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Ketvirtojo Pietų Amerikos Lietuvių Kongreso dalyviai Argentinos sostinės, Buenos Aires, miesto centre, vyskupui V.Brtzgtui katedroje atlaikius Iškilmingas pamaldas, žygiuoja 25 de 
Mayo aikšte, nešdami Kongreso vainiką prie Argentinos Nepriklausomybės paminklo. Vainiką lydi vėliavos-Lietuvos, Argentinos, Urugvajaus, Brazilijos, JAV ir Venezuelos, iš kur 
į Kongresą buvo atvykę lietuviai. Antrame paveiksle matome Kongreso vainiką, padėtą prie Nepriklausomybės paminklo. Prie jo stovi VLIKo pirm. Dr. J.K. Valiūnas /kairėje/ ir PLB 
vykdomasis pirm. St. Barzdukas. Vainike yra užrašas: TV Congreso Lituano de Afnerica Sur- VI Pietų Amerikos Lietuvių Kongresas. Atvaizde dešinėje viešbučio Crillon konferencijų 
salėje kalba VLIKo pirm.Dr. J. Valiūnas. Jo dešinėj Dr. E. Čikštaitė.K.Runimas, ^ęprklausomos Lietuvos bendradarbis A.Gumbaragis /iš Urugvajaus,Montevideo/; kalbėtojo kairėje-Dr 
E. Lenkauskas iš Clevelando, J.Papečkys iš Rosario ir ketvirtąjį Pietų Amerikos lietuvių Kongresą suorganizavusios Argentinos Lietuvių Organizacijų Sąjungos Tarybos pirm. Jonas 
Čikštas; priešais kalbėtoją -prof. E. Paršelis, M.Juodelytė iš Brazilijos, Argentinos Lietuvių Balso red.K.Norkus |Venezuelos Lietuvių Bendruomenės pirm. inž. VI.Venckus, daugiau
sia Kongresą parėmęs medžiagiškai, ir kiti.

PRAĖJUSI
DIDELIS VIRŠŪNIŲ 

SMUKIMAS
Kas anksčiau sunku buvo 

įsivaizduoti,tas dabar jau 
visiška realybė.

Rusija tiek nusmuko,kad 
beveik pusę šimto metų jos 
bjauriausiu būdu koneveik
tasis Vatikanas ir Popiež
ius šiandien jau darosi lyg 
Ir priimtinas ir bolševiz
mui. SSSR "prezidentas" 
Podgornyj pas Popiežių į- 
sįprašė audienciją ir su 
juo tarėsi 70 minučių...

Ir Popiežius, kuris žino, 
kaip žiauriai persekioja
mi tikintieji, kaip mindo
ma tiesa, priima kruvino 
jo režimo atstovą ir be jo
kių atsiprašymų bei pasi
aiškinimų dėl praeities ir 
dėl ateities su juo kalbasi.

Anglijos min.pirm.Vil- 
sonas, sočia]! stas, kuris 
sakosi, kad jo srovė yra 
teisingesnė už konserva
torių, priima "dovanas" 
-Pabaltijos respublikų au
ksą - iš Kosygino, kuris 
tuo "atsilygina" Anglijai 
už pagrobtus anglų turtus, 
okupuojant Pabaltijo vals
tybes. Kokio žemesnio re
ikia smukimo ?...

O Kosyginas akiplėštš- 
kiausiu būdu pareiškia, 
kad jokių pretenzijų Ru
sija neturės į Ameriką, 
jeigu bus pripažintas da
bartinis dalykų stovis,at
seit,jeigu Rusijai bus pri
pažinti visi tie užgrobi - 
mai, kuriuos Rusija pada
rė antrojo pasaulinio karo 
metu...

Tautiečiai, panaudokim- 
laisvalaikius ir rašykime 
reikalavimų laiškus trVtl- 
sonui,ir Popiežiui,ir Kosy
ginui, nes mums patiems 
reikia ginti ir laisvę, ir 
žmogaus teises.

Pasakykim jiems, kad 
lietuvių tauta pati nori 
ir turi teisę ir spręsti ir 
tvarkyti savo reikalus, o 
ne okupantai ar pasinešę 
jų reikalus tvarkyti sveti
mi žmonės.

SAVAITĖ
MASKVOS SUSIRŪPINI - 
MAS TURI PAGRINDĄ

Yra visokių spėliojimų 
dėl Maskvos naujos lai
kysenos, dėl jos valdovų 
važinėjimo, dėl flirto su 
Amerika ir dėl tokio nu
smukime, kad Popiežiui 
oficialioji Maskvos vir
šūnė padarė pokloną. Ta
čiau stebint politinius 
įvykius .nesunku suprasti 
visą tų įvykių eigą.

Pirmiausiajpačioje so- 
vietijoje reikalai tolydžio 
eina sunkyn. Žmonės vis 
stipriau pradeda reika
lauti sąlygų, kurias jie 
mato Vakaruose, bet pa
ti Maskvanepajėgi duoti. 
Todėl ji priversta prašyti 
Vakarų pagalbos. Ir jos 
valdovai pradėjo ubaga
vimo keliones į Europos 
vakarus, ir prašo išmal
dos, kur tiktai gali-Itali- 
joje, Anglijoje, Prancūzi
joje ir net Vakarų Vokie
tijoje.

Antras kas nemažiau 
svarbu, - irsta Varšuvos 
pakto sąjunga, nes iš jos 
atsitraukia Rumunija. Po 
jos Vengrija jau padarė 
pirmuosius atsitraukimo 
žingsnius. Nedaug atsili
kusi nuo Vengrijos ir Bul- 
garija.Su Maskva telieka 
tiktai Lenkija, kurią pa
laiko Maskva dėl vakari - 
nių sienų ir Čekoslovaki
ja,kuri taip pat susirūpi
nusi teritoriniais-Sudetų 
reikalais.

Trečia:Maskvos santy
kiai su Pekinu. Prasidėję 
pasisakymais spaudoje, 
perėję į kumštinius apsi- 
daužymus ir apsiraišioji- 
mus, jau priėjo prie susi- 
šaudymųAzijos rytuose, 
prie Amūro upės, į kurią 
visų pirma Pekinas reiš
kia pretenzijas. Bet tai 
tiktai pradžia.Maskva ge
rai žino,kad Pekinas reiš 
kiapretenzijas į visą Si
birą,o rusams pataria iš
sikraustyti už Uralo į Eu
ropą.

Kaip matome, visos 
šios priežastys ir verčia 
Maskvą eiti revizionizmo 
keliu, nes bolševizmas 
pasirodė visiškai nepajė
gus šiuos klausimus 
spręsti.

VISOKIOS ŽINIOS 
TRUMPAI

•Karas Vietname po nau
jųjų metų pertraukos at- 
naujintaaJAV tęsia Šiaur. 
Vietnamo bombardavi
mus iš oro. Į Popiežiaus 
kvietimą baigti karą at
siliepė Šiaur. Vietnamo 
prezidentas Ho Či-minh, 
kuris pakartojo vienaša
liškus reikalavimus-baig 
ti bombardavimus be jo
kių sąlygų, ir JAV valst. 
sekretorius Rusk, kuris 
pareiškė,kad vienašališ
kai karo baigti negalima, 
nes reikia, kad abi šalys 
susitartų.
• Japonų žiniomis, Kini- 
jos-Rusijos pasienyje ry
tų Sibire įvykę kinų susi
šaudymų su rusais. Kinai 
rusus sutriuškinę ir paė
mę jų nelaisvėn, bet tuo
jau juos paleidę namo.
• Syrijos ir Izraelio pa
sienyje įvyko susišaudy- 
mų.Izraelis kaltina Syri- 
ją provokacijomis bei a- 
gresija.
• Etiopijos imperatorius 
Haile Selassie viešėjo A- 
merikoje, buvo priimtas 
JAV prezidento Johnsono, 
kuris jį pagerbė Baltuo
siuose Rūmuose.
• SSSR min.pirm.Kosygi- 
no su Anglijos min.pirm. 
Vilsonu komunikatas po 
Kosygino viešnagės Ang
lijoje nerodo jokio susi- 
tarimo^ ką Wilsonas dau
giausia kreipė dėmesį- 
karo baigimą Vietname, - 
pasitarimai nedavė jokių 
geresnių vilčių. Rusai ir 
toliau tęs šiaurės Vietna
mo rėmimą prieš JAV.
• Oficialiai pranešta, kad 
Mao Tse-tungo žmona pir
mininkauja komisijai,kuri 
vykdo partinio ir adminis
tracinio aparato"valymą’’.
• Adene . vyko riaušės 
prieš anglus. Yra ir žmo-

Nuotraukos Prano Ožinsko.

KAS NAUJA KANADOJE PAVERGTOJE LIETUVOJE
SUSIPAINIOJO KVEBEKO REIKALAI LIETUVOS ŪKININKAS
Kvebeko mokytojų strei 

kas,prasidėjęs Montrea- 
lyje,išsipilė beveik į vi
są provinciją. Nors pla
čiausiai kalbama apie at
lyginimą už darbą, bet ši 
ne vienintelė streiko prie 
žasti&Mokytojai nepaten
kinti, kad nėra bendros 
švietimo vadovybės, kuri 
buvo suprojektuota Lesa
ge vyriausybė s.Mokyto j ai 
nepatenkinti ir nebuvimu 
bendro plano, ir vadovė
lių paruošimo tvarka, ir 
bendru švietimo reikalų 
išblaškymu.

D. Johnsono vyriausy
bė, jau bus du mėnesiai , 
kai negali šių klausimų 
išspręsti. Mokinių tėvai 
susirūpinę, kad jų vaikai 
pastatomi į sunkią moks
lo tęsimo padėtį, kuriai 

.. nematyti nei galo, nei iš
eities.

