Dabkus-iždininkas ir P. 
Lelis-Vasariol6 gimn. ir 
informacijos reikalui.

Šalpos Fondui yra svar
bu sukoncentruoti aukų 
rinkimus netik šalpai, 
gimnazijoms, bet ir Įei
tiems bendruomenės rei
kalams ne dėlto.kad padi
dinti savo apyskaitoje su
mas,bet dėlto kad jis iš
duodamas kvitus aukoto
jams, turi atsakomybę 
prieš valdžios įstaigas.

Iš apyskaitos žinių ma
tome vieną naują pajamų 
poziciją $1000, -,kuri nė
ra nei auka, nei pašalpa, 
o tiesiog kaip iš dangaus 
nukritusi suma-tai Kana
dos Lietuvių Fondo įnašas 
lietuvybės reikalui,. Tai 
priaugęs nuošimtis nuo 
kapitalo, kurį sudėjo pa
triotiški tautiečiai įsto
dami į Lietuvių Fondąna- 
riais.Kaikas sako, kad tų 
fondų turime perdaug.Bet 
iš šios apyskaitos matom, 
kaip gražiai jie vienas ki
tą papildo. Šalpos, Lietu
vių ir Tautos Fondai eina 
ranka rankon,nes jie tu’ri 
tą patį tikslą-lietuvybė ir 
Lietuva.
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Leidinys

lietuvius
Jau anksčiau spaudoje 

buvo informacija,kad yra 
užsimota išleisti knygą 
anglų kalba apie Kanados 
lietuvius. Tam reikalui 
buvo sudaryta leidinio ko
misija, kuriai vadovauja 
dr.J.Sungaila.Darbas jau 
eina prie galo. Jau pradė
tas net linotipinis knygos 
rinkimas. Skaitytojams 
knyga bus patiekta š.m. 
rugpiūčio mėn. gale.

Knyga bus apytikriai L. 
E. formato ir turės per 
400 puslapių,bus gausu ir 
iliustracijų. Knygoje yra 
devyni skyriai :1) Įvadinis 
skyrius, apimąs trumpus 
Lietuvos istorijos bruo
žus bei lietuvių imigraci
jos Kanadon raidą. 2) Ka
nados lietuvių religinis 
gyvenimas,3) Švietimas , 
4) Literatūra musika ir 
dailėjskaitant modernio
jo šokio bei tautinių šokių 
meną, 5) Spauda ir radi
jas, 6) Organizacinis gy
venimas, 7) Sportas, 8) 
Profesionalai ir moksli
ninkai,9) Ekonominis gy
venimas.

Kaip matome, knyga 
apima visokeriopą lietu
vių veiklą Kanadoje, ypač 
pabrėžiant lietuvių įnašą 
į Kanados kultūrinį, moks
linį ir ekonominį gyveni-

Viena i| judriausių Meksikos miesto aikščių /prie K.Barobo Meksikos apra
šymo. Z turėk 4 puslapį/. Foto K. Barono.

JONAS
AVYŽIUS m

60 atkarpa.

VII

Kelias ėjo per vienkiemį. Vienoje pusėje stūksojo senas 
mūrinis tvartas, toliau — daržinaitė. Kitoje — šulinys ir gy
venamasis namas su sodu. Verandos durys buvo atdaros. Ant 
slenksčio sėdėjo vienmarškinis žmogus (veidas — suvytęs 
tabako lapas) ir dėjo grėbliui dantis. Lūža, rodos, Nikode
mas. Jis, Jurėnas, Lūžą pažinojo tik iš matymo; girdėjo, kad 
jo esama darbštaus, protingo žmogaus, nors turi ydą — labai 
bloga regimoji atmintis. Vienu metu toje apylinkėje buvo 
paplitęs anekdotas, kaip Lūža nebepažinęs savo dukters, grį
žusios po poros savaičių iš žemės ūkio parodos Maskvoje.

— Ei, bičiuli! Ar išvarytas, kad per tokį lietų? Užeik, 
pypkes primušime,— pašaukė, rankos mostu kviesdamas į 
verandą.

Užėjo. Atsisėdo ant sukrypusio suoliuko prie išmušto 
lango. Nuo permirkusių drabužių tekėjo vanduo. Užeik, bi
čiuli. . . To žmogaus akys, kaip ir ką tik ištarti žodžiai: šiltos, 
išmintingos, geros. Draugo akys, kurioms vis vien, ar tu se
nas pažįstamas, ar pirmą kartą čia užklydęs keleivis. Užeik, 
bičiuli, ir viskas. . .

— Ar iš toli?
„Na jau. Savo sekretoriaus nebeatpažįsti?" — norėjo 

pasakyti, bet paskutinę akimirką dingtelėjo įžūli mintis — 
nuslėpti, kas esąs. Tad garsiai tepridūrė: — Neatspėsi.

— Neatspėsiu, ma tave dievai. Nesvarbu, iš kur žmogus, 
svarbu, kad geras žmogus.

Dr. J. Sungaila- leidinio 
redąkcinės komisijos pir

mininkas.

nią. Knygoje taip pat yra 
nemaža medžiagos ir iš 
Nepriklausomos Lietuvos 
gyvenimo.Turint mintyje, 
kad tokio veikalo anglų 
kalba ligi šiol nebuvo ne- 
tikKanadoje.betnet ir J. 
A. Valstybėse, šis leidi
nys, neabejotinai, turės 
didelės reikšmės. Jis tar
naus kaip žinių ir infor
macijos šaltinis kalban
tiems angliškai,© taip pat 
atliks nemažą vaidmenį 
mūsų tautinės propagan
dos srityje, kuri ypač 
reikšminga ir mūsų tau
tos laisvinimo byloje.

Kaipjaupaminėta, kny 
gos leidimu rūpinasi au
tonomiškai veikianti lei
dinio komisija,tačiau me
džiagos rinkime ir paruo
šime dalyvavo gana platus 
tinklas paskirų asmenų ir 
organizacijų.Tačiau vie
nas iš didžiausių rūpes
čių - finansinė pusė-dar 
tebėra nenugalėta ir šia
me reikale bus kreipia
masi į Kanados lietuvių 
visuomenę-tiek paskirus 
asmenis, tiek finansines 
institucijas. Šis leidinys

ROMANAS

PENKTA DALIS

GYVENIMAS 1S NAUJO 

yra visų mūsų rūpestis , 
nes jis kalbės už mus 
visus ir reprezentuos 
mus visus.

Numatoma išleisti 2000 
egzempliorių kietais vir
šeliais ir gerame popie
riuje. Apytikrė sąmata 
yra 10, 000. 00 dolerių. 
Kanados Šimtmečio Ko
misija yra paskirus! 2000 
dol. paramą, bet tai tik 
maža dalis. Didžiausią 
sąmatos dalį turėtų pa
dengti knygos pardavi
mas. Neturėtų Kanadoje 
likti nė vieno lietuvio pa
stogės, kurioje nebūtų 
šios svarbios knygos .Taip 
pat ši knyga turėtų tar
nauti, kaip gera dovana 
kanadiečiams, tuo būdu 
mes prisidėsime ir prie 
savo tautinės propagan
dos.

Išleidus, knygos kaina 
yra numatyta 7. 00 dole
riai.Tačiau,iš anksto už
siprenumeravusiems jos 
kaina bus tik 6. 00 dole
riai.Komisija pageidauja 
kad tokių prenumeratų 
būtų kiek galima daugiau. 
Tas palengvinti} knygos 
leidimą -nereikėtų eiti į 
skolą-o taip pat būtų ga
lima turėti vaizdą, kiek 
egzempliorių reikėtų 
leisti. Pakartotina laidą 
vargu ar bus galima iš-

JAUNIMUI SKAITYTI KNYGOS 
Dažnai tėvai nusiskun

džia,kad nėra vaikams ir 
jaunimui skaityti lietu
viškų knygų. Čia paduo
dame tokių knygų sąrašą. 
Didelė jų dauguma galima 
gauti Draugo administr. 
(4545 West 63-rd St., Chi
cago, UI. 60629).Didesnė- 
se lietuvių kolonijose jų 
galima gauti arba užsisa-

— Ką žinai, gal aš ne iš tų. . . gerųjų.
— Žmogus ne žvėris, bičiuli.
Įsikalbėjo. Lūža buvo šnekus, atviras žmogus, jo nai

viame pasitikėjime kitais buvo kažkas jaudinamai tyro, vai
kiško. Ir tada jis, Jurėnas, piktnaudžiaudamas susiklosčiu
siomis aplinkybėmis, pasiteiravo, nes negalėjo nepasiteirauti. 
Gal dėl to ir atbrido per lietų, kad pasakytų nekaltą frazę, 
už kurios slėpėsi nekantrus klausimas: Argi tikrai „tokių 
daug praeina"?

— Kaip kolūkis?
— Gyvenam, bičiuli. Ne po daug, nemeluojant, na, kiek 

tam žmogui reikia?
— Daug, labai daug žmogui reikia, gerbiamasis. Niekam 

tiek nereikia, kiek žmogui,— atsakė jis, Jurėnas, žvilgčio
damas iš po gobtuvo į senį, kuris sėdėjo ant slenksčio, pu
siau nusigręžęs, nes taip buvo patogiau darbuotis.— Girdė
jau gerą pirmininką išsirinkote.

Lūža nusijuokė.
— Kad neblogas, visi žino, o kai dėl rinkimo. . . Aš, bi

čiuli, nebevaikštinėju į susirinkimus — turiu kas nueina — 
bet mano vaikai gali tau papasakoti, kaip rinko. Juokai ant 
juokų. Atvežė nežinomą žmogų. Pats Jurėnas, sekretorius. 
Senąjį išpeikė, pavarė zuikių balnoti, o atvežtinį į jo vietą. 
Dėl senojo žmonės nieko. Teisingai, netikęs buvo pirminin
kas, ir jo prieš kelis metus niekas nenorėjo rinkti — Jurėnas 
įkalbėjo. Bet dėl atvežtinio visi pasišiaušė. Nežinome, nerei
kia, vežkis atgal, mes pamokyti! Ir ką galvoji, bičiuli? Tris 
kartus važiavo, šaukė susirinkimus — neišdegė. Žmonės prieš 
ir prieš. O ketvirtą kartą pasidavė. Pavargo žmonės; įgriso 
visiems tie susirinkimai, įkalbinėjimai, ginčai. Matai, kokia 
istorija, bičiuli. O pirmininkas — nieko, kol kas negalima 
skųstis.

— Tai ko reikia? Vadinasi, sekretorius jūsų neapgavo.
Grėblio kotas suspurdėjo po pažastimi, kaukšt kaukšt 

viršūne į grindis.
— Kaip čia pasakius, bičiuli. Pirmininkas neblogas, bet, 

kas žino, gal žmonės būtų išsirinkę kitą, dar geresnį. . . Ne
sakau, sekretorius nekvailas, na, protingas žmogus neturėtų 
niekinti kito nuomonės. Kiekvienas pagal save protingas, rei
kia su juo skaitytis, o nelaikyti avingalviu. Buvo toks atsiti
kimas su manimi — į smulkmenas nesileisime. Įsimylėjau

NEPRIKLAUSOMA

leisti,o tai irgi jau atsei- 
tų brangiau.

Leidinio komisija,tad, . 
ir kreipiasi į visus Ka
nados lietuvius kviesda
ma ir ragindama užsisa
kyti iš anksto šią knygą- 
)Lithuaninas in Canada". 
Užsisakykime patys sau 
ir dar po vieną kitą eg
zempliorių dovanoms sa
vo draugams kanadie
čiams.
Užsiprenumeruojant pri 

dėti $ 6. 00 čekį ar pašto 
perlaidą už kiekvieną už
sakomą egzempliorių. 
Prenumeratas siųsti ir 
čekius bei perlaidas ra
šyti: Dr. J. Sungaila,109 
Riverwood Parkway, To
ronto 18, Ont.

Prenumeratorių vardai 
bus skelbiami spaudoje. 
Atskiro pakvitavimo ne
bus siunčiama,išvengiant 
perdidelio susirašinėji
mo darbo.

Baigdami norime pa
stebėti, kad Leidinio Ko
misija ir jos bendradar
biai atliko šį didelį darbą 
be asmeninio atlyginimo. 
Jums tik belieka šią kny
gą įsigyti, tuo parodant 
pritarimą šiam dideliam 
ir reikšmingam darbui.

Kanados Šimtmečio 
Lietuvių Leidinio Komi
sija.

kyti esamuose lietuviškų 
knygų kioskuose, o ma
žesnėse pas knygų platin
tojus, kurių beveik, kiek
vienoj kolonijoj yra.

Reikia tikėtis,kad tėvai 
nepagailės savo vaikams 
nupirkti keletos knygų ir 
net pagelbės jiems jas 
skaityti.Kas brangiau yra 
už savo vaiką'.

Štai sąrašas:
1. Algis Trakys ir Taksiu
kas Šleivys, Algirdo Gus - 
taičio spalvuotas 2-jų da
lių, I-dalis "Kova su gai
džiu", II-dalis "Užpuo
la bitės"...........po $ 2. 00
2. Anykščių šilelis, Anta
no Baranausko...$ 5. 00
3. Andersono pasakos

$ 2.00
4. Aukso kirvis,J. Švaisto
................................. $ 2. 50
5. Baltosios pelytės ke
lionė į mėnulį, D. Bindo- 
kienės............... $ 1. 50
6. Brolių Grimų pasakos
..............................  $ 3. 00
7. Čirikšas Siaubė,M. 
Vaitkaus novelės $ 1. 25
8. Dvynukės, N. Butkienė

LIETUVA

lai yra Pasaulinės parodos pavtlijonas, vadinamas "Žvaigždių sodas",kurio 
statyba atsėjo 1 mil. dol. Kasdien čia bus po keturis parengimus: rytais bus 
lankytojų susirinkimai, po pietų bus jaunimo spektakliai, popietyje bus su
augusiųjų susitikiami, vakarais internacionalinis kabaretas.

..................................$ 1.00
9. Gintariniai vartai, Ne
lės Mazalaitės.. . $ 2. 00
10. Gulbė karaliaus pati.
..................................$ 1.25
11. Gyvenimo keliu. Br .
Zumeris................ $ 2. 00
12. Haufo pasakos. Alek
12. Haufo pasakos, Alek
sandrijos Šeikas ir jo 
vergai....................$ 1. 50
13. Haufo pasakos,Kara
vanas......................$ 1. 50
14. Hucleberry Firmas ,
Mark Tvain........ $ 1. 00
15. Jaunieji daigeliai, J.
Narūne.................$ 1.30
16. Karalaitės Gintarės 
ilgesys, V. Frankienės 
.............................. $ 1.25
17. Keturi valdovai, St.
Džiugas................$ 2. 00
18. Keturkojis ugniagesys 
D. Bidokienės. . .$ 2. 00
19. Kiškučio vardinės, St.
Džiugo.................... $ 1. 50
20. Kuprelis, I. Šeiniaus
................................. $ 2. 00
21. Kur bakūžė samanota 
A. Vaičiulaičio.. $ 1. 00
22. Labas rytas vovere ,
J. Minelgos.........$ 2.50
23. Lapės pasaka, V. Pie
tario.................... $ 1. 00
24. Lekučio atsiminimai ,
A. Giedriaus, minkšti 
viršeliai............. $ 1. 50
kieti viršeliai... $ 2. 00
25. Lietuviškos pasakos ,
dr. J. Balio..........$2.50
26. Maži žingsniai, Pr .
Naujokaičio........ $ 2. 00
27. Mėlyni karveliai, A.
Barono.................. $ 1.50
28. Murkys, A. Giedriaus
................................$ 1.80

mergiotę, norėjau vesti, o amžiną atilsį tėveliams ji nepatiko. 
Jie pradėjo mane atkalbinėti gražiuoju — galėjo paimti bi
zūną, bet amžinatlis nebuvo smurtininkai, duok Dieve vi
siems tokius tėvus! — ir tolei kalė į galvą apsisukdami, kol 
nusileidau ir vedžiau merginą, kitą, katra buvo jiems prie, 
širdies. Moteriškė nebloga, sugyvenome, bet ana, mano iš
rinktoji, visą amžių stovėjo tarp mudviejų. Neturėjau tikros 
laimės, matai, kokia istgrija, bičiuli.— Senis giliai atsiduso 
ir susimąstęs minutėlę žiūrėjo į kiemą.

— Man laikas. . .— Jis, Jurėnas, atsistojo, giliau ant akių 
užsimaukšlino gobtuvą. Geras dalykas — gobtuvas, bet kodėl 
po juo negalima paslėpti veido?

— Kur, bičiuli, per tokį lietų? Maryte!
— Ne ne, šeimininke, turiu eiti!
Tačiau senis išsiplėtęs ant slenksčio kaip kelmas. Maryte, 

ei, Marytei Pakurk ugnį žmogui apsidžiovinti.
Įėjo geltonplaukė mergina trumpa berankove suknele. 

Sveika storablauzdė, cukrinių runkelių augintoja. Toji pati, 
kuri buvo žemės ūkio parodoje Maskvoje.

— Tėve, koks tu, tėve. . . Ko neprašai svečio į vidų? — 
skėsčiojo rankomis, bijūnu raudonuodama.— Užeikit, drau
gas sekretoriau. Iš tiesų, kaip nepatogu. ..

Senis akimoju pasikeitė. Nesumišo, nesusigėdo, nepuolė 
atsiprašinėti, ne, jam nebuvo nepatogu. Kaip ir prieš tai jis 
maloniai šypsojosi, svetingai žvelgė į akis, tačiau ir šypse
noje, ir žvilgsnyje, pagaliau net balse nebesijautė pirmykštės 
šilumos. „Matai, bičiuli, kokia istorija. . ." Na ne, šito jis jau 
nebepakartos. Nebėr bičiulio. Tik „draugas sekretorius". Ir 
jis įžengė į kambarį kaip „draugas sekretorius", sėdo už 
stalo, valgė pietus (nesgi iš tiesų buvo pietų metas), šne
kučiavosi' su seniu, jo vaikais (dvi dukterys ir du sūnūs), 
su Lūžų kaimynu, kuris, atsitiktinai užsukęs su reikalais, 
turėjo nusileisti vaišingų šeimininkų prašymui ir išlenkti tau
relę serbentų trauktinės. Jis, Jurėnas, buvo visų dėmesio 
centre, kaip ir dera rajono galvai. Pagarba, pagarba ir dar 
kartą pagarba. Nedrąsios šypsenos, nuolankūs žvilgsniai, 
linkčiojimai (pritariam, pritariam. ..). Aukščiausios kokybės 
plytų siena. O toje sienoje jokio plyšelio, pro kurį prasimuš
tų sielą sušildantis nuoširdumo spindulys. Kodėl taip? 
Kas jį išmūrijo? Kada? Daugiau bus.

29. Naktys Karališkiuosą 
L. Dovydėno. ... ^ 2. 00
30. Neklaužados,St. Džiu
go $ 2. 00
31. Pabučiavimas,J. Gru
šo $ 1.50
32. Princas ir elgeta, 
Mark Twain.... $ 1.10
33. Per šaltį ir vėją.S. Zo-
barsko................. $ 1.50
34. Rytų pasakos, V. Krė
vės........................$2.50
35. Saulutė debesėliuose,
L. Žitkevičiaus..$ 1.50 
36.Saulės vestuvės,S,To- 
marienės............. $ 2. 00
37.Senolės pasakos,STo- 
marienės........... $ 3. 50
38.Rudnosiukas, V. Ne
munėlio............... $ 3. 00
39.Sename dvare.M.Peč- 
kauskaitės...........$ 2. 00
40. Siela už sielą, vertė
kun. A. Sabaliauskas... 
............................... $ 2.20
41. Sugrįžimas, V. Tarnu -
laičio.................... $ 1. 50
42. Su Trispalve, A. Sau
laičio red............ $ 0. 75
43. Svirplio muzikanto
kelionė, V. Tamulaičio. 
I ir.II.d-po.........$ 2. 00
44. Tėviškės takais. B.
Vaivorytės..........$ 1. 00
45. Trys sakalai,Alf.Vam
buto......................$ 2. 00
46. Ukš e -Vagūu, Ant. Col -
bachini............... $ 2. 00
47. Užburti keliai,A.Gied
riaus.................. $ 3. 50
48. Vabalų vestuvės, P.
Andriušio.........$ 0. 50
49. Valentina, A. Vaičiu
laitis................. $ 1. 00
50. Viktutė, M. Pečkaus-
kaitės.................$ 2. 00

51. Viešnia iš šiaurės, A. 
Vienuolio..... $ 3. 00
52. Vilkas meškeriotojas,
P. Imsrio...........$ 0. 50
53. Viltrakių vaikai, B.
Vaivorytė.........$ 1.40
54. Vyturėliai laukuos,V.
Šimaičio........... $. 1. 00
55. Žebriuko nuotykiai 
miške, N. Jankutės apys . 
 $2.50
56. Žaižaras,D. Cibo.... 
 $ 1.50
57. Snaigių karalaitė, J.
Narūnės............. $ ?

Sv. Komisija

BENEDIKTASBENEDIKTAS SURVILA, 
pagarsėjęs moterų madų kūrė
jas, madų saliono Modas Survila 
savininkas ir TV darbuotojas, 
kuris gruodžio vidury, sykiu su 
ponia Vlade Malėlaite - Survilie- 
ne, kito moterų madų saliono sa
vininke, Kolumbijos linijos

poma 
ne, kito 
vininke, 

Avianca 
Bus Miami, 
sustos Los 
Ida Rytis ir vriauiviu, uumuuiuic 
Kuza viniai. Savo atostogų proga 
ten susitiks su daugeliu pažįsta
mų iš Argentinos. Pastebėtina, 
kad pp. Survilai, suruošę madų 
parodą A. L. Centre IV P AL Kon 
greso naudai, laimėjo specialų 
Garbės Diplomą. 23. 11. G6, 20 
vai. abu pp. Survilai dalyvavo 
TV C 7 15 metų elegancijos dar

Tampa ir kiek ilgiau 
Angeles, kur jų lau-

bo programoje, šioje programo
je dalyvavo visos buvusios Ar
gentinos gražuolės, Miss Mundo
ir 1965 metų Miss Argentina Ne- 

lida Juknaitė.

Inž. JUOZAS BUKEVIČIUS, 
buvęs pirmutinis A. L. Balso re
daktorius ir dabar yra mūsų gar
bingų bendradarbių eilėse. Jz. 
Bukevičius yra vienas iš Draugi
jos Lietuva steigėjų ir A. L. Cen
tro kūrėjų, savo plunksna daug 
prisidėjęs prie ALC ugdimo. Jis 
ir jo žmona Ona Debesaitytė- 
Bukevičienė daug kartų vaidino 
mūsų scenoje, o jų duktė Gracie
la nuo pat mažens deklamuodavo 
lietuviškus eilėraščius, o po Auk
štojo Pedagogijos Instituto bai
gimo skaitydavo paskaitas mūsų 
publikai, lygiai kaip ir jos tėvas, 
šiemetines atostogas Bukevičiai 
vėl praleido JAV, vasarodami 
Kalifornijoje pas savo dukterį su 
žentu.
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KVLTŪRIVtJ^KOVIKA
DAIL. J. RIMŠA LOS 

ANGELĖJE
Keletą mėnesių Tahiti 

saloje gyvenęs ir paišęs 
tenykščius vaizdus, žmo
nes,papročius ,dail. Jonas 
Rimša , žinomas kaip 
džiunglių ir liaudiškų 
Pietų Amerikos motyvų 
dailininkas,sugrįžo į Los 
Angeles,Calif. Parsivežė 
gana daug nebaigtų pa
veikslų, škicų. Juos nu
mato užbaigti gyvenda
mas Los Angelė j e,ir tada 
suruošti parodą.

Pasakoja dailininkas, 
kad gyvenimas Tahiti sa
loje labai brangus ir ne
patogus. Už JAV-ių dole
rį gaudavo apie 87 Tahiti 
frankus,bet už tiekfrankų 
negalima nusipirkti sriu
bos lėkštę. Gyventi vieš
butyje ar motelyje, kai
nuotų apie 25 doleriai die
nai.

Valgo tahitiečiai labai 
neįprastai mums : dau
giausia žuvis,beveik ža
lias, padaužytas, pasibars 
tydami prieskoniais. Vie
tiniai beveik nieko nedir
ba: žuvų pasigauna salos 
vandenyse, apsirėdymui 
nedaug bereikia dėl nuo
latinio karšto, drėgno, o- 
ro.Norėdami išgerti,eina 
dienai ar kiek dirbti.

Sala turi televizijos 
stotį .veikiančią nuo 6 vai. 
ryto iki 10 vai. vakaro. 
Saloje visi kalba prancū
ziškai ir tahitietiškai 
(vietiniai).

APIE ADELAIDĖS 
DAILININKUS

Naujausias Adelaidės 
dailininkų pasirodymas įvyko
kutinėję Adelaidės dailininkų są
jungos surengtoje pavasario paro- 

"Dainos” choro doje (rugsėjo mėn.), kurioje daly- 
atsargus pareigu- vavo net keturi lietuviai dailinin- 

o ,.CJ>utiko priimti Ban-, . T _ . . T ,
kstowno apylinkės Valdybos skir-^84* ^eva Pociene, Leonardas Ka-

kasimnkas yra ‘Vii;“- vavu nev kcluu lietuviai uaninin- nas. Jis net nesutiko priimti Ban-, . T _ . . T .

tos 15 dolerių aukos nepasitaręs nas (abu su skulptūriniais kūri
au choro valdybos pirmininku. Vė-niais), o Stasys Neliubšys ir Leo- 
liau Bankstoi^no apyL valdybos nas žygas su tapyba.
narys p. A. Lelešius numatytų
aukų sėkmingai įteikė choro vai- *
dybos p-kui p. E. Lašaičiui.

Viena pagrindinių Meksokos miesto, sostinės, gatvių- Juarez, - kurios gale matomas 42-jų aukštų dan
goraižis, iš kurio nutrauktas bendras miesto vaizdas /dešinėje/. Foto Kazio Barono.

ČIURLIONIEČIŲ KLUBO 
POPIETĖ

M.K. Čiurlionio Diskusiiu Klu
bo nonietė ivyko lapkričio 6 d. 
Krausn namuose, Maribyrnonpe. 
fi'a poniete pravedė Jaunimo 
Konerreso atstovai. Programoje 
išklausyti JK pranešimai iš Aus
tralijos. Naujosios Zelandijos, 
Argentines. Brazilijos, Kolumbi
jos. Uraprvajaus. Veneeuelos, Vo
kietijos, Austrijos, Bel<rijos, Ita
lijos, šveicaruos, Švedijos ir Ka
nados. Anpliios ir Prancūzijos 
atstovams pavėlavus, pranešimų 
nedaryta. Pranešimus su dideliu 
įdomumu išklausėme iš juostų, 
lyg patys būtume dalyvavę JK-se. 
Paaiškinimus ir papildymus pa
darė M. Didžys, K. Zdanavičius. 
A. Šimkus suglaustai reziumavo 
JK atliktus darbus. Ieva Didžy- 
tė įdomiai papasakojo apie jau
nuolius, jų nuotaikas neseniai at
vykusių iš Lietuvos. Jaunimų pa
pildė popietės dalyviai ir iš vy
resniųjų: G. Gasiūnienė, A. Ga- 
siūnas, J. Mašanauskas, A. Zub- 
ras ir kiti. Meninėje daly pasirodė 
Rūtelės (vad. N. Mališauskaitė, 
R. Žiedaitė ir S. Dagytė) su JK 
kongrese naujai išmoktomis ir ki
tomis rečiau girdėtomis dainomis. 
Pabaigai įsijungė dainon ir visi 
popietės dalyviai. Prie kavos puo
delio dar pabendrauta ir pasi
kalbėta JK liečiančiais klausi
mais. Popietė buvo įdomi ir iš
kėlė daug aktualių klausimų.

MENINIAI PASIRODYMAI

Geriausi lietuvių ambasadoriai 
kitataučių tarpe tai mūsų kultū
riniai vienetai su daina ir šokiu 

štai lapkričio 15 d. Geelongo 
Liet. Choras, vad. p. J. Juškos 
išpildė programų Y.W.C.A. Vikto
rijos konferencijos dalyviams, 
Svarbu dar ir tas, kad čia susirin
kusios konferencijos dalyvės iš
girdo, kad yra tokia Lietuva, kad 
ji gyva, nors pavergta. Ypatingai 
moterys skiria daug dėmesio mū
sų tautinei aprangai ir gintari
niams papuošalams. .

Kitas pasirodymas įvyko lapkri
čio 19 d. kur Geelongo tautinių 
šokių grupė "Suktinis”, vad. p. L. 
Bungardos dalyvavo Geelong Hos 
pital Gala baliaus programoje.

liet, 
pas-

N E P R l’K L A U SOM A

Palacio de Bellas Artės 
takliai.

- Meno rūmai Meksikoje, kuriuose vyko baleto spek- 
K.Barono nuotrauka.