D. Johnsono vyriausy
bė, neįstengdama rasti 
išeities ir negalėdamą 
susitarti su mokytojais , 

nių aukų.
•Meksikoje Pietų Ameri
kos valstybės pasirašė 
susitarimą, kad Pietų A- 
merika bus laisva nuo 
atominių bombų.
• Anglijos karalienė Elz
bieta II, pirmą kartą po 
1884 metų priėmė Rusijos 
valdovą. Tada damos bu
vo ilgomis sukniomis, o 

Pekine /kairėje/ kinai degina Brežnevą su Kosyginu, o Maskvoje /dešinėje/ rusai riau
moja, "atsilygindami" kinams prie Pekino Kinijos atstovybės,kur vyko jų demonstrac.

ryžosi griebtis prievar
tos priemonių-susirūpino 
išleisti specialų įstatymą 
Nr.25,kuriuo padėtis už
šaldoma 17-kai mėnesių 
ir mokytojai įpareigojami 
grįžti į darbą. Bet dauge
lis mokytojų, numatant 
tokią padėtį, jau padavė 
pareiškimus, kuriais at
sisakoma mokytojų pa
reigų. Tat streiko krizė 
dar daugiau aštrėja, ypač 
kad Kvebeku! iš viso 
trūksta mokytoję, kurių 
jis kasmet skolinasi iš 
Amerikos.Kaip gi bus da
bar,kai daugelis mokyto
jų pasitrauks iš pareigų ?

Tuo tarpu Kvebeko mo
kytojų sąjunga streiką pa
laiko. Kadangi klausimas 
išsiveržia į visos provin
cijos politinius rėmus,tai 
premjeras Johnsonas jau 
prakalbėjo apie atsikrei- 
pimą į visos provincijos 
gyventojus, todėl yra ga
limi nauji parlamento 
rinkimai.

Kosyginą priimant, pati 
karalienė buvo pasirė
džiusį trumpa madiška 
suknia,-rašo anglų spau
da.
• Rusijos atstovas Gene- 
vos derybose pareiškė , 
kad dar peranksti kalbėti 
apie atominių bandymų 
uždraudimųtuo tarpu JAV 
prezidentas Johnsonas 
pareiškė, kad atominių 

žemės mokesčių sumo
kėdavo apie 18 mil. litų 
per m,_

Dabar, kai visą žemę 
okupantas pasisavino,nė
ra jai pagrindo rinkti že
mės mokesčius iš žmonių, 
bet okupantas iš kolchozų 
šiemet paskyrė surinkti* 
13 mil. rublių ir iš skly - 
pininkų.apie 7 mil.rublių. 
Taip bolševikinė valdžia 
pasisavinusi žemę, moka

bandymų uždraudimo su
tartis greit bus pasirašy
ta.
• JAV karo min. MacNa- 
marapareiškė, kad Šiau
rės Vietnamo bombarda
vimai turėjo tris tikslus: 
sumažinti karo medžiagų 
pristatymą, pakelti pietie
čių ūpą ir įrodyti, kad 
šiauriečiams nepasiseks 
karą laimėti.
• Anglijos min.pirm. Wil- 
sonas Vakarų Vokietijos 
sostinėje Bonnoje pareiš
kė, kad Lenkijos sienų 
klausimas turi laukti tai
kos sutarties pasirašymo.
• Olandijos naujo parla
mento rinkimuose katali
kai ir socialistai, kurie 
buvo valdžioje, neteko po 
kelis atstovus, kuriuos 
gavo naujoji partija.
• Jugoslavai paskelbė ži
nią,kad prieš Tito gyvybę 
esąs susektas sąmokslas. 
Diktatoriai visi mėgsta 

išspausti iš jos mokesčiij 
ne mažiau,kaip iš ūkinin
kų nuosavybėj buvusios 
žemės.Skirtumas tik toks 
kad Lietuvos valstybė iš 
mažažemių sklypininkų- 
žemės mokesčio visai ne
imdavo, o dabar visiškai 
smulkūs sklypininkai su
moka daugiau kaip treč
dalį visų surenkamų že
mės mokesčių.

girtis tokiais dalykais»bet 
ar tai tiesa, sunku pati
krinti.
• Vokietija sutinka, kad 
Anglija įeitų į Bendrąją 
Europos rinką, bet nesu
tinka Prancūzija ir ang
lams tenka kovoti už šią 
teisę.
• Kovo 7 dieną Indonezi
jos patariamasis parla
mentas svarstys Sukarno 
ateities klausimą. Sukar
no kaltinamas davęs pri
tarimą kiniško tipo ko
munistų perversmui pa
daryti ir pasisavinęs ke
lis milijonus pinigų, ku
riuos pasidėjęs Japonijos 
ir Hong-Kongo bankuose.

Nežiūrint reikalavimų, Su 
karno neatsistatydina.
• Lenkijos užs.reik.min. 
Rapackis vyksta į Angliją 
septynių dienų viešnagės, 
kurios metu aptars susi
artinimo ir bendradarbiai 
vimo klausimus.

garija.Su
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Lietuvai esant okupuo
tai,Vasario 16 dieną-Ne- 
priklausomybės šventę- 
tegali švęsti užsienio lie
tuviai,nes jie, gyvendami 
laisvajame pasaulyje nė
ra varžomi reikšti savo 
tautinius jausmus ir gilų 
prisirišimą prie Lietu
vos laisvės idėjos. Sovie
tų okupuotam krašte šios 
istorinės datos paminė
jimas yra okupacinės val
džios uždraustas bei bau
džiamas, o šiais metais , 
be to, atsiminimas apie 
Lietuvos laisvę yra ypač 
slopinamas triukšmin
gais pasiruošimais minė
ti bolševikų revoliucijos 
50 metų sukaktį. Tačiau 
kaip tik šių dviejų įvykių 
- Lietuvos nepriklauso
mybės ir rusų revoliuci
jos- sugretinimas tegali 
išryškinti Vasario 16 die
nos Nepriklausomybės 
akto svarbą bei kilnumą. 
Anuo metu, 1918 metais , 
Rusijos komunistai nai
kino rusų tautos laisvę ir 
teisę pačiai valdytis, 
smurto keliu kurdami so
vietų valstybę. Tuo pat 
laiku lietuvių tauta, lais
vai ir vieningai reikšda
ma savo valią, be vidaus 
sukrėtimų ar prievartos 
panaudojimo atstatė savo 
valstybės nepriklauso
mybę.Tai darydama mū
sų tauta vykdė savo isto
rinę teisę, paveldėtą iš 
senosios Lietuvos vals
tybės,rėmėsi tautų apsi
sprendimo dėsniu, kuris 
sudarė tada ir tebesudaro 
šiandien vieną civiliza
cijos pagrindų ir vado
vavosi savo teisėtais in
teresais, būtent, ji siekė 
apsaugoti savo tautinę 
gyvybę. Nes tiktai pati 
valdydamas! nepriklau
somoje valstybė je,civili
zuota tauta turi galimumą 
plėsti savo kultūrą, kurti 
materialinį gerbūvį ir da
lyvauti bendroje žmonijos 
pažan^oje.Obe to, nepri
klausomybė apsaugojo 
mus nuo rusų revoliuci
jos žiaurumų, dėk kurių 
Rusijoje žuvo milionai 
žmonių ir kurie mūsų pa
čių tautą,svetimą rusams

Brangiai Mamytei Lietuvoje mirus, 
MIELĄ SOFIJĄ ZEMLICKIEN? IR PONIĄ 

E. GERHARDIENĘ
nuoširdžiai užjaučiame

Jūra ir Charles Tanner 
Irena ir Petras Lukoševičiai
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LIETUVIAMS 
surištą su Vakarų kultū
ra,ištikima savo tradici
joms bei tikėjimui, būtų 
sunaikinę ne tiktai. mora
liniai, bet ir fiziškai.

Visos šios aplinkybės 
parodo kame pirmoje ei
lėje buvo ir tebėra Vasa
rio 16 dienos akto svarba .

Šiandieną, praėjus be
veik 50 metų, bolševikų 
revoliucijos sukakties 
propaganda neįstengia 
nutildyti visuotinę nuo- 
monę,kad milžiniškos au
kos ir kančios .kurias ru
sų tauta yra pakėlusi ir 
toliau pakelia,nėra davu
sios jai nei materialinio 
gerbūvio,nei dvasinio pa
sitenkinimo, nei išmin
tingos valstybinės ir so
cialinės santvarkos,nei- 
svarbiausiaTaisvės.Joks 
civilizuotas kraštas pa
saulyje nėra priėmęs 
laisva valia sovietų san
tvarkos. Visur, kur ji eg
zistuoja,ji yra, kaip Lie
tuvoje,smurto padarinys. 
Pačioje Sovietų Sąjungo
je jaunosios kartos tech
nikų,ekonomistų, rašyto
jų tarpe atsiranda min
čių, kad visa 1917 metų 
bolševikų revoliucija bu
vo ne tik bergždžias, bet 
dargi kenksmingas įvy
kis.Ir čiayra tikroji pir
moji pasireiškiančio so
vietuose neramumo prie
žastis.

Lygiu būdu šiandieną 
yra aišku kaip ir prieš 50 
metų,kad Lietuvos nepri
klausoma valstybė'buvo 
būtina lietuvių tautos 
ateičiai. Išsaugoti šį ne
priklausomybės būtinumo 
jausmąir įsitikinimą lie
tuvių širdyse, išsaugoti 
juose valstybingumą ir 
tautiškumąyra svarbiau
sias Lietuvos ateities lai
das.

Lietuvos Diplomatinės 
Tarnybos vardu aš svei
kinu mūsų tautą ir reiškiu 
jai teisėtų Lietuvos Vals
tybės diplomatinių atsto
vų ištikimybę. Tebūnie ši 
diena mums lietuviams 
akstinu toliau ištvermin
gai dirbti Lietuvos lais
vei ir ateičiai.