Nenorėdamas sudaryti 
lietuviui, didžiojo Mask
vos teatro baleto artistui 
kaip žinojau,/ iūraičiui ko 
kiųnors nemalonumų(gal 
kambaryje esama daugiau 
asmenų), pasiūliau pasi
kalbėjimą vesti rusiškai. 
Sutariam susitikti jo ar 
mano kambaryje. Jis at
sako,man paskambinsiąs. 
Nesulaukęs keletą dienų 
telefono,nusileidžiuį Žiū
raičio aukštą,prieinu prie 
durų, bet ant rankienos 
uždėta kortelė ispanų kal
ba "netrukdyti". Po kelių 
dienų pasibeldžiu, bet 
nieks neatsako. Paskam
binu- vėl tas pats. Taip 
mano pastangos susitikti 
su savu tautiečiu nuėjo 
veltui. Jaučiau, kad jis 
manęs vengAGreičiausiai 
tai buvo aukštesnės "ins
tancijos" įsakymas jam.

Kada gyveni savųjų tar
pe, skaitai lietuvišką 
spaudą, girdi lietuvišką 
žodį - atrodo paprasta,

K. BARONAS (J

MEXIK0JE
kasdieniška.Tačiau atsi
radęs svetimųjų tarpe, 
išsiilgsti savų žmonių, 
savos kalbos, trokšti, kad 
ir su visiškai nepažįsta
mu žmogumi,kad ir kitos 
tautybės .tačiau kalbančiu 
lietuviškai, susitikti, pa
sidalinti įspūdžiais, gauti 
šiokių tokių žinių.

Ir tikrai, labai nudžiu
gau, kada valgydamas 
"America" restorane 
(avenida Juarez Nr.42-E. 
Mexico, D. F.) prisimi
niau spaudoje žinutę apie 
Meksikos mieste gyve
nantį Lietuvos žydą. Pa
mačiau jį prie kasos. Pri
einu ir klausiu ispaniškai 
ar jis kartais nebūsiąs iš 
Lietuvos.

-Si, -jis man sako.
-Tai kalbėkim lietuviš

kai, -sakau.
Prisėdam. Parodo ir 

Meksikos pasą, kuriame 
gimimo vieta užrašytas 
"Kaunas, Lituania". Išsi
kalbam apie jo gyvenimą,
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|*Trljos ZjVVYA/V^NOS 
VEDA D R. GUMBAS

biznį ir kt. O jis verčiasi 
neblogai,nes be restora
no dar turi ir turizmo 
biurą, o Meksikoj gyvena 
nuo 1948 m.

Jo restorano patarna
vimais naudojausi beveik 
visąlaiką Meksikos sos
tinėj .Kainos aukštos, nes 
visos prekės importuotos 
iš JAV.

Turistus, kaip visur, 
gerbia ir čia, bet ir nesi
gaili jų. Pirmom dienom 
tačiaunegali "susigaudy
ti". Nors ir saugodavau- 
si,keletą kartų mane "pa
gavo'.' Obuvo taip:Palacio 
de Bellas Artės" (Meno 
Rūmai) kas trečiadienį ir 
sekmadienį (Maskvos tear 
tras tom dienom turėjo 
"vychadnoj dien")vykdavo 
Meksikos tautinio baleto 
-Ballet FolkloricodeMe- 
xico-pastatym ai. Viešbu
tyje turizmo biure už
klausiau, ar galima gauti 
bilietų. Labai sunkiai-at
sako tarnautojas,tik"mer 
cado negro''-juodoj rinkoj 
Visvien duodu už bilietus 
100 pesų ir vakare su a- 
merikiečiu draugu sėdžiu 
pirmam balkone Spektak
lis man labai patiko, tad 
nusprendžiu eit dar kartą. 
Bilietą nusiperku prie kar- 
sos dar tą patį rytą už 35 
pesas, o trečią kartą tik 
už 30 pesų.

Baletas vertas dėme- 
sio.Iš jo galima pažinti to 
krašto gyventojų kultūrą, 
būdą,tautinę muziką, dai- 
nas ir šokius. Bet dar ir 
šiandien galvoju, po pa-

NEMOKAMAS GYDYMAS 
SOVIETINĖJ LIETUVOJE 
Pensininkas nueina pas gy
dytoją Lietuvoje. Jen dabar 
gydymas nemokamas ir mo 
ka senatvės pensijas.

Gydytojas klausia:
-Kiek gaunate pensijos?
-Dvidešimt rublių per 

mėnesį.
-Tat jūs maistui naudoki

te daugiau daržovių. Pilie
ti, daugiau daržovių.. .

Pas tą patį gydytoją ate i 
na kitas pensininkas. Ir jį 
gydytojas klausia:

-Kiek gaunate pensijos?
-Penkiolika rublių per mė-' 

nesį.
-Tai jūs daugiau valgyki

te vaisių. Daugiau, pilieti, 
vaisių./vaisiai Lietuvoje 
pigesni negu daržovės/.

Pas tą patį gydytoją atei
na trečias pensininkas.Gy
dytojas ir jį klausia:

-Pilieti, kiek gauni pen
sijos?

-Vienuoliką rublių.
-Pilieti daugiau kvėpuo

ki šviežio oro. Daugiau 
šviežio oro...

-Tėveliai, aš rankutes nu- - Nesistebėkit, šitie karo- 
siploviau. Ar galiu sėstis liai padaryti iš mano var- 
prie stalo? žovų dantų.. •

matytų trijų spektaklių , 
kodėl jis vadinamas bale
tu ? Juk be kelių progra
mos punktų, kuriuos būtų 
galima pavadinti baletu- 
visa kita yra paimta iš

SUMANUS PATYRUSIO 
SPECIA LISTO PATARIMAS 
Kalbasi du Čikagos gangs 
teriai. Vienas jų skundžia 
si:
- Visiškai nusilpau. Suiro 
nervai. Kankinuosi be po
ilsio. ..
- Tai kodėl tu negali kele
tą mėnesių pailsėti?
- Bet kaip gi?
- Na gi, eik į kalėjimą ir 
ten pailsėsi. Tave dar ir 
pagydys...
KAI VIENI KITŲ NESUP

RANTA
Kalbasi musės.
- Juokingi tie žmonės,-sa
ko jų viena kitai.
- Kuo gi jie juokingi? Kad 
pieno kartais neapdengia 
ir tu laisvai gali jame iš
simaudyti?
- Ne. Tu tiktai pagalvok, 
gražiausiai įrengia sienas 
ir lubas, o vaikščioja tik
tai grindimis. . .
LABAI PAŽANGUS SPE

CIALISTAS
Kalbasi du kišenvagiai.
- Tai ką? Domiesi mado
mis, kad vartai madų žur
nalą?
- Ne. Noriu sužinoti,kaip 
pagal paskutinę madą siu
vamos kišenės.

Meksikos gyvenimo: jų 
darbas,cukrinių nendrių, 
ar kukurūzų kirtimas,lau
kimas žmonų prie jūros 
kranto, sugrįžtant savo 
vyri} iš žvejybos,vestu-

VALERI J TARSIS

keturioliktasis tęsinys )

O, DUOKIT, DUOKITE MAN LAISVŲ!

Galinas nesutiko, kad partija galėju
si išsigimti. Jis sakė, kad draugai,nu
kentėjusieji neteisingai, viską perde- 
dą, kad jie iš už medžių nematą miš - 
ko; žinoma, yra išsigimusių niekadė - 
jų, tai vis čekistai, valdininkėliai,bet 
partija visumoje sveika ir susitvarky
ti sugebės su šia liga, atstatys lenini- 
stinę demokratiją.

Kai jį paleido iš konclagerio, Goli- 
nas nutarė atsidėjęs skleisti savo idė
jas manydamas, kad niekas dabar jam 
nekliudys. Parašė straipsnį, kad rei
kia tuojau atstatyti demokratiją, baig
ti su biurokratizmu, vietininkiškumu, 
organizuoti tikrus rinkimus į Aukšči
ausiąją Tarybą ir vietines tarybas,lai
svai išstatant ir konkuruojant kandida
tams, pakeisti biurokratinį planavimą, 
susiaurinti čekistų teises ir dar daug 
ką kita.

Straipsnį jo atspausdinti atsisakė.Per 
tris dienas jį iššaukė į valstybinį sau
gumą, įtikinamai su juo pakalbėjo ir į- 
spėjo, kad sekantį kartą, jeigu jis nesi

romanas

liaus ardomosios savo propagandos, su 
juo pasielgs žymiai rimčiau.

Golinas iš KGB daugiaaukščio namo 
išėjo pritrenktas: "Reiškia, visas šis 
naujasis kursas, - socialistinis teisė
tumas, demokratija, - tai tušti žodžiai 
visiškas melas. Kaip ir buvo, kiekvie
nas galvojantis žmogus - priešas, ku
rį medžioja čekistai. Po velniais, aš 
apsiskaičiavau..."

Ilgai Golinas svarstė ir pagaliau pri
ėjo prie sprendimo, kad dabartinis re
žimas, iš tikrųjų, mažai kuo skiriasi 
nuo stalininio. Tačiau, kaip ir anksč
iau,buvo nuomonės,kad dėl to kalta ne 
partija, bet kad tiesiog žmonės dar ne
ats įgavę nuo dvidešimt metų trukusio 
teroro ir kad dėl viso pikto kaltas Ni
kita Chruščiovas - nerūpestingas va - 
dovas, smulkus politikanas, sugebė - 
jęs žemos rūšies intrigomis pasigro
bti valdžią ir pašalinti konkurentus . 
Atseit, reikia pakeisti vadovybę,-is
toriją daro asmenybės. Bet kaip tą 
padaryti? Ir kaip apsaugoti žmones 

nuo to, kad Chruščiovą nepakeistų dar 
blogesnis tironas?- Juk milijonai po
licininkų visada pasiruošę palaikyti 
bet kokį tironą.- Jie tai tikri stalini
niai opričninkai ir kitokiais jie jau ti
krai nebus.

Golinas žinojo apie neramumus ša
lyje ir žmonių nepasitenknimą. Buvo 
tris dienas užtrukęs streikas ir tame 
fabrike, kuriame jis dirbo. Bet visa 
tai- smulkmenos. Artimiausiu laiku 
sunku laukti, kad įvyktų sukilimas . 
Žmonės visiškai suniekinti ir įbaugin
ti. Geriausi žmonės sunaikinti. Ir jei
gu nepasitenkinimas net kils, - dėl ko 
jis neabejojo, - vis dėlto praeis dardau- 
gelis metų kol išaugs naujas sukilimas, 
labiau drąsus ir ryžtingas, kuris nesu
tiks pasilikti vergų padėtyje.

Tačiau laukti jis nenorėjo.
Golin šitokį pasyvų delsimą laikė ne

vertu didžios rusų tautos. Ir jame su
brendo naujas planas. Jo idealu dabar 
tapo Jugoslavijos santvarka. Ir jis nu
tarė, kad reikia kreiptis į Kennedy, pa- 
aaiškinti jam reikalų padėtį, papasako
ti apie visuotinį žmonių nepasitenkini
mą, kad rusų tauta pasitiks ameriko
nus su duona, druska ir cerkvių va
rpų skambėjimu, ir net gi armija pa
dės ginklus prie jo kojų, nes visi ži
no, kad amerikonai nesiruošia Rusi
jos pagrobti, o tiktai nori rusų tau - 
tai padėti išsilaisvinti iš uzurpatorių 
vergovės. Yra gandų, kad armijoje 
bręsta sąmokslas. Golin įtikinėjo, 
kad tai yra vienintelis išsigelbėjimo 

planas.
- Supraskite, -teigė jis, - kad mūs 

iškiai neišdrįs pirmieji panaudoti a- 
tominius ginklus. O Vakarai nepanau
dos. Ir mūsiškiai pasiduos be mūšio 
Na, žinoma, Vakarams teks padaryti 
nuolaidų, - tai liečia Vokietiją. Betgi 
nežūti mums dėl vokiečių. Tegul jie 
patys tarp savęs pešasi.

Tokioje dvasioje sustatytą raštąGo
linas norėjo perduoti Kennedy per A- 
merikos atstovą.

Palatoje Nr.7 visi šaipėsi iš jo nai
vumo,- tačiau jis nė kiek nesitraukė 
nuo donkichotiškos savo pozicijos ir 
užsigaudavo kai jį vadindavo naiviu ke
istuoliu. Jis buvo tiesiog apakintas sa
vo idėjos kaip manjakas ir tas jaudino 
jo draugus, - visi palatos Nr.7 gyven
tojai jautė atsakomybę už kiekvieną. 
Golinas apie nieką daugiau nagalvojo 
ir nekalbėjo. Jis turėjo žmoną ir ma
žą sūnų, bet jis jų nei ne užsimindavo, 
jiems nerašė, galimas dalykas, kad 
jis su jais ir negyveno,- jis visada iš
sisukinėdavo nuo tiesiogio atsakymo, 
kai kildavo kalba apie jo artimuosius, 
ir stengdavosi pakeisti kalbos temą. 
Sužinojo tiktai, kad paskutiniais laik
ais jis nei nedirbo, buvo laikomas"pro- 
gulščiku" /pabėgusiu nuo darbo/ ir už
dirbdavo ne daugiau kaip 40 rublių per 
mėnesį, vaikščiojo nuplyšęs,-jis net 
ir palto neturėjo, - ir mito tiktai taip, 
kad nemirtų badu. Ligoninėje jis ma
tomai pradėjo taisytis.

Daugiau bus.

vės, laisvės kovos,kapų 
lankymas ir 1.1. Ir į visą 
tai yra įpintos dainos, 
muzika ir šokiai, iš kurių 
išskirtini šie muzikos 
variantai:!) indėnų,2) Ja- 
ročoiš Veracruz, 3) Ma
riači,4)Marimbo, 5) Huas- 
teca apylinkių. Kadangi 
televizijoje daugiausiai 
matome pamėgdžiojant 
mariači ( garsusis JAV 
Tijuana orkestras, kurio 
nariai yra keturi italai,du 
žydai ir du amerikiečiai) 
muziką, norėčiau su ja 
trumpai taip pat supažin
dinti.

Meksikoj, jos kilmės 
reikia ieškoti Jalisco 
valstijoj (skaityk"Chalis- 
co",nes ispanų kalboj "j" 
raidė visuometyra "ch"), 
tačiau šaindien plačiai 
paplitusi po visą Meksi
ką, po visus užsieniečių 
lankomus restoranus ar 
naktinius klubus. Mariači 
parenkami grojimui gim
tadieniuose, senoritoms 
prie serenadų ir 1.1. Or
kestras sudaromas iš 
smuikų,gitarų ir trumpe- 
čių. Gitaros yra įvairaus 
dydžio. Tuo tarpu indėnų 
šokiuose jau naudojami 
primityvūs jų instrumen
tai,kaip pav .dideli būbnair 

Nukelta i 5 psl.
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MEKSIKOJE 
/atkelta iš 4 psl/.

huehuetl, arba savos rū
šies bambukinės fleitos ? 
tlapitząji.