KANADOS LIETUVIU 
KREDITO UNIJOS

Praeitą pavasarį To
ronte įvyko pirmasis Ka
nados lietuvių kredito 
unijų pasitarimas. Jame 
dalyvavo visų keturių 
kredito unijų-"Paramos" 
ir Prisikėlimo parapijos 
Toronte, "Lito'' M ontrea- 
lyje ir "Talkos" Hamil
tone valdybų atstovai. Pa
sitarimas praėjo labai 
draugiškoje nuotaikoje, 
nors ir neapsėjo be kai 
kurių nuomonių skirtumų 
dėl bendresnės linijos nu
statant dividendus ir pa
lūkanas, dėl propagandos 
objektyvumo, tikslinges- 
nio kitų unijų duomenų 
panaudojimo spaudoje ir 
pn.

Tačiau teigiamas pasi
tarimo vaizdas visiškai 
nustelbė tuos nereikš
mingus nesutarimus. Pa
sitarime patiekti duome
nys išryškino kokių dide
lių ekonominių laimėjimų 
yra atsiekę Kanados lie
tuviai per savo kredito 
unijas.Imkimekadir tokį 
unijoms netiesioginį, bet 
mums visiems labai opų 
lietuvybės reikalų rėmi
mo klausimą. Pasitarime 
paaiškėjo,kad iš 1965 m . 
pelno keturios Kanados 
lietuvių kredito unijos 
lietuvybės reikalų rėmi
mui paskyrė per 10, 000 
dolerių,taigi daugiau,kaip 
šimtatūkstantinis Ameri
kos Lietuvių Fondas.Tik
rumoj e ta suma toli gra
žu neparodo pilno vaizdo, 
kadangi žymios papildo
mos sumos kredito unijų 
išleidžiamos metų bėgy
je ar tai tiesioginių aukų, 
ar tai skelbimų į lietuviš
ką spaudą ir radio, ar tai 
kuria kita forma.

Tikroji kredito unijų 
paskirtis yra savitarpinė 
pagalba: tarpininkavimas 
tarp taupytojų ir skoli
ninkų sudarant jiems pa
lankiausias sąlygas kaip 
taupyti,taip ir skolintis .

Šitą savo uždavinį Ka
nados lietuvių kredito 
unijos atlieka pasigėrė
tinai.Nekartojant jau kiek 
pasenusių 1965 m. skaičių 
pažiūrėkime į dviejų savo 
apyskaitas už 1966 metus 
jau paskelbusių kredito 
unijų duomenis.

Montrealio'' Litas' 'me
tus užbaigė su vieno ket
virčio milijono dolerių 
prieaugliumi ir su $1,818 , 
182 balansu.Iš savo narių 
metų bė gyj e '' Litas' 'pri - 
ėmė $1, 864, 804, ir jiems 
išmokėjo$1,675,293 san
taupų ir išdavė $707,290 
paskolų. Brutto pajamos 
pasiekė $121,356, iš kurių 
tik $27,546 sudaro admi
nistracijos išlaidos. "Li- 
to"administracijos išlai
dos gerokai padidina ope
racijų vykdymas per du 
skyrius, tačiau narių pa
siskirstymas į dvi viena 
nuo kitos nutolusias gru
pes neleidžia operuoti tik 
vienoje vietoje. Likusioji 
$94,000 suma nuėjo pačių 
narių naudai, būtent:$12 , 
722 premijomis narių 
s antaupų ir paskolų drau
dimui, $16,214 palūkano
mis už depozitus, $53, 511 
dividendais už šėrus ir 
$9,735 į atsargos fondus , 
Brutto pelnas buvo $64 , 
872, nepaskirstyto pelno 
liko $3,195, įskaitant ir 
nepaskirstyto pelno likutį 
iš 1965 m.

Prisikėlimo parapijos 
kredito unija Toronte pa
augo per 1966 metus net 
$605,072 ir užbaigė metus 
su $2, 344, 396 balansu. 
Jos metinės brutto paja
mos pasiekė $131, 802, iš

JI "T m A m M©NTREAL LITHUANIAN CREDIT UNION 
IuI jL A.S MONTREALIO LIETUVIU KREDITO UNUA

Sėtuvių kooperatyvo "LITAS" 1966 metų organai /iŠ kairės/:ptrmoje 
eiloje-P.Adamonis/v-bos narys/; D. Jurkus /sąskaitybos ved./; J.Bernotas 
mm./; P.Rudinskas /vedėjas ir sekr./; P. Petronis /vicep./; antroj eilėj-B.Sta
škevičius /Rev.kom. narys/; Juozas Lukoševičius /Rev.kom.pirm./; J.BIauzdž- 
lunas /Kred.kom.,narys/; J.Adomaitis /Rev.kom.narys/; S.Kęsgailą /Kred.kom. 
pirm./; V.Piečaitis /Kred.kom.narys/. Foto Thony Laurinaitis.

kurių tik $Z4,053 teko ad
ministracijos išlaidoms , 
o$106,749 nuėjo nariams 
palūkanų .dividendų .drau
dimų ir atsargos kapita
lų forma.

Akylesnis skaitytojas 
galėjo pastebėti,kad "Li
tas" tik su 2 trečdaliais 
Prisikėlimo turimo kapi
talo padarė dvigubai dau
giau brutto pelno. Brutto 
pelno dydis visai priklau
so nuo to, kiek unija turi 
santaupų Šeruose ir de
pozituose. Mat, už šėrus 
dividendai mokami tik 
metams pasibaigus, todėl 
jienueinaį metinį pelną. 
Gi palūkanos už depozitus 
išmokamos metų bėgyje 
ir todėl nueina į operaty
vines išlaidas. Kadangi 
"Litas"turėjo $1, 234, 433 
Šeruose ir tik $543,443 
depozituose, o Prisikėli
mas visai atvirkščiai-tik 
$627,221 Šeruose, ir $1, 
649, 965 depozituose, tai 
ir metinis pelnas "Lite" 
išėjo dvigubai .didesnis . 
Tačiau taupytojams iš 
esmės nėra jokio skirtu
mo,ar jie už savo santau - 
pas gauna palūkanomis 
metų bėgyje ar dividen
dais metų gale. Užtat ly
ginant atskirų kredito 
unijų nariams išmokamas 
už santaupas sumas arba 
bandant išvesti jų patar
navimų efektyvumą vie
nas metinis pelnas nieko 
nepasako .Tokiu atveju jau 
daug tikslingiau susumuo
ti unijos nariams išmokė
tas palūkanas, dividendus 
ir draudimus už santau
pas ir gautą bendrą sumą 
lyginti su narių tais me
tais unijoje turėta bendra 
šėrų ir depozitų suma.

Gal geriausiai Kanados 
lietuvių kredito unijų efek
tyvumą parodo jų imamos 
palūkanos už paskolas ir 
jų mokami dividendai ar 
palūkanos už santaupas . 
Daugumas lietuvių kredi
to unijų valdomo kapitalo 
yra išskolinta nekilnoja
mo turto paskolomis iš 
6,5%-7%, tuo tarpu už di
dumą savo šėrų ir depo
zitų jos moka 4,5%-5,5%, 
taigi verčiasi iš nepilnų 
2% operatyvinio pelno. 
Tuo tarpu didieji bankai 
taupytoajms moka 3%, o 
už paskolas ima nuo 6% 
iki 11%,taigi jų operatyvi
nis pelnas yra apie 4ar 5%. 
Oką bekalbėti apie viso
kius didžiųjų krautuvių 
"budget"planus arba įvai
rias finansų kompanijas!

Nėra abejojimo, kad ir 
kitų dviejų Kanados lietu
vių kredito unijų praeitų 
metų rezultatai bus neblo- 
gesni. Kanados lietuviai 
tikrai pagrįstai gali di
džiuotis savo atsiektais 
rezultatais. Jeigu kas nuo 
kredito unijų vis dar lai

kosi nuošaliai, tai neabe
jotinai daro žalą ir sau, . 
ir visai Kanados lietuviš
kai visuomenei.

P. Rudinskas .
DĖL NAUJOJO "LITO" STA 

TUTO PROJEKTO
Prieš keletą dienų "Li

to" nariai gavome naujo 
"Lito" statuto projektą, 
kurį turėsime priimti 
1967 m. vasario 25 d.ne- 
paprastame"Lito" visuo
tiniame narių susirinki
me.

Man,kaip buvusiam per 
pirmus dešimt "Lito" 
veiklos metų komisijos 
pirmininku ir vicepirmi
ninku bei sekus atydžiai 
"Lito" vystymąsi, šis 
peršamas "Lito" statutas 
buvo labai įdomus, bet 
kartu uždėjo ir sakyčiau 
pareigą atvirai pasakyti 
savo nuomonę bei ją pa
reikšti, kad ir paskutiniu 
momentu, "Lito" nariams 
- sutrumpintų būsimas 
diskusijas.

Pirmą kartą skaitant 
šio statuto projektą,susi
daro gana logiškas , 
kruopštus, s utr auktas, pa - 
remtas "Lygos" bei Que
bec© provincijos įstaty
mais ,mūsų"Lito" veiklos 
12 metų patirtimi bei "Li
to "valdybos nutarimų re
zultatas (išdavaj-statutas.

Bet iš arčiau pažiūrė
jus 14 puslapių išdėstytus 
paragrafus,kaip sakoma: 
"Ylaišlendaiš maišo', "O 
jų ne viena, bet keletas 
pagrindiniu'.’

Kuo suglausčiausiai, 
bet paeiliui verskime šio 
statuto projekto pusla
pius ir panagrinėkime ne
logiškumus .tendencingus 
nuslėpimus bei neteisėtu
mus - na ir pildykime jį.

Pirmiausia, kodėl šis 
statutas prisiųstas na
riams susipažinti taip vė- 
lai-prieš pat susirinkimą? 
Juk praktiškai eilinis "Li
to "nary s .nebeturės gali
mybių su kitais pasitarti, 
išsiaiškinti ar spaudoje 
pasisakytLStatutas iškri
to kaip iš dangaus,na ir 
prašom - greičiau nubal- 
suokit.nes kitas susirin
kimas jus laukia,o ir deš
ros baigia išvirti-atšals , 
kaip jau buvo anksčiau to
kiu atveju. Man aišku-tai 
tendencija (puikiai nušli
fuota) ir niekas kitas!