Meksikietiška muzika, 
visuomet mane nuteikia 
linksmai, tuo tarpu indė
niška-slepi a savyje mis
tiškumą, tam tikrą baimę. 
Atrodo,kad turi įvykti kaž 
kas nepaprasto, baisaus. 
Taip ir būdavo:briedžio 
šokyje,jis žūnanuo dviejų 
indėnų rankų, majų-po 
gražaus jauno gyvenimo, 
princas virsta saulės die
vaičiu ir 1.1.

Šis Meksikos baletas 
(geriau pavadinus tautiniu 
ansambliu) yra laimėjęs 
1961 m.pirmą vietą Pary
žiaus festyvalyje ir tai 
daugiausia dėka jo di
rektorės ir choreografės 
Amalios Hernandez, gi
musios Tamauplipos cu
krinių nendrių augintojų 
šeimoje.nuopat kūdikys
tės dienų.pamėgusios sa
vo krašto muziką, šokį ir 
dainą ( ji baletą mokėsi 
pas Sivine, pagrindinę 
Pavlovos trupės šokėją ir

Dembre- Paryžiaus ope
ros balete .vėliau studi— 
juodama ispaniškus šo
kius Argentinoj), pažinu - 
sios indėnų ir meksikie
čių gyvenimą gerai išstu
dijavusi įvairių indėnų

ver charge" mokėjo po 2 
JAV dol, ir už papras
čiausią gėrimą -margari- 
tą tokią pačią kainą.

BAREBACKED RUFFLE

genčių praeitį. Pažindama 
gerai modernųjį baletą ir 
sujungdama jį su meksi
kietiška, muzika, daina ir 
šokiu-A.Hemandez šian
dien iškėlė "Ballet Folk- 
lorico de Mexico" į pa
čias viršūnes.

Po Meksikos tautinio 
ansamblio,netolimai gas
troliavęs naktiniam klube 
R .Nelson su ispaniška ba
leto grupe tikrai nubluko, 
nors ir čia netrūko ame- 
rikiečių.kurietikuž "co-

OAKVILLE, Ont.
OAKVILĖS LIETUVIŲ GYVENIMO IR VEIKLOS 

APŽVALGA
Oakvillės miesto ribo

se yra daug didelių indu
strijos įmonių ir jose 
darbus turi suradę nema
žas lietuvių skaičius, o 
ypač daug lietuvių dirba 
Fordo mašinų įmonėje. 
Nežiūrint to,lietuvių ben
druomenės skaičius Oak
ville j e nedidėja. Priežas
tis sunku išaiškinti, ypač

kitų Oakvillės gyventojų. 
Be to, savo tarpe turime 
ir talentingą menininkę R. 
Žiūraitienę, kuri savo 
gražiais gamtos vaizdų 
paveikslais darosi vis 
daugiau pažįstama ir jau 
daugelio lietuvių namus 
puošia jos kūriniai.

Veik visi mūsų tautie
čiai yra susibūrę po Liet.

PRISIJUNKITE PRIE 1967 METŲ VASAROS 

VISKĄ IŠKAITANČIOS KELIONĖS I

...... . . VILNIŲc ccn■■ U • kanadiškais pinigais.

n ......................................, „ BIRŽELIO 20 d.e, Du patogus važi avimai is Montreal 10: 
irLIEPOSlld.

• Trys pilnos savaitės Vilniuje.

• Kelionės kaina Įskaitant viską (lėktuvas, hotelis.
valgis, persėdimas 
ir aprodymai).

• Neleidžiamas veltui laikas keliaujant, besustojimo 
naktį, su persėdimais tiesiog. ,

• Tarkitės su jūsų kelionės agentu 

arba artimiausia KLM įstaiga.
ROYAL DUTCH AIRLINES

-

kai Oakvillė yra viena iš 
maloniausių vietovių gy
venimui.

Dauguma čia gyvenan
čiųjų sau pragyvenimą 
uždirba įvairiose indus
trijos įmonėse, kur už
darbio lygis yra vienas iš 
aukščiausių Kanadoj e Bet 
turime ir profesionalų k. 
a.dudantų daktarus Kaz
lauskas ir Kazlauskienė . 
Jų paslaugomis naudojasi 
daugumas mūsų tautiečių 
bet jų geras vardas yra 
plačiai paplitęs ir tarp

Bendr. org. ir jos dėka 
turi tamprius - darnius 
santykius.Visuomet sėk
mingai suruošia ypatin
gųjų Lietuvai įvykių mi
nėjimus,o taip pat palai
kydami gražią lietuviškos 
talkos tradiciją, gražiai 
aptvarkė Šv. Jono kapinių 
viešąją vietą - kryžiaus 
aikštę pavasarį ir vėl ru
denį prieš vėlines.Sis ne
didelis,bet gražus talkos 
atliktas darbas yra vie
nas iš girtinų mūsų gyve
nime reiškinių.

M

•• EKSKURSIJA Į LIETUVĄ SU GRUPE AR PAVIENĖS
•• KELIONĖS REIKALŲ TVARKYMUI, PASIKALBĖKITE

•• SU PRITYRUSIU EKSPERTU

:: MICHEL KARGER,
•• KURIS TVARKĖ JŪSŲ KELIONĖS REIKALUS
•• PRAĖJUSIAIS METAIS.

ADRIA TRAVEL SERVICE•• Mont re a i, te 1.844-5 29 2. JJ

Johan Tiedman Regd
DIRBU VISŲ RŪŠIŲ BALDUS 

PAGAL UŽSAKYMUS

1092 Clark Street /prie Dorchester/. M o n t r e a I.P.Q. 
TEL: 861- 3032, 
vakare - 254 - 6898. /Kalbame lietuviškai/.

lA.niue'iial Cleaned & Tžculo'td
• Valau ir taisau vyriškus ir moteriškus drabužius.
• Siuva naujus pagal užsakymus vyriškus paltus, 

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

(at Wellington St.) Tel. 769-2941

Baltica Investment Corp
Autorizuotas kapitalas $ 120.000

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

Už indėlius mokame 8% dividendo.________

BALTIC WOODWORK CO.
DAROMOS ĮVAIRIOS DURYS, LANGAI, VIRTUVES KABITAJ- 

IR KITI ĮVAIRŪS MEDŽIO DIRBINIAI.

K. KIĄUŠAS ir J ŠIAUČ1ULIS.
Adresas: 547 Lafleur Str., LaSalle.

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

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

Taisau ir dažau lengvas mašinas 
7717 GEORGE LASALLE, QUE.

(Prienais „Nepriklausomos sietuvos” redakcija)
Tel.: garažo 366-0500

namų 366-4203

Tel. 525-8971

Praeitais metais liki
mas buvo geras mums ir 
ne vienas iš mūsų tarpo 
nebuvo pašauktas anapus 
slenksčio.Tiesa,nemalo
nios ligos buvo aplankiu
sios keletą mūsų tautie
čių, bet jie visi jau po jų 
yra sustiprėję.

Iš ypatingesniųjų įvykių 
individualiniame gyveni
me, tai buvo p. Aulinskų 
sidabrinių jungtuvių su
kaktuvės. Šiai ypatingai 
dienai atžymėti,Oakvillės 
lietuviai suruošė. labai 
iškilmingą puotą medžio
tojų klube,į kur susirinko 
Aulinskų šeimos draugai 
netik iš Oakvillės, bet ir 
iš Toronto, Hamiltono ir 
kitųvietovių.Mes, Oakvi
llės lietuviai, džiaugia
mės, kad ši gera-pavyz- 
dinga Aulinskų šeima gy
vena tarp mūsų,džiaugia
mės jų gera laime praei
ties gyvenime ir norime 
kad jie čia visuomet gy
ventų tarp mūsų ir dar 
didesnė laimė ir sėkmė 
juos ateityje lydėtų.

Mūsų lietuviškas atža
lynas labai įvairuoja savo 
amžium ir sunku sėkmin
gai įsteigti lietuvišką mo
kyklą, tad kai kurie jau
nieji lanko Hamiltone 
esančią šeštadieninę mo
kyklą. Aukštuosius moks
lus - universitetus lanko 
keturios lietuvaitės. Jų 
tarpe gabioji V. Linkevi
čiūtė, kuri yra laimėjusi 
aukščiausią stipendiją 
studijoms iš Fordo įmo
nės.Gimnazijas lanko še
šios mergaitės ir trys 
berniukai. Iš- to matosi , 
kad mergaičių skaičius 
žymiai didesnis ir dėl to 
jaunimui ruoštuose pasi
linksminimuose,tas ber
niukų trūkumas labai nei
giamai pasireikšdavo. Tą 
būtų galima pašalinti su
laukus svečių iš Toronto 
ar Hamiltono lietuviško 
jaunimo.

Iki šiolei vedyboms

A little dab of color here and there into her life and Greta Veblen, 
played by Patricia Harty, becomes the occasional wife of Peter 
Christopher, played by Michael Callan in a new series called 
Occasional.Wife, seen Thursdays on the CBC-TV network. 
KiSkutines mados sijonėliai, demonsruoti Washing

tone.

LONDON, Ont.
ŠEŠTADIENINĖS MOKYKLOS
Londono lietuvių šešta

dieninė mokykla sausio 21

pribrendę Oakvillės lie
tuvių jaunieji,nei vienas 
nesukūrė lietuviškos šei
mos,ir jie yra žuvę mūsų 
tautai. Šitokis reiškinys 
yra labai liūdnas ir dėl to 
reiktų mums visiems la
bai rimtai susidūmoti,nes 
be naujų lietuviškų šeimų 
mūsų lietuvių tęstinumas 
neįmanomas ir po mūsų 
nebus ,kas beldžiasi į mū
sų tautos okupantą-lais- 
vės reikalais.

Mūsų organizaciniame 
gyvenime vienas iš pas
kutinių svarbių įvykių tai 
buvo Oakvillės Liet. Apyl. 
metinis susirinkimas,ku- 
risįvykoš.m.15 dieną V. 
Žemecko namuos e. Susi
rinkimas praėjo labai 
sklandžiai.Naujoji valdy
ba išrinkta be sunkumų. 
Ją sudaro :V. Žėmeckas- 
pirmininkas, P. Linkevi
čius-vicep. , V. Grabaus- 
kas-sekr., J. Jonaitis-ižd. 
E.Sargautienė-jaunimo ir 
kultūros vadovė.

Revizijos komisija;M . 
Žemeckienė, A.Krivickas 
ir J. KLipčius.

Vienas iš pirmųjų dar
bų bus vasario 16-tosios 
minėjimo suruošimas, 
kuris yra numatytas va
sario 18 dieną.

PARENGIMAS 
d.parapijos salėje turėjo 
kuklų,bet gražų parengi
mą.

Mokinių pasirodymas 
sutiktas visų dalyvių šil
tai ir palankiai. Mokinių 
choras padainavo liaudies 
dainelių,o tautinių šokių- 
didesnių ir mažesnių mo
kinių grupės-gražiai pa
šoko tautinius šokius. 
Karštomis katutėmis pa
lydėtoj mokinių dekla
macijos bei parinkti skai
tiniai.Maloni ai visus nu
teikė ir poros mokinių 
akordeonų muzika. Bufe
tas bei turtinga loterija 
papildė Tėvų Komiteto 
kasą. L. E-tas.
SUŠELPTA ŠEIMA

Mirusio Antano Miški
nio šeimą-žmoną ir ketu
rias mažametes dukrai- 
tes-londoniškiai Apylin
kės valdybos iniciatyva 
sušelpė piniginėmis au
komis, 300 dolerių.

L. E-tas . 
TAI BENT INSTRUKTO
RIAI

Aštuonetas studentų ir 
turizmo bei sporto ins
truktorių, visi iš Vilniaus, 
iškylaudami Geluvos eže
ro pakrantėje (ties Šiau
liais) , išplaukė ežeran 
laiveliu, tinkamu saugiai 
plaukioti tik trims.Keturi 
vargais negalais išsi
krapštė, keturi nuskendo.

IOony j

1920 FRONTENAC ST. - MONTREAL, P.O. 
PORTRETAI - VEDYBOS- KRIKŠTYNOS

SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS
ĮVAIRIOS PROGOS

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

ME 7-6727

DE LUXE CLEANERS
Sav. P. RUTKAUSKAS

117—6th Avenue, Lachine.

BELLAZZI - LAMYJNC-
DO 6-6941 7682 Champlain Blvd. l^aSalle
| vairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langę rėmas- 
Įnsuliacija, Ten * Test, Masonite, statybinis popieria.

Parduodami atskirai paveikslo matomi gyvenamieji namai, - 3-/y butų iš 5 dideliu at
skirą kambarių ir skiepo su pilnais įrengimais ir centraliniu apšildymu, ir 

Kreiptis; 99 6th Avey].nos šeimos (cottage) iš 10 kambarių, parašas atskiras u žpakal inc je pu-, 
L a S a I I e . sėje. Statyba paties savininko. Mart-jičiai iš 6% ir gali būti privatūs.

Telefonas 768-6679

WIN DSOR
DRY CLEANERS & DYERS CO. LTD. 

Valome visokius drabužius ir kitą Jūsų namų apyvoką.
Savininkai:

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

DĖMESIO LIETUVIAMS
Tarpininkauju lietuviams 

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

Rašykite pageidavimus Nl 
,arba žemiau nurodytu adresu:

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

i į.



NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 1967. m. vasario 8 d. Nr. 6(1030)6 PSL.

TAUPYK IR SKOLINKIS
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAUSIAME

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

MOKAME: DUODAME:
43A% už depositus Morgičius ii 6'/£l>
5Vfi numatyta už Šerus Asm. paskolos i S 7%

Asmenines paskolas duodame iki $5,000.* ir morgičius 
valdžios nustatytą normą, 66% {kainuoto turto.
Visy narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, bet nedau
giau $2,000.- Asmeninės paskolos, mirties atveju,apdraus 
tos iki $5,000.-
Paramos nariais gali būti kiekvienas lietuvis gyvenau 
Kanadoje.
Kasos valandos: Kasdieną nuo 10 vai. iki 3 vai. p.p., 
išskyrus sekmadienius. Pirmadienį ir penktadienį vakarais nuo 
4 vai.30 min. iki 8 vai.30 min. Šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vai 
p.p. (liepos ir rugpiįieio men. šeštadieniais uždaryta).