Antra. Kodėl nepridėta 
minimų "Credit Union 
aktų (Bill nr. 8), (Chapter 
57), (Akto XV skyrius)", 
"Lito"įsteigimo deklara
cijos ir kitų nuorašų, taip 
užakcentuojamų(Aktas V- 
18 d. - žiūrėk 27 statuto 
skyrius). Šiame statute, 
bekurių"Lito" narys pa
liekamas nežinioje-tam - 
soje ? Kas gi, ar laiko, ar 
gal popieriaus trūko?Ir 
čia aš randu didelę ten

denciją"Lito"narį išjung
ti iš logiškų sprendimų, 
prieš čia pat būsimus bal 
s avimus už šį statutą,

Štai keletas pagrindi
nių šio statuto ydų.Pusla
pis 3, 9 skyrius, paragr . 
"f". Turėtų būti:Valdyba 
narį gali suspenduoti iki 
sekančio visuotinio susi
rinkimo. Ypatingai para
grafai 3, ir 5, kurie tei
siškai labai gali būti gin
čijami, kiekvienam ( to
ki am nariui) labai nema
lonūs,tad ir ne pripuola
mai valdybai šitai nu
spręsti, bet visuotiniam 
susirinkimui.

Puslapis 4,skyr.ll pa
ragr. "d". Tai nelogiška 
ir be galo tendencinga , 
palyginus suparagr. "a". 
Turėtų būti nustatytas 
kvorumo dydis ir siūlau 
1 trečdalį visų, turinčių 
balsavimo teisę "Lito" 
narių skaičiaus (kas šiuo 
metu tesudarytų tik 287 
narius). Antraip, pavyz
džiui, dėl pašto streiko- 
apsukresnis"Lito" vedė
jas su jam prijaučiančia 
valdyba,na ir dar su ke
letą prijaučiančių narių, 
sudarytų teisėtą visuotinį 
susirinkimą.

Puslapy 5,paragr ."f'u7 
Tai nelogiškumo ir ten
dencijos tąsa lyginant su 
paragr."a" ir "d". "Lito" 
vedėjas ir valdyba turi 
užsitikrinti,kad kvietimai 
į susirinkimį pasiekė vi - 
sus (su pamatuotomis iš
imtimis .—išvykimas, pa
keistas adresas ir tt.) . 
O tam yra daug garantuo
tų priemonių: pav. narys 
prisiunčia"Litui "pridėtą 
kvietimo pakvitavimą, gi 
"Litas' 'to negaus -pasiun
čia registruotą laišką.

Puslapis 7, skyrius 16 . 
Įžanga netiksli, nes jei 
valdyba yra iš 5 narių, tai 
kasmet tegali būti renka
ma 2 penktadaliai (40%), 
3 penktadaliai (60%), o ne 
1 trečdalis. Paragr. 10. 
Turi būti suspenduoja ir 
pasiūlo visuotiniam susi
rinkimui pašalinti (o gal 
ir ne!).Paragr.11 užbaig
ti riš likusių kandidatų pa
gal balsų daugumą.

Paragr. 12. Turi būti: 
samdo ir atleidžia ir tt. 
Puslapis KDadėti paragr. 
"f":Unijos tarnautojai bei 
pareigūnai (vedėjas ir tt.) 
negali būti renkami į val
dybą". Kitaip greit vestų 
į nelogišką - asmenišką 
"Lito" vadovavimą.

Puslapis 10,skyrius 20, 
paragr.2.-Tainaujenybė , 
nes iki šiam laikui visi 
valdybos ir komisijų na
riai gaudavo nustatytus 
(valdybos) už posėdžius 
mokesčius-kaip juos be- 
vadintume : kelionės ar 
susisiekimo išlaidas ar 
pan.Siūlau šį paragr.aiš- 

ST.BAKŠIO ATSAKYMAS 
/atkelta iš 7 psl./ 

mažėjimas yra $10,234,31. 
Jis savo sumą paėmė iš 
1965 m. balanso, kuri pr . 
m.sumažinta $1,678,71 ir 
perša ją,kaip gryną pini
gą 1966 metams. Antra 
vertus čia nėra nuostolis, 
nes šios sumos nėra iš
leistos išlaidoms. Ji atsi- 
i ado ir susidarė per eilę 
metų dėl to, kad LN na
riams buvo prirašyti ir 
nelšmbkėti dividendai, 
kurių už 1966 m. balanse , 
be geros valios skolos yra 
$12,402.95 arba $2,168.64 
daugiau negu kapitalo su
mažėjimas. Bet gi svar
biausia, ką A. Patamsis 
sąmoningai nutyli, tai 
amortizaciją,kur i yra LN 
pelnas ir kurios iki šiam 
laikui susidarė jau net 
$51,242. 95.

Dėl klubo įrengimo kai
nos, jis rašo:"St. Bakšio 
v-bos posėdyje pateikto
mis nepagrįstomis žinio
mis klubo įrengimas rū
syje ir neišnuomuotose 
krautuvėse kainuotų apie 
$40. 000".

Pirma - aš sakiau, kad 
iš rūsių po krautuvėmis 
klubo įrengimas King g- 
je,lietuvio rangovo iš To
ronto nuomone, kainuotų 
tarp 40 - 50 tūkstančių. 
Maždaug po 3 m. moder
ni zuotumėm King g-vės 
pastatą iš lauko ir vidaus 
o iš krautuvių įruoštu- 
mėmlietuviškas kultūri
nes patalpas (kiek tas 
kainuotų-nesakiau).  Antra 
kaip gi aš galėjau sakyti 
"neišnuomuotose krautu
vėse",kurių, kaip reikalų 
vedėjas, puikiai žinojau, 
kad King g-vės pastate 
nėra!

Sekanti A.Patamsio ra
šinio pastraipa neigiamai 
pasisako dėl Delta kino po 
6 su puse m. pavertimo į 
sales ,dėl auto aikštės ne
turėjimo, dėl Deltos se
numo ir dėl leidimų. Čia 
atsakymas būtų ilgesnis 
ir dėl vietos stokos spau
doje, manau, bus progos 
pasisakyti s-me. Vieną tik 
pabrėšiu.kad mano pasi
teiravimu,leidimas Deltą 
paversti į sales tebega
lioja.

Betgi dabar priimkime 
A.Patamsio siūlymą Del
tą parduoti taip,kad 5 me
tus neturėsime nei jos , 
nei pinigų arba, sakykim 
kad ir gauname apie $75 , 
000 grynais iki morgičių , 
ką tada darysime,kai rei
kės ir žemę pirkti ,ir sie
nas statyti, ir salę bei 
klubą įrengti ?

A. Patamsis tuo būdu 
prispaustas prie sienos , 
posėdžiuose trumpai at
šaudavo:" Žmonės sudės'.' 
Kaip jie sudės,A .Patamsis 
jau pats pa tyrė,per metus 
laiko negaudamas nė vie
nos šimtinės!

Ir trečią ir 4-tą pastra- 
pą trumpiau atsakydamas 
pažymėsiu, kad, kai 1958 
m.Deltą pirkome,tas pats 
A.Patamsis puikiai žino
jo, kad perkame iš antrų 
rankų,mokėdami $25, 000 
daugiau ir primygtinai 
įtikinėjo narius,kad pirkti 

NuKelta i 5 psl.

kiau performuluoti ir nu
statyti aiškų mokestį (pa
gal "Lito" metines išga
les) kiekviename meti
niame susirinkime.

Šiaip jau, neturint pa
kankamai laiko smulkiau 
viską išstudijuothbet įve
dus aukščiau nurodytus 
pakeitimus, statutas yra 
priimtinas ir aš linkiu 
jam (statutui) ilgiausių 
metų ir sėkmės!

Inž. Juozas Bulota.
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Pagarba žmogaus 
vertybei

RAŠO P.STRAVINSKĄ
Sakoma, kad žmogus 

žmogui yra vilkas (homo 
homini lupus ėst).

Gal tai ir tiesa. Tą gi 
paliudija kad ir totalita
rinių (komunistinių, na
cinių,iš dalies ir fašisti
nių) rėžimų žiaurumai, 
taip pat ir neapsakomai 
žiaurus paskutinysis, 
daugelio mūsų pergyven
tasis pasaulinis totalisti- 
nis karas, nesiskaitęs su 
jokiomis priemonėmis,su 
elementariausiu huma
niškumu.

Žmonijos istorijoje, 
rodos,nėr a buvę tokių at
vejų ir laiko tarpų, kada 
viena tauta sistematiškai 
(organizuotu būdu) žudytų 
kitos tautos žmones-vy
rus ir moteris, senus ir 
jaunus, vaikus, kūdikius, 
net naujagimius tikslu- 
visą tautą totališkai iš
naikinti,kaip,pvz., vokie
čiai žudė žydus, čigonus ,

S 
ir jaunosios kartos (kad 
ir pokario sąlygose bren
dusios) prigimtį ir atbu
kino jų žmoniškumo jaus
mus. Net ir kitų žiauru
mus stebėdamas, žmogus 
su tais žiaurumais susi
gyveno, laiko juos "nor
maliais", pats pasidaro 
nejautrus.

Todėl šių dienų žmo
gui .kartu gi ir mums, lie
tuviams,tenka žadinti sa
vo jsieloje tauriuosius 
jausmus, kovoti su aklo
mis aistromis, darančio
mis žmogų žmogui vilku, 
laukiniu žvėrimi. Reikia 
mylėti žmogų ir teikti pa
garbą jo vertybei.

Tą turėtų daryti ypač 
mūsų spauda. Tik ar ji 
tatai daro?

Nekritikuodamas kitos 
mūsų spaudos ir neieško
damas jos dėmių, noriu 
čia tik, va, pasidžiaugti, 
kad NL, mano nuomone,

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 3 PSL.

Vaizdas į dalį Montrealio miesto, jo dalį uosto ir dalį vietos, kur balandžio 28 dieną bus atidaryta pasaulinė tarptautinė paroda. 
Vaizdo viduryje matome stadioną sportui, o priešakyje- vietą, kur bus statomos atvykusiųjų į parodą mašinos-automobiliai,čia 
vadinami karais. Mašinoms pastatyti jau yra paruošta 25,000 vietų, tat iškart parodoje galės būti pastatyti 25,000 mašinų.

likviduodami jų milijonus 
ar bolševikai žudo jų pa
vergtuosius.

Visi tie žmoni jos,kartu 
gi ir mūsų pergyvenimai 
gerokai apgadino šios 
mūsų generacijos,taip pat

kaip tik stengiasi tatai 
daryti.NL,iš tikrųjų, tei
kia pagarbą visiems lie
tuviams ir, apskritai, 
kiekvienam žmogui. Ji 
rodo meilę ir pagarbą 
žmogaus vertybei.

1) Nežiūrint to, kad 
laikraštis redaguojamas 
vienos mūsų politinės 
srovės veikėjo, jis, štai , 
yra prieinamas visiems 
lietuviams, kokių jie be
būtų pasaulėžvalginių ir

politinių įsitikinimų. Ja
me gi matome bendra
darbiaujančius visų sro
vių žmones;jis teikia ži
nių iš visų lietuvių gyve
nimo ir veiklos, k. a., iš 
katalikų, tautininkų, libe
ralų, socialistų ir kitų.

2) Laikraštis,kaip ma
tau,yra aiškiai krikščio
niškų pagrindų ir bruožų, 
bet jis nepažeidžia ir kitų 
įsitikinimų žmogaus 
jausmų.Iš jo dvelkia tikro 
humanizmo dvasia, mus 
visus šildanti ir gaivi
nanti.

3) Jame rodoma meilė
Australijoje, Adelaidės lietuvių namuose Liet. Bendruomenės valdybos priėmime, 
suruoštame PLB Valdybos pirmininkui su žmona- ponams Bachunams pagerbti . 
Iš kairės pirmoje eilėje sėdūkun.Kazlauskas, pirm. Vabolis, abu Ponai Bachunai, 
p.Vabolienė, p.Bielskis; sovi: pp. Lapšys, Patupienė,Arminienė, Lapšienė,M.Po
cius, Bielskienė, Rakauskas, Varnauskienė, Serelis, Serelienė, Fišerienė,Rakaus
kienė, Patupis,Remeikis,Neverauskas,Maželytė, Lukošiūnas. Foto Fišerio.

kiekvienam lietuviui,kar
tais net ir sovietinėje įta
koje augusiam .(brendu
siam) ir, žinoma, sveti
mos propagandos sielą

paliestam. Dėl to nesibi- 
joma, čia skelbti net ir 
mums gal kiek svetimų 
idėjų romaną, parašytą 
vad. "tarybinėj" Lietuvoj 
brendusio lietuvio.

4) Neprikl. Lietuvoj 
skelbiami visų mūsų 
veiksnių pranešimai, jų 
veiklos apyskaitos, visų 
veikėjų viešai pasakyti 
žodžiai, kalbos,nerodant 
nei vienam jų kokios an
tipatijos, priešiškų jaus
mų. Čia nematyti jokių 
asmeninių ambicijų, kaip 
sako, jokio partiškumo. 
Einama plačiu tautiniu ir 
demokratiniu kelitųkloja- 
mos gražios mūsų tarpu
savio sugyvenimo tradi
cijos, kuriomis, aišku tu
rės remtis ir visas mūsų

MEXIK0JE
Tik keletą kartų pasi

naudojau turizmo įstai
gos gido patarnavimu.Nu-1 
siplrkęs miesto planą ir 
knygą apie sostinę, gerai 
išstudijavau miesto iš
planavimą, pasiekdamas 
pačius pakraščius "pese- 
ru" - taxi pagelba, tačiau 
dažniausiai "naudoda-

būsimosios nepriklauso
mos Lietuvos gyvenimas.

Tas visa,ypač gi rodo
ma šiame laikrašty mei
lė ir pagarba žmogaus 
vertybei padarė, va, ir 
mane NL skaitytoju,drau
gu ir bendradarbiu.

mas" savo ilgas kojas. 
Tokiu būdu,geriau paste
bėdavau pačias smulkiau
sias meksikietiško gyve
nimo datėlytes, žymiai 
geriau kaip iš mašinos ar 
autobuso lango. Lyginau 
su Ispanija, kuri kultūri
niu gyvenimu savo turtin
ga praeitim yra žymiai 
pranašesnė už Meksiką. 
Madride ar Barcelonoj, 
išsukęs iš Prado ar Jose 
Antonio gatvių, į siaurus 
senamiesčio skerstgat- 
vius .pajusdavai tarp pen
kiaaukščių namų didingą 
praeitį, buvusį turtingą 
gyvenimą, meno pamink-

62 atkarpa. PENKTA DALIS
VI1 GYVENIMAS IS NAUJO

Prieš kelias dienas, kol į jį, Jurėną, nepadvelkė ne
matomos sienos lediniu šalčiu, viskas atrodė kitaip. Užbėgo 
skyriaus vedėjas: Bistrochodovas išsikrausto, prašė nuimti 
nuo įskaitos. Kur? Net šito nepaklausė. Nuo krūtinės tarsi 
kalnas nugriuvo. Pagaliau! Slidi žuvelė, teplaukia sau kuo 
toliau,— pagalvojo, tačiau tuoj pat nuo tos minties pasidarė 
šleikštu, nesmagu. Sakytumei, prieš minią žmonių būtų nuo
gai išsirengęs. O šiandien...

Tegu raudonuoja tie, kurie priėmė jį į partiją. . .
Ir tai viskas, kuo gali pasiteisinti?
Mes įrašėme jam papeikimą. . .
O toliau?
Toliau? . . Chm. .. Toliau mes nieko nežinome. Darbuoto

jas buvo neblogas. Reguliariai lankydavo partinius susirin
kimus, mokėdavo nario mokestį. . .

O gandai, įtarinėjimai? . .
Gal jūs manote, kad aš privalau surašyti visus niekus 

ir pasiųsti kilometrinę charakteristiką savo kolegai kažkur 
už šimto kilometrų: nepaleiskite iš akių!

— Gal ir taip.
Bet. . .
Ak, būkit malonus, neišsisukinėkite. Pats gi puikiausiai 

žinote, kad jis kažkur susiras patogią vietelę. Kuklią, neat
kreipiančią dėmesio. Nutūps, įsitvirtins. Kurį laiką dirbs 
sąžiningai, nusikratys partine bausme, o paskui vėl senomis 
vėžėmis. . . Ką jūs žinote, draugas Jurėnai, gal jis savo 
margame gyvenime padarė laimingą ne vieną rajono vadovą, 
tokį kaip jūs, kuris myli šventą ramybę ir džiaugiasi, atsi
kratęs niekšu, susipratusiu išgaruoti anksčiau, negu teisin
gumas privėrė uodegą?

Nutilkite pagaliau!
Ne, jūs manęs nenutildysite.
Liaukitės, prašau jus. . .
Jurėnas atsikvošėjo, apsidairė. Pasirodo, bestovįs prie 

savo buto durų. Vienas. Kur antrasis? Ne, antro žmogaus 
nebuvo, nors ausyse tebeskambėjo jo žodžių aidas. Antrasis 
liko ten, ligoninės sode. Žmogus su pilku chalatu ir šviežiai 
pakeistais tvarsčiais ant pakaušio.

Jurėnas nuspaudė mygtuką. Kišenėje gulėjo raktai, bet 
jis spaudė mygtuką. Koridoriuje pasigirdo skubūs žingsniai, 
tačiau jis negalėjo atitraukti piršto nuo mygtuko.

— Kas atsitiko, Povilai?
„Povilai... Ir šoferis Povilas. Kvailas vardas — kažkoks 

šventasis...“
— Nieko neatsitiko, Alfa. Pavargęs tik. Negaliu pakęsti

ligoninės atmosferos.
— Pas tave svečias.
„Trisdešimt aštuoneri metai, patogus butas, pora vaikučių 

ir ištikima žmona. Patenkintas balansu?"
— Girdėjai, ką sakiau?
— Svečias? Aha. Aš tuoj.
Nuėjo į vonią, nusiplovė rankas.
Svečias. . . Iš žmonos elgesio panašu: vėl kažkas su rei

kalais. Tai žmonės! Tartum sekretorius jiems būtų stoties 
budėtojas.

Prie svetainėlės durų stabtelėjo, pasitaisė kaklaraiščio 
mazgą (įprotis, būdingas daugumai tvarkingų žmonių, kas
dien turinčių reikalų su interesantais), nervingai nuspaudė 
rankeną ir įėjo į vidų.

Martynas pakilo nuo kėdės, žengė priešais ir sumišęs su
stojo vidury kambario. Kelias akimirkas abudu žiūrėjo vie
nas į kitą kaip sąmokslininkai, susitikę pačioje neįtikimiau- 
sioje vietoje. Apstulbę, nusigandę, nors abu žinojo, kad 
toks susitikimas neišvengiamas. Pagaliau parketo girgždėji
mas nutraukė spengiančią tylą. Žingsniai, pastūmėtos kėdės 
bildesys ir balsas, perdėtai žvalus niekuo dėto žmogaus bal
sas:

— Na, kaip reikalai, Vilimai?
Martynas tylėdamas pasigręžė prie savo kėdės. Guminiai 

batai (prie miesto griovyje nusiplovė) svirduliuodami nuvir- 
tavo blizgančiu parketu ir susmuko po stalu.

Jurėnas atsisėdo priešais.
— Buvau pas Toleikį. Gal ir tu atvažiavai aplankyti?
Martynas silpnai papurtė galvą.
— Po viso to nedrįstu pas jį beužeiti.
— Chm. . .
— Nepykite, sekretoriau, kad įsibroviau į namus. Kitaip 

negalėjau.
— Nieko nieko, gerbiamasis. Labai džiaugiuosi. Išgersi 

puoduką kavos? Aišku, išgersi. Aš tuoj.— Jurėnas pakilo 
nuo kėdės, apsidžiaugęs atsiradusia proga pasišalinti iš kam
bario, ir kai grįžo, užtrukęs ilgiau, negu reikia, Martyną 
rado sustingusį tokioje pat pozoje, kaip paliko.