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

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, kotelių, motelių Įvai
riose vietose ir įvairia kaina. Prašome tik kreiptis pas mus. 
Taip pat parūpiname geresnėm sąlygom paskolų—mortglėlų.

Vyt. Morkis J. taškelis A. Bliūdžiui
Alv. (Mieldažukė) Wistoski

SVEIKATOS KLINIKA-Health Clinic
Medicininis ir pooperacinis gydymas

Vienintelė valdžios registruota natūralaus gydymo lietuviška klinika 
įvairūs spinduliai, elektriniai ir fiziniai rankų masažai, spindulinės ir 

garų vonios. Gydomieji judesiai ir psichologinė terapija.
B. Naujalis, Ps.D.R.M.NJPt.

460 Roncesvalles Avė., Toronto Tel. LE 3-8008

Reportažas iš Toronto
PAŠNEKESYS METRO TRAUKINYJE 
apie labdarybišką biznių rėmimą

Traukimui tik pajudė
jus, vagone netikėtai su
sitinka du tautiečiai. Jie
du sveikinasi, tarsi būtų 
ilgai nesimatę.Pasirodo, 
vieno būta ilgesnį laiką 
ligoninėje,ir tik neseniai 
iš ten grįžus. Vyras, juo
dais,lyg dažytais plaukais 
spausdamas buvusio ligo
nio ranką, linki sveikatos 
ir gėrisi ano pasitaisymu. 
Jis neva užjausdamas sa
ko,kad žiemos metu nesą 
taip svarbu būti išdary
tam tarp keturių sienų. 
Vasarą būtų buvę kas ki
ta,kada lauke gražu,kada 
išsipusčiusi gamta kvies
te kviečia iš miesto.

Kresno sudėjimo vyras 
dėkoja už linkėjimus ir 
aiškina,kaip jis sustiprė
jęs, kaip gerai jaučiasi. 
Tuo pačiu, jis sako turė
jęs progos iš arčiau pa
žinti ligoninės tvarką. 
Jam buvo malonu matyti 
ligoniais besirūpinančias 
slauges,bet pastebėjęs ir 
kaprizingų.Tačiau pasta
rųjų buvę nedaug ir tik 
vyresnio amžiaus.

Pradžioje jis net ste
bėjęsis,kad esą tiek daug 
sergančių žmonių. Būda
mas ligoninėje, ne visai 
ramia sąžine,jis prisimi
nęs pereitais metais gau
tąjį laišką, prašantį lėšų 
naujų ateivių vengrų sta
tomai ligoninei. Laiškas 
buvo pasirašytas lietuvių 
tautinio komitetu kurį su
darę mūsų profesionalai 
ir žinomas visuomeninin
kas.Į tą laišką jis net ne
atsakęs.Tuo metu jis net 
nepagalvojęs, kad galėtų 
jam kas nors atsitikti. Bet 
būdamas ligoninėje, jis 
turėjęs dauglaiko ir visą 
tai nuodugniai apmąstęs.

NOTARAS
ANTANAS LIU D ŽlUS.B.L.
Bendradarbis V.S. Mastis.L.L.D.

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

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

Namų CR 9- 6166.

Dabar jam esą tiesiogne- 
patogu, kad tuomet jis 
prametęs siūlomą progą 
paaukoti ligoninės staty
tojams.

Juodaplaukis vyras 
klausosi bendrakeleivio 
sentimentų ir jį ramina. 
Jis tiesiog pasiklausia,ką 
jo sąžinė galėtų turėti 
bendro su kažkieno suma
nytu verslu.Beveik pana
šiai būtų, jei naujai į šį 
kraštą atvykęs latvis ar 
vokietis ieškotų pirkti nar 
mą ir pradėtų rinkti jam 

SĖJA
Tautinės, demokratinės minties mėnesinis lietuvių laikraštis. 

Leidžia Varpininkų leidinių fondas
Redaktorius J. G. Lazauskas.

Administracijos adresas: JUOZAS URBELIS.
1649 N. Broadway, Melrose Park., 111., USA.

Prenumerata: JAV ir kitur 3 dol. metams.

Lietuviškas knvgas dar vis leidžia savo nariams

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

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

aukas .Ar daug jis jų gau
tų ?Kiek jis žinąs, šis pa
sipinigavimas mūsų vi
suomenėje nesusilaukė 
didesnio dėmesio. Be pa
čių pasirašiusių į prašy
mą,beveik niekas neatsi
liepęs.

Toliau juodaplaukis 
prisipažįsta, kad aukų 
prašantį laišką jis irgi 
gavęs.Prieš tai,tiesa,sa
vam laikrašty, jis skaitęs 
vieno intelektualo ragi
nimą aukoti. Jis visą tai 
susumavęs ir labai ste
bėjęsis .Jam buvę ne visai 
aišku,kaip nuosekliai gal
voją žmonės galėję pasi
rašyti po tuo prašymu? 
Apskritai, kaip buvę pri
eita prie tos minties, kad 
lietuviai aukotų vengrų 
statomai ligoninei ? Kaip 
dasileisti.kad savas tau
tietis duotų ne lengvai už
dirbtą skatiką pelnu pa
grįstai- institucij ai ?

Toliau juodplaukis 
tvirtina,kad mes turį pa
kankamai savų remtinų 
reikalų. Mes turime sa
vais finansais neišsiba- 
lansuojančių organizaci
jų, mes turime kitokių 
labdaringų tikslų. O ne 
retu atveju,sekmadienį iš 
siruošusį tautietį pasitin
ka net trys aukų rinkėjai. 
Ir žinok, tokiu atveju, ku
riam nereikėtų duoti ?

Juodplaukis nieko prieš 
neturėtų,jeigu būtų orga
nizuojama kokia investa- 
ciją į tą pelningą ligoni
nės reikalą.Anot jo, mūsų 
žmonėse atsiranda vis 
daugiau atliekamo pinigo, 
kuris laikomas ar tai ban
kuose,ar bankeliuose ne
šąs tik nuostolius. Jeigu 
taip kurie mūsų prana
šesni finansininkai (kurių 
apsčiai turime),ar idėjin- 
gi piliečiai sudūmotų ver
tingesnį sumanymą,kuris 
ačneštų taupytojų! naudą. 
Kad jie patartų kaip vie
toj laikius mažėjančios 
vertės pinigą,būtų galima 
jį paauginti. Tuomet rei
kėtų tik užgirti tokią idė
ją. O dabar nieko pana
šaus nesugalvojant girdi
me gaivalingų polėkių 
samprotavimus, skaitome 
patraukliais žodžiais iš
margintus,duosnumu už
sibaigiančius graudeni
mus.

Turėdamas tai omeny
je, dažytais plaukais vy
riškis susimąsto. Jam vis 
dėl to nesą aišku,kaip bu
vo galima su organizuo
jamo biznio tendencija 
išeiti į viešumą ir tauti
nių motyvų sentimentais 
bandyti s avų lietuvių duos - 
numą abej otinų s avokų f i - 
nans avimu!.

S. Pranckūnas.

Pąst a b a: Kai kas pamiršta, kad 
NL prenumerata jau nuo 1966 m.— 
$ 1.00 yra pakelta. NL,

Kairėje Kanados Lietuvių Fondo vedėjai: reikalų ved. inž.P.Lelis, inžč A.Balsys, Fondo Tarybos pirm 
r.Ignaitis, J.R. Simanavičius ir Fondo pirmininkas Dr. A. Pacevičius tariasi Fondo reikalais. Visai de
šinėje Toronto Prisikėlimo banko vedėjas Jonas Matulionis ir KLB Toronto apyl. pirmininkas A.Kuolas 
tariasi bendruomeniniais reikalais, kurie nėra taip paprasti, kaip kai kuriems ' *

Girdėjo skambinai t
Tėv.Žiburių š.m.nr.2 

tūlas J. Jucius parašė il
gą straipsnį užvardytą 
"Kanados Lietuvių Fon
das ir Bendruomenė", ku
riame yra daug klaidingų 
žinių ir sugalvotų spėlio
jimų,turint tikslą suklai
dinti visuomenę, kad ji 
nustotų rėmusi Lietuvių 
Fondą, o taip pat ir Lie
tuvių Bendruomenę. Ne ži
nau, ar Lietuvių Fondas 
ras reikalo atsakyti į jo 
napamatuotas ir visuo
menę klaidinančias ži
nias ,bet galima čia trum
pai pasakyti,kad KL Fon
das ir KL Bendruomenė 
š. m. gruodžio 18 d. galu
tinai Fondo statuto klau
simą išsprendė ir liko tik 
formalumai statutą įre
gistruoti valdžios įstai
goje.

Autoriaus klaidingi tei
gimai yra šie :Krašto Ta
rybos Ottavoje suvažia
vimas 1962 m. priėmė jau 
paruoštą statutą, o ne iš
rinko komisiją statutui 
paruošti. Fondo pirmas 
narių suvažiavimas įvyko 
ne 1965 m. , o 1964 m. bal. 
18 d. Statuto paragrafus 
autorius cituoja klaidin
gai. Parag. 31 sako:KLF 
statutas įsigaliuoja LB 
Tarybai juos patvirtinus 
ir užregistravus valdžios 
įstaigoje.

O autorius, norėdamas 
suklaidinti, išleido antrą 
sakinio dalį ( apie užre
gistravimą).Taigi, statu
tas reikalauja,kad jis bū
tų valdžios įstaigoj užre

SLA

SUSIVIENIJIMAS 
LIETUVIŲ 

A AMERIKOJE
— jau 80 metų tarnauja lietuvių visuomenei 

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

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

— jau turi daugiau, kaip tris su puse milijono 
dolerių kapitalą, tad jo apdrauda tikra ir 
saugi. Kiekvienas lietuvis čia gali gauti 
Įvairių klasių reikalingiausias apdraudas 
nuo $100.00 iki $10,000.00.

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

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

— AKCIDENTALĖ APDRAUDA naudinga 
visokio amžiaus asmenims, rekomenduoja
ma lietuviškų KLUBŲ ir draugijų nariams. 
Už $1,000.00 akcidentalės apdraudos mo
kestis $2.00 į metus.

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

Gausit spausdintas informacijas, jeigu parašysit: 
LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
307 West 30 Street, New York, N. Y. 10 071

SLA

SLA

SLA

SLA

SLA

SLA

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

• Mes priimame siuntinius skubiai prisiųsti į Sovietų 
Sąjungą.

• Siūlydami geriausj siuntinių persiuntimų,primename: 
jei norite, kad jūsų gimines ar draugus,gyvenančius 
Sovietų Sąjungoje siuntinys pasiektų iki pavasario, 
tai jau laikas juos išsiųsti d a b ar! 
Neatidėliodami užeikite i

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

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

253-8642

ir apžiūrėkite gausingus pas mus rinkinius: geros 
rūšies sveterių, skarelių, sienoms kilimų ir visokių 
kitų dalykų siuntiniams. Turime naujų pavasarinių 
medžiagų ir visų kitų daiktų pilnam jūsų dovanų 
siuntiniui.

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

gistruotas,ką Fondo Val
dyba ir daro susitarus su 
Bendruomene.

Parag. 32 autorius ci
tuoja taip: "Statutas gali 
būti pakeistas KL Fondo 
narių visuotinio susirin
kimo nutarimu, KL Ben
druomenės Krašto Tary
bai tuos pakeitimus pa
tvirtinus".

Kodėl autorius nepri
dėjo antros šio paragrafo 
dalies kur sakoma:"Pa- 
keitimai įsigalioja be K L 
B Krašto Tarybos prita
rimo, jei sekantis visuo
tinis narių susirinkimas 
juos priims 3 ketvirtada
liais balsų dauguma".

Autorius bijodamas, 
kad nereikėtų duoti Fon
dui $100 rapo:Krašto Val
dybos atstovams dar pri
dėtas reikalavimas, kad 
jie ir asmeniškai būtų 
Lietuvių Fondo nariai. 
Vadinasi, asmuo, įėjęs į 
Krašto Valdybą ir auko- 
jąs lietuviškai veiklai il
gas savo poilsio valandas, 
dar turi įmokėti $100, kad 
galėtų atstovauti Krašto 
Valdyboje...

Oho! Kaip baisu! Įsi
vaizduokim,kas atsitiktų, 
jei Liet.Fondas būtų per
duotas tvarkyti KLB Kraš 
to Valdybai,kurios nariai 
taip pat bijo tos šimtinės .

Esu tikras,kad per po
rą metų Fondas būtų iš
parceliuotas, nes kas pi
nigų neduoda, tas labai 
lengvai kitų sudėtus pini
gus išleidžia. Jeigu auto
rius žino, kad B-nės įs

teigtas Geležinis Fondas 
dar nepradėjęs veikti su
griuvo,tai kokia garanti
ja, kad Lietuvių Fondas , 
patekęs į Krašto Valdy
bos rankas,nesugrius ?Ar 
dabartinėj Krašto Valdy
boj daug yra Fondo narių? 
Kodėl Krašto Valdyba ne
parodo pasiaukojimo pa
vyzdžio Bendruomenės 
nariams ?

Iš skelbtų Tėv. Žibu
riuose Fondo narių sąra 
šų nematyti, kad ir auto
rius Jucius būtų Fondo 
nariu,tai koks tikslas jam 
sukti sau galvą ir klaidin
ti visuomenę ? Fondo na
riai mokės savo organi- 
zacij ą susitvarkyti be pa
šalinių asmenų patarimo

Fondo narys.

NL red, turi pastebėti, 
kad šio straipsnio ant
raštė nemažiau tinka ir 
Fondo Nariui kažkodėl 
nepaprasta i bijančiam Be
ndruomenės .O faktai yra 
tokie: Kanados Lietuvių
Fondą įstaigė ne kokie ten endėjai. Atsisakę Bendr- 
šėrininkai,kurių Fondą st
eigiant nebuvo, bet Bend
ruomenė. Ir įsteigė ne 
kokiam kitam tikslui,bet 
savo, Bendruomenės, 
reikalams .Matyti Fondo 
Narys to nenori žinoti ir 
iš Fondo nori padaryti kaž-

AR ŽINOTE K;> RAŠO 

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

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

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

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

asmenims atrodo.

kokią biznio kompaniją,ku 
ri su Bendruomene nieko 
bendra neturėtų. O Fon - 
das gi įsteigtas Bendruo
menei padėti finansiškai. 
Fondo Narys tyčia bando 
nuvertinti Bendruomenę 
pramanydamas melagys
tę :esą Bendruomenės Ge
ležinis Fondas dar nepra
dėjęs veikti sugriuvęs .Ta 
yra sąmoningas prasima- 
nymas.Faktai yra šie:Ka- 
nados Lietuvių Fondas tai 
ir yra tas pat Geležinis 
Fondas, bet vardas buvo 
pakeistas taikantis prie 
JAV Lietuvių Fondo, nu
matant pasaulinės apim
ties organizaciją,kuri tar
nautų lietuvybės išlaiky
mui. Tat Lietuvių Fondas 
yra Bendruomenės kūri
nys, įsteigtas B-nės savo 
tikslams ir turi būti Ben
druomenės rėmuose, vy
riausioje jos vadovybėje, 
kaip jos padalinys. Bet ne 
kažkokia bizniu atsiduo
danti bendrovė, kurioje 
šėrininkai yra visko spr 

uomeninio principo, Fon
do mes neturėsime.