Keistas, iki šiol nepažįstamas jausmas nukrėtė Jurėną 
kaip elektros srovė. Ištiesė ranką per stalą ir lyg netyčia 
palytėjo Martyno rankovę — nebeturėjo jėgų toliau vaidinti.

— Martynai, nesmerkiu tavęs. . . Atsitiko, ką paveiksi. . . 
Ne iš blogos valios. . .

— Grigas nori sušaukti atvirą partinį,— nelauktai ramiu 
balsu pratarė Martynas, tartum visą laiką būtų galvojęs apie 
tuos žodžius, kurių pasakyti tik ir atvažiavo.— Gal ir jo 
tiesa: jei turėjai drąsos nusikalsti žmonėms, tai ir nebijok 
prieš juos atsakyti. Ką gi, sekretoriau, atsakysiu už tai, kuo 
aš kaltas, bet toliau vadovauti kolūkiui negaliu.

— Pirmą kartą girdžiu apie tokį susirinkimą. . .
— Žmonės labai suirzę, juokiasi, siunta, negaliu akių 

parodyti,— tęsė Martynas, lyg nenugirdęs Jurėno.— Koks 
iš manęs be pirmininkas, sekretoriau. Sutrypiau visų pasiti
kėjimą į juodą žemę kartu su išartais pasėliais. Atleiskite 
savo prašymu ar išmeskite. Tegu vadovauja Grigas, kol Tq_- 
leikis sugrįš.

Jurėnas bejėgiškai mostelėjo ranka.
— Atviras.partinis...— sumurmėjo, apžiūrinėdamas savo 

plaštaką tokiu žvilgsniu, lyg abejotų, ar ta kūno dalis tikrai

jo.— Atviras partinis. .. Tokiu klausimu. .. Apsinuoginti 
prieš žmones, išnešti visas šiukšles iš namų.. . Ar Grigas 
pagalvojo, ką reiškia išstatyti komunistą viešam teismui?

— Ne, aš nebijau viešumos, sekretoriau. Ne to išsigandęs 
atlėkiau. Manęs labiau nebepasmerks. Grigo tiesa: jei mes, 
komunistai, darydami gera žmonėms, didžiuojamės savo nuo
pelnais, tai nesigėdykime atskleisti liaudžiai ir savo kaltes. 
Manote, žmonės mus labiau gerbs, jei, privarę krūvą po no
simi, pasislėpsime už kampo? Aš pakartojau Grigo žodžius, 
sekretoriau, o nuo savęs tepridursiu tiek, kiek jau pasakiau: 
nebijau žmonių teismo, bet negaliu jiems vadovauti. Supras
kite. . .

Jurėnas ilgai tylėjo. Taip ilgai, kaip niekad savo gyve
nime, sėdėdamas su pavaldiniu prie vieno stalo. Įėjo namų 
šeimininkė su kava. Jurėnas išsiėmė iš bufeto nugertą konja
ko butelį, stiklelius, pripilstė ir, gestais paraginęs Martyną, 
pakėlė prie lūpų savo taurelę. Abudu siurbtelėjo, užgėrė 
kavos. Tyla, tyla. Žmogau, kiek galima tylėti?

— N-taip. . . Vadinasi, sugalvojai pabėgti? Yra tokių 
žmonių. Pridaro klaidų, mandagiai atsiprašo ir — už kampo. 
Tai ta pati krūva, apie kurią ką tik pats pasakei, gerbiamasis.

— Ne vienas ją privariau — turėtumėte tą žinoti,— niū
riai atsakė Martynas.— Kas jau kas, o jūs tai tikrai turėtu
mėte žinoti. O kai dėl pabėgimo, tai niekur nesiruošiu bėgti. 
Aš ne keliautojas, ne Bistrochodovas.

Jurėnas išblyško.
— Kaip ne keliautojas? Buvai kolūkio pirmininku, nu

smukai iki pavaduotojo, o koks sekantis laiptelis? Brigadinin
kas! Pats keliauji žemyn, gerbiamasis, štai koks reikalas!

Martynas įsikabino abiem rankom į stalo kraštą. Stalas 
virpėjo, lyg drebulio krečiamas; įtemptoje tyloje buvo gir
dėti, kaip tirta ant lėkštučių kavos puodukai.

— Geriau nekalbėkime apie tai, sekretoriau. .. geriau 
nekalbėkime. . .

Jurėnas nuleido galvą.
— Reikėjo galvoti savo protu, nebūtų to atsitikę. . .
— Aš nesiteisinu.
— Tau nėra ko teisintis.— Jurėnas pasisuko šonu su 

visa kėde: jį slėgė Martyno žvilgsnis. Valandėlę tylėjo, nu
delbęs akis į grindis, paskui prabilo, lyg su savimi kalbėda
masis: — Nuostolis! Pridaroma ne tokių nuostolių. Praeitą 
rudenį vien mūsų rajone supuvo ant lauko pora šimtų hekta
rų derliaus. Ta istorija su kukurūzais, paėmus šalies mastu, 
neverta aguonos grūdo. Pienės pūkelis, gerbiamasis. Pūkšt 
papūtei, ir kaip nebūta. Nulėkė. . . Nebėra. .. Nebuvo ir ne
bėra. . .— Jurėnas kimiai nusijuokė ir per petį pažvelgė į 
Martyną.

„Nurašyti? — akimis paklausė Martyną.— Hektarus, taip, 
galima. O kaip su žmonėmis?"

— Keli plunksnos brūkštelėjimai, ir problema išspręsta. 
Pamirškime viską ir galvokime, kad nieko panašaus nebuvo, 
gerbiamasis? O kaip su tuo daiktu? — Jūrėnas bakstelėjo 
pirštu į krūtinę.— Kaip su sąžine, jeigu ją žmogus turi?

— Vadinasi? ..— sušnibždėjo Martynas.
— Vadinasi, mudviem yra apie ką pagalvoti, labai rimtai 

pagalvoti, Martynai Vilimai.— Jūrėnas gailiai šyptelėjo, no
rėjo stotis, bet pavargęs mostelėjo ranka ir liko sėdėti. Sun
kus, griozdiškas, palinkęs visu kūnu į priekį, kaip virš be
dugnės pakibusi uola. Daugiau bus.

lūs, ei Rastro turgavietę 
su įvairiom senienom... 
Tuo tarpu Meksikos sos
tinėj, patekęs į panašų 
rajoną,pamatai be durų ir 
langų nešvarias krautu
vėles ,restoranus,nugrio- 
vimo "prašančius" kelių 
aukštų senus namusjkam- 
puose miegančius vaikus, 
arba indėnes, pasikloju
sias ant šaligatvio karto
ninį popierį.Nėra ko ste
bėtis: Meksika buvo tik

Nukelta į 4 psl.

Mokyt. IRENE A. MAŽEIKYTĖ, 
Emilijos Lausėdaitės-Mažuikienės 
ir velionies scenos veikėjo rėžis. 
Jurgio Mažuikos vienturtė duk
tė, kurios vestuvės su inž. Jonu 
Gaidimausku įvyko 31. 12. 1966. 
Iki šiol abu jaunavedžiai vairuo
davo savo automobilius, bet po
vestuvinei kelionei į San Carlos 
de Bariloche važiuos viename. 
Pavyzdingos Berisso lietuvaitės 
mokytojos teka už sostinės lie
tuvių inžinierių: šimėnaitė ište
kėjo už inž. J. Ramanausko, Sta- 
šytė už inž. A. Rastausko, o da
bar ir trečios Berisso mokytojos 
vedybos su inžinierium. Mokyto
ja Ramanauskaitė iš Berisso iš
tekėjo už sostinės industrialo 
Lukšo. Šie malonūs reiškiniai 
liūdyja, kad mūsų kolonija nie

kuomet nesumažės.
Rašo Argentinos Lietuvių 

Balsas.
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KULTŪRIV^atOVIKA FILMO MENAS
NAUJI LEIDINIAI

Antanas Vaičiulaitis."Gluo
snių daina".Padavimai. I- 
liustravo Telesforas Valius. 
Išleido Juozas Kapočius, En
ciklopedijos leidėjas. 126 
puslapiai. Kaina $ 2.50. La
bai puošnus leidinys.
Juozas Girnius.'Idealas ir 
laikas".Žvilgsnis į dabar
ties ateitininkiją ir lietuvi
škąją išeiviją. 238 psl.Kai 
na $ 4.OO. Leidinys prof. 
V.Manelio atminčiai. Kny
ga atspausta Draugo spaus
tuvėje, ten ir gaunama ad
resu: 4545 W.63 Street, 
Chicago, Ill.,U.S.A.
KOMPOZITORIUS J. BER

TULIS
vasario 24 d. mini savo pe 
dagoginės veiklos 50 metų 
sukaktuves Jaunimo Cent
re. Sukaktuvininkas ta pro
ga skaitys paskaitą tema: 
Žodis muzikoje ir muzika 
žodyje.

Minėjimui sudarytas ko
mitetas, kurio adresas y- 
ra šis: 6818 So. Western 
Avenue, Chicago, Illinois, 
60636, telef:77869Ol.Ko
miteto sudėtyje: J. Ž ilevi- 
čius,R.Skipitis,dr.Meš - 
kauskas, J. Talalas, A. Tra- 
kis ir kt.
SAULIŲ SĄJUNGOS ISTO

RIJĄ
išleido Minties spaustuvė 
Australijoje, Sydnejaus 
mieste. Tai antroji laida. 
Pirmoji laida buvo išleis
ta 1939 metais Lietuvoje, 
prieš patųrusų okupaci
ją. Nespėjus ją plačiau 
išplatinti, rusai, užėmę 
Lietuvą, ją tuojau konfis 
skavo. Šią šaulių istori
ją parašė, šaulių pakvie
stas istorikas Dr.J.Ma- 
tusas.

Knyga kietais viršelia
is, gražiai išleista irkai- 
nuoja 4 dol.JAV. Gaunam 
ma adresu: Pr.Nagys,4l7 
Burwood Rd., Belmore, N. 
S.W., Australija.
LEIDINIAI LIETUVOJE

kuojama feodalinė san
tvarka, katalikų bažnyčia, 
aprašomi tautų papročiai. 
Studiją apie M. Lietuvi 
parašė ir jo traktatą išver
tė prof. L Jonynas. Leidinį 
spaudai parengė istorijos 
mokslų daktaras J. Jurgi
nis.

Įžymaus lietuvių poeto, 
dramaturgo, literatūros ir 
teatro kritiko bei istoriko 
Balio SRUOGOS knygoje 
BANGŲ VIRŠŪNĖS (404 
psl., 10.000 egz.) sudėti ge
riausi B. Sruogos eilėraš
čiai. Kai kurie eilėraščiai 
ir legenda „Jūrūnas“ skel
biami pirmą kartą. Leidi
nys mažo, dailaus forma
to, iliustruotas 
Paškauskaitės.

Mažo formato 
leista Alfonso 
NIO poezijos rinktinė ŠI
TIE METAI (296 
10.000 egz.),

Jono MIKELINSKO 
citologinis romanas 
LAIKRODIS EINA 
psl., 25.000 egz.) vaizduoja 
dviejų jaunuolių — Šarū
no ir Jūratės — draugys
tę, jiems tekusius sunkius 
išbandymus, skirtingus gy
venimo kelius, kelia ak
tualias gyvenimo proble
mas.

Pirmą kartą lietuvių 
kalba išleista Vladimiro 
MAJAKOVSKIO pjesių 
knyga MISTERIJA BUF 
(280 psl., 6.000 egz., išver
tė J. Macevičius), kurioje 
rasime tris rašytojo vei
kalus: „Misteriją Buf", 
„Blakę" ir „Pirtį“.

Šiuolaikinio jugoslavų 
rašytojo Michailo LAU
CIAUS romam. VESTU
VĖS (250 psl., 10.000 egz., 
išvertė J. Pajaujis)

Antrą kartą išleistas 
švedų rašytojos Sali SAL- 
MINEN romanas KATRY- 
NA (387 psl., 40.000 egz., 
išvertė K. Mekas ir E. 
Stravinskienė) vaizduoja 
jaudinančią neturtingos 
moters gyveninio istoriją.

Žymaus XIX a. vengrų 
literatūros klasiko Moro 
JOKAJAUS romane AUK
SO ŽMOGUS (520 psl., 
15.000 egz., išvertė Vyt. 
Petrauskas) pasakojama 
apie laivo škiperio nepa
prastą praloblmą, sėkmę 
ir kartu jo tragediją, kai 
jis pradeda suprasti, jog 
meilės ir laimės už pini
gus nenupirksi.

Gera dovana {vairaus 
amžiaus valkams — pa
kartotinai išleistos H. K. 
ANDERSENO PASAKOS 
(287 psl., 40.000 egz., iš
vertė J. Balčikonis, iliust - 
racijos J. Sancnerio).

"Time" vasario 17-tos 
dienos laidoje, rašinyje 
je apie kino meną, įdėjo 
platoką pasisakymą apie 
Joną Meką, kaip apie ki
no ateities pranašautoją. 
"Time" prie to straips 
nio pridėjo ir jo fotogra
fiją, kurią čia matome, 
pažymint, kad jis,kaip 
pranašas Eliją, dėvįs 
vešlius plaukus.

JONAS MEKAS

Jonas Mekas, kurį žino
me kaip filmų gamintoją, 
kurio filmai turi pasise
kimą ir laimi premijas, 
"Time" pristatomas su 
pranašyste, kad ateities 
filmas bus meniškas, ir 
kad komercinis filmas, 
kuris vyrauja dabar, ne
beteks savo egzistenci
jos galimybių ir iš nyk
stąs.

pfRLJO

VEDA D R.

dail. L.

knyga iš- 
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psl.,

psi- 
O 
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FILMAI, KURIE DABAR

clon-
mo-

vesti

EINA KINO EKRANUOSE

APIE TOTORIŲ, LIETU
VIŲ IR MASKVĖNŲ pa
pročius (139 psl., 5.000 
egz.) — tai XVI a. auto
riaus Mykolo LIETUVIO 
lotynų kalba parašytas 
traktatas, kuriame kriti-

THE ADVENTURES OF TOM SAWYER. 
Marko Twaino klasikiniai sukurto berniuko 
Tomo Sawyerio padaužiški “žygdarbiai” Missis
sippi pakrantės miestelio gyvenimo fone. Šis 
spalvotas filmas rekomenduojamas visiems.

AFTER THE FOX. Šioje spalvotoje filminė
je komedijoje Peter Sellers vaizduoja Aldo 
(The Fox, Lapę) Vanucci, italą sukčiu, kuris 
tampa filmų režisorium, kad galėtų įvykdyti 
suplanuotą piktadarystę. Smagi pramoga suau
gusiems, bet nelabai tinkanti vaikams.

ALFIE. Alfie, savanaudis, neatsakingas 
žuaniškas gražuolis plazdena nuo vienos 
terš prie kitos. Ištikus nelaimei, atsisako
mergaitę, kuri pagimdo jo sūnų. Kitai per jį 
tapusiai nėščiai moteriai parengia abortą. Iš
ryškinamas aborto nemoralumas. Puiki Michael 
Caine vaidina Alfie vaidmeny. Tik suaugu
siems, ne jaunesniems kaip 18 m. amžiaus.

ALL THE OTHER GIRLS DO. Šioje jautrio
je italų dramoje žavi, bet jauna ir neprityrusi 
besimylinčiųjų pora bandoma sulaikyti nuo ve
dybų tėvų, kurie nenorom tik sudaro sąlygas 
jiems nusikalsti. Šis šiaip jautrus filmas apga
dinamas per daug ryškios to nusikaltimo sce
nos. Italų kalba su angliškais užrašais. Tinka
mas suaugusiems, bet ne jaunimui žemiau 18 
metų.

ALVAREZ KELLY. Spalvotas filmas apie 
Civilinį karą, kaip ciniškas bandų varytojas 
(William Holden) priverčiamas Pietiečių pul
kininko (Richard Widmark) padėti jiems. Vul
gari kalba ir trumpa prostitucijos scena. Suau
gusiems — gera; leistinas tik vyresnysis jauni
mas.

AMBUSH BAY. Apie daug gyvybių pareika
lavusią slaptą misiją, rinktinių amerikiečių 
marinų atliktą kare sų japonais priešų laikomoj 
Filipinų saloj. Gana tinkamas visiems.

AN AMERICAN DREAM. Supainiota melo
drama, pritaikyta iš Norman Mailer romano.
Televizijos pranešėjas (Stuart Whitman) įsive
lia su policija, su gangsteriais Ir su seniau jo 
mylėta moterimi (Janet Leigh). Filmas — 
spalvotas. Suaugusiems^— šiaip sau.

. .. AND NOW MIGUEL. Žavus, spalvotas 
filmas pagal premijuotą vaikų apysaką apie 
dvylikametį Miguel, gyvenantį avių piemenų 
šeimoj šiandieninėje Naujojoje Meksikoje. La
bai geras visiems, o ypač vaikams.

ANY WEDNESDAY. Populiarios teatrinės 
komedijos spalvotas filminis pastatymas apie 
svetimoterystės aferą. Paviršutiniškas ir lėkš
tas, kaip ir pati pagrindinė komedijos veikėja. 
Vaidina Jane Fonda ir Jason Robards. Suaugu
siems, ne jaunesniems kaip 18 metų.

BANG, BANG, YOU’RE DEAD. Lengva šni
pinėjimo intryga, suvaidinta nuotaikingos ak
torių grupės, vadovaujamos Tom Randall ir 
Senta Berger. Mėgstantiems tokio žanro filmus 
bus smagu praleisti laiką. Suaugusiems ir vy
resniajam jaunimui.

BATMAN. Batman (Adam West), prieš nu
sikaltimus kovojąs šikšnosparnis-žmogus, tele
vizijos “pop” meno herojus, filmo ekrane ka
riauja su šikšnosparniais — niekšais, besikėsi
nančiais užkariauti Jungtines Tautas. Smagus 
dideliems ir mažiems Batmano garbintojams.

THE BIBLE. Šiame “Ultra Panavision 70” 
spalvotame filme nepaprastai vaizdingai atku
riami šv. Rašto pradinės Genezės knygos 22 
skyriai: pasaulio sukūrimas, Adomas ir Ieva 
rojuje, patriarcho Abraomo (George C. Scott) 
istorija. Visur prisilaikoma biblinio teksto, tik 
kai kurios dorovės atžvilgiu sunkiau pavaiz
duojamos vietos yra arba išleistos (pvz. Noės 
pasigėrimo epizodas), arba sušvelnintos (pvz. 
Sodomos miesto gyventojų nemoralumas pa
vaizduojamas trumpu išraiškos šokiu). Reko
menduojamas visiems (būtų gera mažiesiems 
vaikams tas istorijas iš anksto papasakoti).

THE APPALOOSA. Spalvotas vakarietiš
kas filmas apie buvusio Pietiečio kario (Mar
lon Brando), perėjusio sieną atgauti meksikie
čio bandito (John Saxon) pavogto veislinio 
Appaloosos eržilo. Geras — suaugusiems; be to, 
tinka ir vyresniajam jaunimui.

ARABESQUE. Viena pora (Gregory Peck ir 
Sophia Loren) gaudoma Londone ir jo užmies
čiuose dėl slapto hieroglifinio rašto. Išskirtinai 
vykusiai nufilmuota. įdomu suaugusiems, leis
tina ir vyresniajam jaunimui.

ARRIVEDERCI, BABY! Triukšminga kome
dija, kurioj moterų suvedžiotojas (Tony Curtis) 
sutinka sau lygią — savo trečią žmoną (Rosan
na Schiaffino). Spalvoti Rivieros vaizdai. Su
augusiems pramogingas filmas.