Montrealis.
• Ona Vilkaitienė pries pat 
Šventes buvo sunkiai susirgusi 
ir paguldyta ligoninėn, iš ku
rios šioms dienoms sugrįžo ir 
sveiksta namuose.
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HAMILTON
taupyk ir skolinkis 

KOOPERATYVINIAME BANKELYJE

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

išduodamos asmeninės paskolos is 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 -- 
? vai. po pietų, antradieniais ir penktadieniais 9 vai. ryto -- 
1 vai. po pietų ir 5 vai. -- 8 vai. vak., šeštadieniais 9 vai. ryto- 

[12 vai. ___________________________________________

TRUMPOS ŽINIOS

rchitekto Vytauto ir dailininkės Adolfinos Bubu šeimos šventės dalis vaizdų su dalimi dalyvių /iš kairės/: dr. J.Šemogas, muz.K. 
įm‘,gevif.ius.> ®J’Semogiene, J. Adomonis, Dana Zubaitė, V.Zubas, A.Zubienė, Rima Zubaitė, A V klebonas T.K. Pečkys.SJ, sol.

.Kardeliene, V. Zubas ir A. Zubienė. Visi dešinėje pusėje nutraukti prie šventės iškilmių stalo. Fotoinž.Šablausko.

-Hamiltono Dramos Tea
tras "Aukuras", vasario 
11 d., su dr. J. Griniaus 5 
-ių veiksmų istorine dra- 
ma"Gulbės Giesmė"gas- 
troliuos Čikagoje.
-Tradicinis Kaukių Ba
lius, šiais metais paskir
tas vysk. Motiejaus Va
lančiaus šeštadieninei 
mokyklai. Kaip svarbią 
lietuvišką instituciją, ti
kimasi aplankys visi Ha
miltono ir apylinkių lietu
viai ir tuo materialiai pa
rems lietuviškos mokyk
los išlaikymą.
-Iki š. m. sausio 25 d. , 
Hamiltonas žiemos be
veik nepajuto. 26 dienos 
naktį iškrito beveik 5 in- 
čai sniego su lietum. Vie
tomis apgadinta Hydro

Hamiltono Vyskupo Motiejaus Valančiaus vardo šeštadieninės mokyklos baigiama 
sis skyrius, Kalėdų proga išleidęs mokyklos laikraštėlį-"Mūsų Mokykla".Iš kair 
rės:K. Parėštytė, M. Trumpickaitė, R. Sakalas, D. Juozapavičiūtė ir K. Gedminaitė. 
Viduryje stovi skyriaus vedzjas mokytojas K. Mileris. Foto Juraičio.

Rašo B
Visi norime sveiko, 

malonaus ilgo gyvenimo, 
ne kur kitur, bet čia ant 
šios žemės,kur taip ma
loniai čiulba paukščiai , 
jausmingai ošia medžių 
šakos .migdančiai teliuš- 
kena ežerų ir griaudžia 
jūrų bangos ;kur tiek daug 
gyvybės or e,vandenyje ir 
ant žemės; kur ropoja, 
plaukioja, skraido, šoki
nėja ir vis kas-kūrinys , 
tas naujos manieros,kiti 
balsai, garsai, ar gi ne
verta gyventi? Verta ir 
dar kaip, deja, mes neke
liaujame tuo keliu ydant 
sulauktum žmogaus am
žiaus .Daugumas pripratę 
skaityti,kad žmogaus am
žius yra 100 metų. Žmo
gus klysta. Juk visi gyviai 
gyvena tarp 8 ir 10 savo 
augimo periodų,o kai ku
rie dar ilgiau. Jeigu pai
mti arkliuką,tai jis gyve - 
na 8 kartus ilgiau už savo 
augimo periodą. Kadangi 
žmogus auga iki 20 metų 
(augimo periodas skaito
mas nuo gimimo iki sme
genų sustojimo augti), tai 
jis turėtų gyventi ne ma -
žlau kaip 160 metų. Ka
dangi žmogus yra prana
šesnis už kitus gyvius, tai

instaliacija ir apsemti te
lefono požeminiai laidai. 
Susisiekimas miesto ri
bose nesutrukdytas. 
-Steelco mūrininkai grą- 
sinę streiku, pasirašė 
naują sutartį su 50 et. pa
kėlimu.
-Praeitam "Nepr. Lietu- 
vos"numeryje tilpęs Ha
miltono Lietuvių Namų 
valdybos patikslinimas 
dėl p. St. Bakšio klaidin
gos informacijos Delta 
pastato reikalu daugelio 
hamiltoniečių komentuo
jamas. Stebimasi St. Bak
šio netikslumu, naudojant 
mūsų kuklią spaudą klai
dingoms žinioms. Ne pa
slaptis, kad tai nebepir- 
mas atsitikimas,kad spau 
doje reikia paneigti St.

BOKIME SVEIKI
"NENUŠALK1 
.Naujalis, Ps.D.R. 
jo ir amžius turėtų būti 
ilgesnis. Deja, žmogus, 
pagal savo augimo perio
dą,gyvena labai trumpai.

Žmogus, būdamas tin
ginys,savimeilis, tuščia
garbis, nepasotinamas , 
nesurandantis savo gei
duliams naujų kelių,grie
biasi kraštutinumų,iš ku
rių vėliau pats nežino 
kaip išsikapštyti. Žmo
gus, tingėdamas rankomis 
užsidirbti duoną, panau
doja mašinas kur reikia 
ir nereikia. Žmogus įsi
gijo mašiną, o kojas ati
davė kaulų, raumenų ir 
nervų ligoms. Žmogus , 
tingėdamas kramtyti 
maistą, panaudojo maši
nas,kurios sumala į mil
telius,išspaudžia į skys- 
tymėlius,paskanina che
mikalais,iškepa ir po ke
lių mėnesių laikymo san
dėliuose patiekia mums 
kaipo naują su "vitami
nais" maistą. Gi mes ne
naudojamus dantis neša
me pas dantistą, o galų 
gale gamta juos pasiima 
visai, o mes naudojame 
fabrikanto padarytus "spi- 
ruoklinius dantukus".

Gamta motina nubau
džia virškinimo organus.

Bakšio žinias.
-Sausio 29 d. iš Toronto 
atvykę Šaulių Sąjungos 
atstovai tremtyje, bandė 
įsteigti Šaulių s-gos sky
rių Hamiltone. Įdomu, ar 
ne tas pats uždavinys yra 
lietuvių Veteranų s-gos , 
kuri jau Hamiltone sėk
mingai veikia ir naujus 
asmenis įtraukti į naujas 
valdybas,atrodo neberei
kėtų.
-Sausio 31 d.Hamiltono L. 
B-nės v-bos pirm. J.Kriš- 
tolaitis ir v-bos narė p . 
Babeckienė .turėjo oficiar 
lų pasikalbėjimą su mies
to meru Vic Copps dėl 
mūsų Nepriklausomybės 
paminėjimo. Buvo gautas 
sutikimas iškelti mūsų 
vėliavą prie miesto rotu
šės vasario 16,17,18 ir 19 
dienomis. Tuo pačiu me
ras sutiko pats asmeniš
kai dalyvauti minėjimo 
iškilmėse Jaunimo Cen
tre, vasario 19 d. V. P.

M . N . Pt.
Mes modemiškai gy

venam, bet labai nemo
derniškai galvojam.Mūsų 
televizija,mašinos atėmė 
judesius ir dabar likome 
"nejudantieji modernis
tai". Tuo tarpu viso pa
saulio gyvūnija juda už 
duonos kąsnį,judą už ap
saugą, juda už egzisten
ciją,ir reik sutikt su tie
sa, kad judantieji daiktai 
blizga,šveičiasi,o stovin
tieji daiktai dūlyja.pelyja, 
pūva, rūdyja, ar kitaip 
nyksta. Mes daug žinome 
apie modernų gyvenimą, 
bet mažiausiai žinome 
apie patys save. Ši pati 
moderniausi mašina,pats 
kombinuočiausias ir mo
derniausias gamtos su
kurtas "komputeris' Lžmo 
gus nieko apie save neži
no.

Žmogau - tu esi labai 
įdomus ir verta pažinti 
s avė.Gyvybė besidaugin
dama sukūrė įvairias liau 
kas, transportavimo ka
nalus,kurių yra apie 2000 
mylių, filtravimo apara
tus (inkstus),kurie turi po 
4 milijonus filtrukų kiek-
vienas. Vien optinis (re
gėjimo) nervas turi 400. 
000nervinių siūlelių,o ką

MOSLĮ^>SP ORTAS
VEDA KAZYS

PAVERGTOJI LIETUVA
- Vilniaus stalo teniso 
meisterės vardą iškovojo 
A. Morkūnaitė prieš E. 
Juodkaitę.
- Sov. Sąjungos rankinio 
rinktinėj pasaulinėse pir
menybėse Stockholme, 
dalyvauja lietuvis Vilius 
Eizitavičius.
- Kaunas-Vilnius plauki
mo rungtynes laimėjo 
kauniečiai.Varžybose at
siekta šeši nauji Lietuvos 
rekordai.
- Panevėžio jaunučiai 
stalo tenisininkai nugalė
jo Minską 41:9. Individua
liai, mergaičių grupėje, 
nugalėjo V. Variakojytė , 
žinomo nepriklausomos 
Lietuvos laikų žaidėjo 
Vari akoj o dukra.
- Rygos miesto uždarų 
patalpų lengvosios atleti
kos pirmenybėse,dalyva
vo ir keli lietuviai, atlie
ką karinę prievolę Latvi
jos sostinėj .Mūsiškiai iš
kovojo tris pirmas vietas: 
Keršys šuolį į tolį-7,16m . 
A. Paul ai ti s šuoly j Į aukš
tį-1,93 m. .A.Kalinauskas 
rutulio stūmime-16,43 m.
- Sov. Sąjungos stalo te
niso rinktinė įveikė Indiją

kalbėti apie viso kūno 
nervų sistemą, kuri yra 
valdoma jūsų proto, sme
genų pagalba. Jūsų kūne 
yra206 kaulai ir 230 są
narių,kurie šaukiasi būti 
lankstomi,©kada sustings 
ta, tai ir žmogus pamaži 
stingsta. Jūs turite apie 
656 raumenis,iš kurių 2 
yra pavieniai ir tie rau
menys, valdomi nervų, at
lieka visus jūsų norimus 
judesius, o kiti (širdies , 
plaučių, žarnų ir kt.) be 
jūsųnoro,net ir tada,ka
da jūs miegat ar galvojat 
visai ką kitą. Jūsų kūne 
yra apie 1, 000, 000, 000, 
000, 000 ląstelių, iš kurių 
2,000,000,000 sudaro jū
sų smegenis. Jūsų krau- 
juje yra apie 15 bilijonų 
celių. Jūsų kūnas turi 
nuosavus vaistų ir chemi
kalų fabrikus, tai liaukos 
( glandos ). Šios glandos 
gamina įvairius syvus ir 
hormonus. Jūsų kūną den
gia oda,kurios yra apie 7 
kv.metrai. Jeigu paimti 2, 
5 kvadratinių centimetrų 
žmogaus odos,tai rasime: 
8, 000, 000 celių ląstelių , 
250prakaitavimo liaukų, 
40 riebalinių liaukų, 2, 25 
metrus kraujagyslių ir 
apie 12 metrų nervinių 
siūlelių,be to,plaukų šak
nelės, ir kita.

BARONAS
-moterys 3:0, vyrai 3:1. 
Už mūsų Tėvynės paver
gėją žaidė L. Balaišytė ir 
R. Miknevičius.
- 1966 m. geriausiu Lie
tuvos sportininku išrink
tas krepšininkas Modes
tas Paulauskas.Tolimes
nėse vietose liko:2) A. 
Aleksiejūnas (bėgikas),3) 
R.Tamulis(boksininkas), 
4) L. Balaišytė (stalo te
nisininkė) ,5)V.Jaras(dis- 
ko metikas).
- Didelį krepšinio turny- 
rąKaune,dalyvaujant es
tams, latviam ir Vilniaus 
komandai, laimėjo Kauno 
Žalgiris,nugalėjęs visus 
varžovus. Kauniečiams 
turėjo "supasuoti" net ir 
daugkartinis Europos ko
mandinis meisteris-Ry
gos ASK klubas.
- Vilniaus stalo teniso 
meisterio vardą laimėjo 
Laukaitis , turėdamas 
vienodą taškų skaičių su 
Saunoriu, tačiau geresnį 
partijų santykį.
IŠ VISUR
- Pasaulio studentų spor
tinės žaidynės įvyks 1967 
m. Tokio mieste.
- Kanados šimtmečio 
proga surengtą ledo ru
tulio turnyrą Vinipege 
laimėjo šeimininkaLįvei- 
kę čekus 5:3, Sov. Sąjungą 
5:4 ir JAV 7:1.
-1966 m.geriausiu Euro
pos futbolininku išrinktas 
R . Charlton , pasaulio 
meisterio Anglijos rink
tinės narys. Antras buvo 
portugalas Euzubijus ir 
trečias vokietis Becken
bauer.
- Daviso taurę laimėjo 
Australija, baigmėje nu
galėdama Indiją 4:1.
- Du lietuviai žaidė už 
Baltimorės Colts futbolo 
komandą prieš Filadelfi
jos Eagles: tai garsusis 
Jonas Jonaitis ir buv. 
Augsburgo - Haunstetteno 
gyventojo Vasiliausko 
sūnus Arūnas Vasys-Va- 
siliauskas.
-Pietų Amerikos krepši
nio turnyrą netikėtai lai
mėjo Argentina,baigmė je 
įveikdama pasaulio meis
terį Braziliją 54:52. 
-Geriausiu 1966 m. vaka
rų Vokietijos sportininku 
išrinktas profesionalas- 
dviratininkas R.Altig.An- 
tras buvo žinomas dešimt 
*kovininkas von Moltke ir 
trečias slidininkas G.Tho 
ma. Švedija, tuo tarpu, 
sportininkunr.l pasirin
ko 52 m. amž. šaudymo 
meisterį Johansoną.
- Jaunimo bokso rungty
nėse Rygoj S. S-gos rink
tinė įveikė Lenkiją 8:2.
-Latvijos vyrų krepšinin
kai sužaidė draugiškas 
rungtynes su Estijos rink 
tinėm: pirmųjų rinktinių 
susitikimus netikėtai lai
mėjo Estija 74:67 ir 63:61 
o, antrųjų-Latvija 79:67 ir 
74:60.

Kas remia spaudą 
tas remia lietuvybę.

ST. CATHARINES, ONTARIO
SLA 278-TA KUOPA
St. Catharines 1966-sius 
metus užbaigė garbingai, 
suruošdama bendrą Nau
jų Metų sutikimą, į kurį 
atsilankė svečių net iš 
Toronto.

Visi šoko ir linksmino
si iki 3-čios vai. ryto . 
Daugumas pageidavo, kad 
SLA kuopa Naujų Metų 
sutikimą suruoštų ir se
kančiais metais.

Prie lietuviškais ženk
lais papuoštoj salėj ir 
trispalvės vėliavos,pirm. 
A. Ališauskienė dešimt 
minučių prieš dvyliktą, 
gražiais žodžiais visus 
pasveikino ir palinkėjo 
kiekvienam asmeniškos 
laimės ir geros sveika
tos.

Po to, visus paprašė 
sugiedoti Lietuvos ir Ka
nados himnus.

Kalbant apie Naujus 
Metus.jiedaugką reiškia 
ir mūsų tautiniam gyve
nime.

Privačiai ruošiant pa
rengimą, vyksta atitolini
mas nuo savųjų ir skirs
tymasis.

Tad visus kviečiame , 
kad St.Catharines mieste 
šiais metais Naujus Me
tus sutiktumėm bendrai.

SLA rengėjai dėkoja 
pranešėjai A. Šajaukie- 
neįloterijos platintojams 
J.Ruzgieneiir P. Polgri- 
mienei. Didžiausia vi
siems padėka už dalyva
vimą, nes jūs parodėte 
tautinį susipratimą, ir 
savo dalyvavimu mora
liai ir materialiai parė
mėte SLA veiklą.Ačiū vi
siems. SLA rengėjai. 
GRAŽŪS PRANCIŠKONŲ 
DARBAI

Jau daugelis metų, kai 
St. Catharines lietuvių 
parapijos klebonas,pran
ciškonas T. Barnabas Mi
kalauskas, suruošia šeš
tadieninės mokyklos mo
kiniams Kalėdų eglutę. 
Vaikučiai išpildo progra
mėlę,o T. B. Mikalauskas 
apdovanoja juos gražio
mis ir vertingomis dova
nomis.Tų eglučių tikslas 
- paskatinti jaunimą lan
kyti mokyklą,mokytis tė
vų kalbos ir rašto ir ne
nutolti nuo tautos kamie
no.

Per praėjusias Kalėdas 
tokia eglutė buvo suruoš
ta ir vėl. Apsilankė šv . 
Mikalojus ir apdovanojo 
kiekvienąmokiniuką pui
kia dovana. Kaip ir visa
da, buvo ir programėlė , 
kurią išpildė šeštadieni
nės mokyklos mokiniai. 
Pabaigoje tėvai ir vaikai 
buvo pavaišinti.Užtąvisą 
dalyvavę eglutėj labai dė
kingi T. B. Mikalauskui. 
Jis ne tik remia ir globo
ja šią mokyklą, bet kurį 
laiką joj buvo ir mokyto
ju. Vienu metu St. Catha- 
rinėj ir ilgesnį laiką Ve- 
llande.

Reikia pastebėti,kad jo 
lietuviška širdis ir duos- 
ni ranka nesiriboja vien 
tik suruošimu Kalėdų eg

lučių. Jis-mecenatas or
ganizatorius ir darbinin
kas daugelio lietuvi ško 
darbo baruose.Kiek čia, 
St.Catharinėje, buvo pui
kių parengimų su gražio
mis programomis,sutrau 
kusių tūkstančius mūsų 
tautiečių iš Kanados ir 
Amerikos, beveik visada 
T.B.Mikalauskas juos fi
nansuodavo ir daug darbo 
padėdavo prie jų suorga
nizavimo.

Yra didelis įnašas į 
mūsų kolonijos gyvenimą 
-jo įsteigimas parapijos 
knygyno,kuris kaskart vis 
didėja.

Taip pat nesvetimi jam 
yra ir labdaros darbai. 
Nevieną lietuvišką šeimą, 
patekusią į sunkią me
džiaginę būklę, yra parė
męs ir teberemia.

Kaip parapiečiai dar 
galime pasidžiaugti ir 
gražia-meniška šios pa
rapijos bažnytėle.T ai vis 
jo pastangų ir darbo vai
sius.Sunkiose, beveik ki
tam neįmanomose aplin
kybėse, sugebėjo sutelkti 
lė šų ir iš tam nepritaikin
tų pastatų, vadovaujant 
mūsų žymiam inžinieriui 
Kulpa^lčiui, sukurti tie
siog meno kūrinį, teikiantį 
malonumo ne tik mums 
patiems, bet atkreipiantį 
dėmesį ir svetimtaučių.

Paminėjau tik dalį dar
bų,kuriuos T.B.Mikalaus 
kas yra nuveikęs.Per de
šimtį metų,kai jis čia re
ziduoja.Galima pasakyti , 
kad mūsų lietuviškuose 
dirvonuose jis yra išva
ręs ilgą ir gilią vagą .

Tėvui B. Mikalauskui , 
pradėjusiam antrąjį de
šimtmetį mūsų pusiasa
lyje, linkime dar ilgus 
metus būti sveikam ir to
liau taip gražiai dirbti 
lietuvišką darbą šiame 
kampelyje.

St. Catharinietis .

Pranas Mickus mirė 1965 
m. vasario 2,

Prabėgo liūdni 2 metai, 
kai mane palikai, mano 
brangusis, Tu negalėjai 
sugrįžti į gimtąjį savo 
kraštą,kurį taip mylėjai. 
Tu nebevaikščios i Nemu
no pakrantėmis, kurias 
taip buvai pamėgęs. Sve
timoje žemelėje tu pasi
liksi amžinai. Žinok,kad 
tavęs niekad nepamiršiu, 
lauks iu kada būs iu pašauk
ta pas tave mano brangu - 
sis,Be tavęs man ilgu.

Žmona.
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MOW 'rjREAL
MONTREALIO LIETUVIŲ SPAUDOS BALIUS

vas. 4 dieną praėjo labai 
gražiai, kultūringa forma 
ir labai gera nuotaika, at
silankius pilnai didžiajai 
Vytauto klubo salei labai 
gražios, puošniai pasirė
džiusios publikos.

Balių atidarėNL B-vės 
pirm.L.Girinis-Norvaiša 
sveikinimu ir padėka at- 
silankiusiem.Jo pakvies
tas,kalbėjo red, J. Karde
lis. Jis suglaustai pažy- 
mė jĄkad N epr įklausomo
ji Lietuva,įsteigta vyres
nės kartos ateivių 1941 
metais ir jų pasiaukojimu 
išlaikyta, dabar yra re
miama ir naujųjų ateivių . 
Visų lietuvių, be pažiūrų 
skirtumo palaikoma, ji ei
na ir dabar,jau 26 metus . 
Kai už kitų laikraščių sto
vi tai klebonijos, tai vie
nuolijos, tai partijos, už 
N.L-vostestovi tiktai jos 
prenumeratoriai irrėmė- 
jai-visi,kas laikraštį pre
numeruoja , kas duod. 
skelbimų, kas paremia 
vienu kitu doleriu,kas nu
perka šėrų ,kas prisideda 
darbu jai, kas jai parašo 
arba žinių suteikia tele
fonu. NL leisti reikia ir 
pasiaukojimo. NL B-vės 
pirm. L. Girinis kas sa-
vaitę atvažiuoja redakci- 
jon, atveža medžiagų;v- 
bos dir. J.Šiaučiulis,ku
ris turi glaudžių, bendra
darbiavimu pagrįstų san
tykių su darbščiu dir. A .

Dr. J. SEMOGAS
5441 BANNANTYNE.Verdun

Pirmadienį ir 2-4;7-9p.m.
ketvirtadienį

antradieni ir o .• Z-4p,m
penktadienį

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

767-3175; namu 366-9582.

Myle, beveik kasdien ap
silanko reikalais redakci- 
jojejadmin.P. Paukštaitis 
jau dveji metai kai dukart 
kas savaitę važiuoja į St. 
Jeaną ir niekas jam už tat 
ligšiol nemokėjo, ir mūsų 
dviejų, redakcijoje dir
bančių, algos tokios, kad 
pigiausi kurioje įmonėje^ 
darbą dirbdami gautu
me dvigubai daugiau. Bet 
lietuviškam žodž iui,lietu
viškai gyvybei palaikyti 
reikia ir kam nors auko
tis. Aukojasi ir bendra
darbiai,kaip štai K. Baro
nas,kur is kiekvienam nr. 
atsiunčia sporto apžval
gas, arba S. Pranckūnas, 
kuris kiekvienam nr. at
siunčia reportažų iš To
ronto JD r.B .Matulionis už 
500 dol.nuperka šėrų,dr. 
E.Malkus iš Seaforth,Ont. 
dr.J.Sakalauskas iš Britų 

Kolumbijos, Ponai Paulau
skai iš St. Jeano yra nupirkę:
Šerų tiek, kad turi teisę 
gauti NL nemokamai, bet 
jie vis vien dar atsiunčia 
ir prenumeratos mokestį. 
A rba gražus pavyzdys, 
kaip tėvai gali rūpintis 
savo vaikų išlaikymu lie- 
tuviaisj-K.Rimkus iš Oak- 
viles,Ont.įmokėjo 300 doL

VASARIO 11 DIENĄ, ŠĮ ŠEŠTADIENĮ, 6 VALANDĄ VAKARO 
VYTAUTO DIDŽIOJO KLUBO DIDŽIOJOJE SALĖJE

2161 St. Catherine St.East'
BUS RODOMAS LIETUVIŠKAS SPALVOTAS FILMAS

„AUKSO ŽĄSIS“
PREMIJUOTU BIRUTĖS P UK E L E VIČ IU T Ė S TEKSTU 

IR JOS SUREŽISUOTAS IR PASTATYTAS
Filme dalyvauja daugelis lietuvių aktorių, kurių tarpe daugelis ir
Montrealyje gyvenančių.Į ž an g a $1.50, studentams $1.00.

Klubo Valdyba.

Vyko labai sklandus šo- 
kiaLSpaudos valso premi
ją, E. Kardelienės tortą, 
komisija, pirmininkauja
ma L.Girinio-pp. Smilge
vičienė, Šemogienė,B .Lu
koševičienė, V. Kudžma, 
Jon. Petrulis, J. Juškevi
čius, pripažino J.Piečai- 
čiui su Ponia ir už šokį 
džiribaką-dr.Aneliūnui su 
Ponia.
Sklypų paskirstymą,va - 

dovaujant dir. J.Šiaučiu- 
liui, komisija susidedanti 
iš P.Rimkuvienės iš Oak- 
villes,P.Juškevičienės iš 
Montrealio ir K. Barono 
iš Hamiltono, vykdė taip: 
pirmąjį traukimą atliko 
buv .kar ala itė R. Lukoš iū- 
naitė, sklypą laimėjo Al
fonsas Petrutis iš Waging 
tono, 8019 Kipling Pkway, 
DC, USA ;antrąjį traukimą 
atlik o praėjusių metų ka
ralaitė R.Kudžma itė, skly 
pą laimėjo V. Judzentavi-

danti iš pp. Lukošiūnų ir 
p. Girinienės, turėjo ne
maža darbo su loterija, 
kurios didįjį fantą, daili
ninko V. Remeikos pa
veikslą, laimėjo G. Ali
nau. kai.Dar yra šie neat
siimti fantai:11986;147176; 
147172;147353J14685Ų4672O 
!46635[147284;Per dvi sa
vaites prašome atsiimti 
fantus.

Tarnyboje buvo: bufetą 
vedė G.Kazlauskienė su 
Poniomis Girdžiuviene , 
J.Bohemier, E.Mačionie- 
ne,G.Petruliene: įėjimo 
tarnyboje Lč Gudas, VI. 
VanagasjP. Girdžius, Jz. 
Adomaitis, P.Kazlauskas 
ir J. Gedvilas. Bendro
je tarnyboje H .Adomonis.

Visiems čia suminėtiem 
ir nesuminėtiem,bet kuo 
nors prisidėjusiems, vi
siems loterijai fantų au
kotojams ir visai Vytauto 
Klubo tarnybai, priešaky-

rimtai atrenkami ir bus 
siunčiama tik gausiom , 
dar negavusiom šeimom. 
Visi sąrašai išsiųsti pa
tikrinti į Torontą ir Bal- 
fą,kur yra vedamos kar
totekos, kas yra gavę, ar 
tikrai yra lietuviai ir 
pan.

Pinigai bus renkami 
aukų lapais ir jie bus pa
naudoti siuntinių persiun
timui .Kartu bus prašoma 
paaukoti ir Vasario 16 
gimnazijai Vokietijoj.

Dėvėti rūbai ir avalinė 
bus priimami šv. Kazi
miero par.salėje sekma
dieniais po pamaldų, o 
vakarinėje Montrealio 
dalyje pas p. J. Kęsgailie- 
nę,1577 De Seve ir pas J. 
Adomaitį La Salle 591 
Gerald Str.

Seimelio prezidiumo 
narys šalpos reikalams

J. Dalmotas. 
SKAUTU TĖVŲ ŽINIAI

Toi?^.vrc
ŠV, VELYKŲ PROGA 
VKL S-gos Toronto ir 
Detroito sk. valdybos nu
tarė pasiųsti į Lietuvą 
vienam sunkiai sergan
čiam Vilniaus krašto lie
tuviui kunigui siuntinį. 
Mes prašome prie šio 
kilnaus tikslo prisidėti 
ne 7ik vilniečius, bet ir 
visus geros širdies lietu
vius,siunčiant kad ir ma
žą auką Br.Sapliui: 1558 
Davenport Rd. Tor on to 4 , 
Ont.

Po 5 dol. jau prisiuntė 
M .Kalinauskienė, J. Kra
sauskas, A. Sekonis, V. 
Skrebutėnas, Br.Saplys, 
K. Baronas.

Iš anksto visiems ta
riame vilnietišką ačiū.

VKLS S-ga.

DANTŲ GYDYTOJAS
Dr. J. MALISKA

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

Namų tel.: MU 1-2051

kad visi jo vaikai nuolat 
gautų N.L-vą Aukojosi N . 
L-vai redaktoriai V .Dagi
lis,MJkrlauska itė, J .Yla ir 
atsidėję talkininkai pp. 
Leknickai,Kupriai, Juške- 
vičiai, Yaspelkis, Škudai, 
Trumpai,Linkonai ir dau
gelis kitų. Tat visų mūsų 
pastangomis ir aukomis 
ir eina N. L-va,. Tat vi
siems priklauso pripaži
nimas ir pagarba. O kad 
visi būtume tikri, ar vis
kas gerai vedama, visibū- 
kime šio laikraščio savini 
inkais ir leidėjais: įmokė
kime IO dolerių už šėrą ir 
visi būsime šios leidyklos 
ne tiktai savininkais, bet 
ir kontrolieriais, -baigė 
savo kalbą redaktorius.
BA LAIUS EIGA

Grojo geras orkestras .

DR. A. O. JAUGELIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA

1410 Guy Street, 1 aukštas 
11- 12 kambarys.

Tel. 932-6662: namy 737-9681

ADVOKATAS

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

Suite 205 
168 Notre Dame St. E. 

UN 6-2063 ir UN 6-2064

čius iš Montrealio,631 Vi- 
treSt. W., P. Q . jtrečiąjį 
traukimą atliko tik ką iš
rinktoji šių metų spaudos 
baliaus karalaitė L.Šar
kytė,sklypą laimėjo J.Mi- 
sevičius iš Port Arthur , 
Ontario, 276 Pearl St.

Dideliu susidomėjimu 
vyko šio baliaus Karalai
tės ir pirmosios kandida
tės š. m.Kanados karalai
tės rinkimai.Rinkimų ko
misijai/R. Lukošiūną itė , 
stud.V. Janušaitė, R. 
KudžmaitėjJ. Ladyga, 
E. Petrulis, L.Stankevi- 
č ius/ vadovavo B. Va itkū- 
naitį-Nagienė .Kandidačių 
buvo 8. Daugiausia balsų 
gavo Lillian-Sharky-Šar- 
kytė .princesėmis D .Kudž- 
maitė ir A.Skrupskytė.Ka- Į 
ralaitė gavo dailininkės A. 
Tamošaitienės Meno stu
dijoje jos išaustą Žemai
čių stiliaus tautinį drabužį 
ir princesės kitų dovanų .

NL dir.A.Mylei vado
vaujant,komisija, suside-

DR. V. GIR1UNIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA

533° L'Assomption Blvd.

Tel. 255 ■ 3535.

NOTARAS
J. BERNOTAS

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

Suite 200 1.

Tel.: UN 6-4364

ĮSIGYKITE EXPC 67 PASUS 
iki 1967. IL. 28.

Visi, kurie iš Kanados, JAV, ar kitų kraštų ruošiatės i Expo 67. 
Montrealyje, įsigykite įėjimo pasus ir bonų knygutes (pramogoms, 
koncertams, maistui ) iki vasario galo su 25 - 55% nuolaida.

Po tos daros kainos -■‘įkeliamos. Užsakymai išpildomi C.O.D.. 
arba išsiunčiami apdraustais laiškais, kai pinigai gaunami su už
sakymu. Rašykite ‘Litas*, 1465 De Seve St.,Montre ai 20, Que.

J. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS

SIUVU IR PARDUODU

Taisau ir Remodeliuoju
Vasaros laike saugoj imas

/ Storage /,

6396 Bannantyne, Verdun.
PO 7-6183,

je su Prezidentu J. Petru
liu nuoširdžiausiai dėko
jame. Nepr. Lietuva.

Spaudos baliuje iš toliau 
kiek sužinota, dalyvavo:iš 
Čikagos K. Girvilas, iš 
Hamiltono K. Baronas, iš 
Toronto p-Iė Smilgytė,nuo 
Ottavos Ponai Geležiūnai, 
iš Bedfordop.Brilvicai, iš 
St.Jeano dr.Senikas,iš St. 
Eustache dail.ir inž.pp. 
Šablauskai, nuo Barring- 
tono K. Lukas. NL.

ŠALPOS REIKALAI
Kaip praeitais metais 

taip ir šiemet tenka kreip 
tis į Montrealio lietuvius 
bei organizacijas su pra
šymu paaukoti šalpai.

Pernai nepaprastai 
gausiai atsiliepus (pa
siųsta 61 siuntinys lietu
viams į Lenkiją),vėl drįs
tame prašyti,kas gali pa
aukoti gerame stovyje dė
vėtų drabužių ir pinigų 
persiuntimui.Vieno siun
tinio 11-12 svarų persiun
timas kainuoja $ 5,40.

Yra gauta per 100 laiš- 
kų-prašymų, kurie bus

Vasario 12 d. 11 vai. 
Aušros Vartų parap. sa
lėje įvyksta skautų tėvų ir 
prijaučiančiųjų susirin
kimas.Bus svarstomi šių 
metų stovyklavimo ir ki
ti svarbūs reikalai. Tėvų 
dalyvavimas būtinas.

Skautų Rėm.Tėvų K-tas. 
VASARIO 16 DIENOS 
MINĖJIMAS
Montrealyje įvyks Vasa
rio 19 d.4 vai.p.p. Plateau 
salėje. .Abie
jose bažnyčiose 11 val.iš- 
kilmingos pamaldos. Or
ganizacijos dalyvauja su 
vėliavomis. J. Ladyga. 
"LITAS" 
dar kartą primena,kad iki 
vasario 10 d.įdėtos sumos 
į depozitų sąskaitas bus 
ižskaitytos už pilną metų 
ketvirtį.taiyranuo vasa
rio mėn. 1 d. Už į šėrų 
sąskaitas dedamas sumas 
dividendus "Litas" skai
čiuoja nuo sekančio mėn.
1 d.po pinigų įdėjimo.Šiais 
metais "Litas "moka 4.4% 
palūkanų už depozitus ir 
numato 25% už šėrus. Pr.R

LIETI VISKAS PUSVALANDIS GIRDI AS KAS

BANGA 1416, 5.30 VALANDĄ VAKARO.
Programos vedėjas L. Stankevičius 

Tel. 669 - 8834.

ŠV.KAZIMIERO PARAP . 
-Pelenų diena ir gavėnios 
pradžia šį trečiadienį .Mi
šios, pelenų šventinimas 
ir uždėjimas 7.30 v. ryto 
ir 8 vai. vakaro.Tą dieną- 
visiškas pasninkas ir su
silaikymas nuo mėsos. 
-Rekolekcijos prasideda 
kovo 15 dieną ir baigiasi 
kovo 19 d.
-Jaunimo klubo ski eks
kursija į Monthavidont 
ateinantį sekmadienį.Mi
šios 8 vai.,o po to važiuo - 
jama.
-Mirė Jonas Bubelis 61 m . 
ir AgotaDailidžiūtė 63 m . 
ir Lietuvoje Elena Gadei- 
kienė, p.Gerhardienės ir 
p. Zemlickienės motina . 
-Aukojo bažnyčiai V.Bi- 
levičius 30 dol.
A V PARAP.
-Vasario 8 d.,PelenųDie- 
na.Mišios 7 ir 8 vai. ryto 
bei 7.30 vai. vakaro.
-Bažnyčios komiteto po
sėdis šaukiamas vasario 
17 d. ,7 val.vakaro, klebo
nijoje.
-Sus ikaupimo diena vasa
rio 11d. , Seselių Namuose 
katalikėms moterims.Ve- 
dėjas-kun. V.Stankūnas. 
PradžiaĮšeštadienį 3 vai. 
po p.
-Rinkliava praėjusį sek
madienį^ 210.00 
-Choro metinis koncertas 
balandžio 15 d.parap. sa
lėje.
-Tėv. St.Kulbts grįžo, T . 
J. Venckus,pravedęs at
laidus East St.Louis irpa- 
gelbėjęs klebonui, išvyko 
į New Meksiko valstybę .

• Studentė Rita Gudziūnaitė 
su kitais Loyolla College stu
dentais buvo išvykusi i Kitche 
nėr, Ont., kur vyko studentų 
debatai Kanados šimtmečio at
veju.

TAUTOS FONDAS
Toronte per 1966 metinį 
vajų aukavo:$100 Izabelė 
Kundrotienė,$27. 46 liet, 
šešt.mokykla,$25 Spaken 
bergo T. Vaižganto gim
nazijos suvažiavimas ir 
mirusio V. Vaidoto bičiu
liai. Po $10: V. Dailydė, Č. 
Januškevičius, Aug. Kuo
las, V. Lukas, Pauža, S. 
Stonys,inž. P.Ščepavičius; 
po $6 V. Kazlauskas, V. 
Matulaitis, po $5 S. Ra
čiūnas, V. Simanavičius ,
J. Juodikis,M.Patrulis, J. 
Gipas,A.Lajukas, J. Bak
šys,. J. Kantvydas, A. Ju- 
želiūnas, J. Vaitkus, P. 
Žukas,A.Urbonas,J. Kas- 
ka,K. Pakalniškis, E. Ra- 
davičiūtė, P. Preibys.J. 
Šližys, V. Sonda, F. Kas
peravičius, A.Gurevičius , 
A. Dada, S. Kairys, Č. 
Pšezdzieckis, V. Švedas, 
E. Galiauskas,M.Tamu- 
laitis, A. Krakauskas, B. 
Molis, S. Vaitiekūnas, P. 
Sidoras, P. Lelis, J. Gir
dzijauskas, V. Giedrikas ,
K. Rusinas, P. Liačas, P. 
Vilutis.V.Abramavičius ,
A. Bumbulis, B.Sergantis, 
P. Stauskas, A. Statulevi 
čius .S.Treigys, V. Petraus 
kas, A.Artickonis, A. Paš
kevičius , K. Aranauskas, 
M. Prancevičius, S. Am- 
brozaitis, E.Smilgys.A. 
Masionis, J. Masionis, J . 
Petrauskas .Dragašius, P. 
Bastys, Z. Jackus, P. Ka
raliūnas ;po $4 P. Bražu- 
kas, V. Bentnorius; po $3
B. Spalys, V. Ramanaus
kas, V.Kolyčius, J. Švegž- 
dė, P. Imbrasas, B. Šriu- 
biškis, R. Kazlauskas, A. 
Bazalikas, K. Gontą, A. 
Dragūnas, B. Geneius, B . 
Norkus, G. Maurūsaitis . 
Po $2 ir mažiau aukavo 
331 tautietis. Iš viso su
rinkta $ 946.46.Skyriaus 
valdyba širdingai dėkoja 
visiems aukotojam,kurie 
be paliovos remia mūsų 
tautinę kovą už savos ša
lies išlaisvinimą. Be to, 
valdyba dėkoja Toronto 
liet.šešt.mokyklos vedė
jui ir mokytojams, kurie 
mūsų mažiesiems išaiš
kino Tautos Fondo idėją 
ir įdiegė jiems iš mažens 
savos tautos laisvės kovą 
ir dar padarė tam reika
lui sėkmingą rinkliavą. 
Dar ypatingą pagarbą val
dyba reiškia vajaus talki
ninkams - S. Baneliai, J . 
Dambariui,V.Gaveliui, V. 
Kazlauskui,V. Montvilai , 
A. Pūkui ir J.Šarūnui, 
kurie savo darbu prisidė
jo prie šio vajaus sėk
mingumo. V-ba

Pasportu Suaugusiems Jaunimui Vaikams
rūšis Dabar Pilna

kaina
Dabar Pilna

kaina
Dabar Pilna 

kaina
1 dienos $2.00 $2.50 $2.00 $2.50 $1.00 $1.25
7 dienų $7.50 $12.00 $6.75 $10.00 $3.75 $6.00
Sezoniniai
Bonai (be

$22.50 $35.00 $20.00 $30.00 $1125 $1750

pasį) 
Bonai &

$ 4.65 $ 7.00 - - $ 2.90 $ 4.00

2 d. 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.

AR ŽINOMA, KAD

APSIDRAUSK?
ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC

GAISRAS - AUTOMOBILIAI - ATSAKOMYBĖ - GYVYBĖ

P. AOAMONIS
Chartered Insurance Broker

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

S - tos “Lit e“ No. 752 D

A. iNORKELlONAS
Commisioner of the Superior Court of Montreal 

MONTREAL ENTERPRISES REG’D
VISŲ RŪSIŲ DRAUDIMAS.

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

KASOS VALANDOS:

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

MOKA už:
Depozitus 4.4%
Numatyta už serus 5)4% 
Nemokamas gyvybės draudimas 
iki $2.000 bendros santaupų 
sumos.

1 M A už: f
u Nekiln.turto paskolas 7% 

Asmenines paskolas 7.6% 
Investacines paskolas 8.4% 
Piiua paskolų draudimas iki

II $10.<M>.

r , J465 DE SE„YE: ROSEMOUNTO SKYRIUS:
Sekmodieniais 10.30- 12.30.

Darbo dienomis: 10.00 — 3.00 vol. 3907 Rosemount Blvd., tel. 722-3545 
kasdien, išskiriant pirmod. ir šeštad. O'enę: penktod. 1.00 - 6.00 vai.

Vakare: trečiadieniais ir IVakare: pirmadieniais, trečiadieniais 
> penktadieniais 7.00 - 9.00 vai. | ir penktadieniais 7.00-9.00 vai. 
L-------------- -— ----------- ----------------------------------------------------—-------------------

’’NEPRIKLAUSOMOS 
LIETUVOS” SPAUSTUVĖ 

spausdina bilietus, pakvietimus, vizi
tines ir padėkos korteles, įvairius 
blankus, receptams lepelius, vedybi
nius pakvietimus, mirties atveju už
uojautos laiškus, visokius ” statėme/, 
tus”, vokus su adresais, laikraščius, 
žurnalus ir knygas.
Darbą atlieka pigiaupiegu kitos spaut 
tuvės. Kviečiame įsitikinti.

ipausdinius gedime priimti paštu ir paštui 
pasiųsti.

Adresas; 7722 George Street,
LaSalle,Montreal,P.Q. 
Canada.

D-L.K. VYTAUTO KLUBAS
2159-61 ST.CATUERINE F., MONTREAL.

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

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

— virtuvės indai, personalas ir gėrimai.
Nelaukdami užsisakykite kreipdamiesi į Klub^-J.

Petrulį, tel: 522-2353

Kreipkitės į
LEO GURECKAS 

Sales Managers Assistant 
Keating Ford lietuvis 

769- 8831.

USED CARS
1 year guarantee.

F ALCON-FAIR LANE
GALAXIE—THUNDERBH

MUSTANG —TRUCKS

Sales Limited
4415 Bannantyne Ave., 

Verdu n .

2548

4
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