ASSAULT ON A QUEEN. Karibų žvejų va
dovas (Frank Sinatra) prisijungia prie piratų 
grupės apiplėšti keleivinį laivą vidury vande
nyno. Spalvotas filmas. Šiaip sau — suaugu
siems ir vyresniajam jaunimui.

Filmų apžvalga "Laiškai-Lietuviams".

P as tab a: Kai kas pamirkta, kad 
NL prenumerata jau nuo 1966 m.— 
$ 1.00 yra pakelta. NL,

Sudėtinis choras, vadovaujamas Fausto Strolios , akompanuojant Byanskui, išpildė meninę progra
mą prof. Juozo Žilevičiaus pagerbime Chicagoje, gruodžio 4 d. M. Nagio nuotrauka

VALIAU TARSIS (šešioliktasis tęsinys) ROMANAS

O, DUOKIT, DUOKITE MAN LAISVĘ!

Maskvoje Ženią Diamantą draugai 
sutiko pikta pajuoka ir aštriais prie - 
kaištais:
- Ką - nusišypsojo tau Italija?
- Numeris nepasisekė?

Dukart jį buvo iššaukę į KGB.
Ženia negalėjo miegoti ištisomis 

naktimis. Kartą po spektaklio jis kal
bėjosi su dirigentu apie būsimą pasta
tymą ir mįslingai pasisakė:
- Kažin,ar dagyvęnsiu iki premjeros. 
-O kodėl? Kas su tavimi?

Ženia prisilenkė prie pat dirigento 
ausies ir pašnabždėjo:
- Aš bijau, kad manęs nepribaigtų.

Dirigentas apie tai pranešė teatro 
administracijai, ir ta, ilgai negalvo
dama, nifgabeno jį į Kanatčtkovo vasa
rnamį.
- Nieko ypatinga, persekiojimo mani
ja,- nusprendė gydytojai. - Metelius

l

PERSIŠKAS ANEKDOTAS 
Sode vaikščioja graži mo
teris .Pro šalį eina gražus 
jaunuolis.Jis pamato ją ir 
sako:
- Tuojau ateinu pas tave.
- Ak tu palaidūne'.-atsilie 

pia ji. -Kaip gi tu čia atei ■ 
si?Cia juk nėra įėjimo 
Nebent apeitum sodą iš ki
tos pusės...
SOVIETIŠKAS MOKINYS 
Prie Kremliaus vartų, 
nors ten neleidžiama el
getauti, vis dėlto pasipai
niojo elgeta su mažu ber
niuku. Pilietis, duodamas 
išmaldą, jam sako: 
-Negerai, kad ir sūnų pra
tini elgetauti...
-Jis ne mano sūnus. Jis 
mano mokinys. ..Kaip gi 
įvykdysime partijos šūkį 
"Plėški,kiek gali"?jei 
neturėsime specialistų?

PRASMINGAS PATARIMAS 
Kalbasi du bičiuliai. 
-Tikiuosi, kad savo vardu- 

:v; dieną būsi namie.
- Taip. Bet žinok, kad pa
keičiau butą. Pats viršuti
nis skambutis. Kai ateisi 
sveikinti, skambutį pasp-

, ausk alkūne.
- Kodėl būtent alkūne?-nu
stebęs klausia bičiulis.
- Manau, kad neateisi tu
ščiomis rankomis...
NESPĖJĘS PAMATYTI 
Teisme klausia prokuro
ras:
- Ar tamsta tikrai matei, 
kaip tasai žmogus buvo 
nušautas ?
- Mačiau tikrai.
- Ir kulką matei?
- Gaila, pone prokurore, 
kulkos negalėjau pastebė
ti

— Betgi mane Ir Išgąsdinote! Gal
iojau, kad tai pelė. . .

MEKSIKOJE
/atkelta iš 3 psl/

Ispanijos kolonija.Juknet 
kreolai neturėjo lygių 
teisių su atvykusiu kolo-

Jums reikalinga absoliuti ra- 
į. Siūlau eiti | darbą, . .

nistu, nekalbant jau apie 
indėnus vergus. O kiek 
aukso ir sidabro, matyt©' 
Toledo, Barcelonoj, Ma
dride ir kt. buvo atgaben
ta iš Meksikosl

___ ________________
Atvaizdas prie K.Barono aprašymų iš Meksikos: šokis, kuriuo vaizduojamas 
meksikiečuj sukilimas - revoliucija dėl išsilaisvinimo iš ispanų okupacijos.

pasigydys ir praeis.
Ir pradėjo jį gydyti aminodinu, an- 

daksinu, ir kitais medikamentais. Ze
niai mėnuo po mėnesio darėsi vis blo
giau. Jis pradėjo vengti žmonių - vi
si jam atrodė priešais, įskundikais , 
išdavikais, nors Palatoje Nr.7 visi jį 
mylėjo ir jį gydė dėmesiu ir meile. 
Šitą jis pagaliau pajuto ir prisirišo net, 
ypač gi prie Valentino Almazovo, ku
riam patikėjo visas savo paslaptis ir 
sumanymus. Kartą naktį Ženia, nedrą
sus ir liūdnas, nuėjo pas Almazovą,pa
siprašė leidimo sėstis ant jo lovos ir 
tyliu, švelniu balsu, kaip visada, su
sijaudinusiu, žiūrėdamas kažkur į to
lį, kalbėjo:
- Valentin Ivanovič, ką nors man pa

aiškinkite. Aš visiškas profanas, vi
siškai nieko gyvenime nesuprantu, ir 
politikoje. Kodėl mane visi persekio

ja? Kodėl man neduoda gyventi? Kuo 
aš ir kam kliudau?

Valentinas Almazovas iš pat prad - 
žios pamilo šį suaugusį vaiką. Todėl 
stengėsi jo nenugązdinti, nors nieko 
raminančio negalėjo sugalvoti.
- Į pirmąjį klausimą atsakymas aiš

kus,- juk ir mane ir visus mus, šios 
palatos gyventojus, persekioja todėl, 
kad mes ne prisitaikėliai, ne pastum
dėliai, - tai jums turėtų būti aišku. 
Visiems mums nevieta šiame prakeik 
tame krašte. O jūs - visiškai bejėgis 
ir negalite atsispirti nei prieš intri - 
gantus, nei prieš policiją. Jūs neturi 
te jokio savisaugos uždangalo, nei mi
mikrijos sugebėjimo. Jums teikėjo pa
silikti Italijoje. Ir ne dėl pinigų, bet 
kad Italija laisvas kraštas, kuriame 
artistai gali gyventi kaip tikri žmonės. 
Ten menui ir tarnautojams neprievar
tauja žandarai,kaip pas mus. Ten net
gi režimo priešininkai, stambus poli
tiniai veikėjai policijos nepersekioja
mi, kaip pas mus. Komunistai pervą- 
Istybinį radio ir televiziją kviečia nu
versti valdančiąją viršūnę, - ar jūs ga
lite įsivaizduoti ką nors panašaus mū
sų policiniame krašte? Aš jums paaiŠ-

Bet meksikieti s, kaip ir 
ispanas-širdies žmogus . 
Nors neturtingas, tačiau 
išdidus.Neužgauk jo. Pa
liksi amžinu priešu. Būk 
visuomet mandagus. Ga
vęs .kad ir mažiausią pa - 
tarnavimą, netingėk pa
sakyti munchas gracias. 
Dar geriau-paspausk jam 
ranką.Toks jau jo būdas. 
Ir gatvėje ar net įstaigoje 
(mačiau olimpinių žaidy 
nių komiteto raštinėj) su
sitikę vyrai, gal antrą- 
trečią kartą,paduoda vie
nas kitam ranką, apsika
bina, priglaudžia veidus , 
ploja vienas kitam per 
petį. Daugiau bus.

kinsiu dalykų padėtį.
Ir artistas ir menininkas turi orien

tuotis šiose džunglėse, nors politika 
jam svetima, - jis politiką neprakti
kuoja, bet nelaimė jo, kad politika jį 
praktikuoja. Pirmasis totalistinis fa
šizmas buvo sukurtas Rusijoje. Natū
ralu, kad pasaulis, nusigandęs sovie- ! 
tinių piktadarybių masto, susirūpino 
savisaugos priemonėmis. Ir daugiau
sia reakciniuose kraštuose taip pat į- 
sigalėjo fašizmas kaip atsakomoji re
akcija į sovietinę tironiją. Aišku,kad 
visų pirma reikia reikia baigti su vi - 
sais šitais fašistais, išlaisvinti, visų 
pirma, Rusijos pavergtas tautas ir vi. 
same pasaulyje įgyvendinti demokra - 
tiją. Tikiuosi, kad šita įvyks netoli
moje ateityje. Tada jūs, Ženia, kon-> 
certuosite Rusijoje ir visame pasauly-sovietinio gyvenimo "malonu
je; niekas jūsų nepersekios, ir jūs bū-mus", kažkokiu būdu gavo tei
site sveikas ir laimingas. Šiandieną 
jūs tiesiog ligonis, perimtas žmonių Amerikoje važinėja su paskai- 
baimės - šito pas mus daug, perdaug, tomis apie sovietinį bolševiki- 
Mūsų šalis - tamsus rūsys, pripildy
tas baisių vaiduoklių, o jūs - kūdikis 
bailus. Bet visa tai praeis - tikėkite, 
pasitikėkite.. .laukite.

Daugiau bus.

VA LERIJ TARSIS 
rusų rašytojas, patyręs visus

se išvykti į Vakarus ir dabar

nį gyvenimą ir jo sukrtąjį "ro 
jų". Čia spausdiname jo para
šytąjį romaną iš jo pačio išgy 
venimų. Rašytojas pats perė
jo per jo aprašytąją Palatą 7.

■
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PATIKSLINIMAS
KLM Royal Dutch Airlines kelionių Biuras Montrealyje iš 

praėjusių metų grupes keliauninkų į Vilnių - Lietuvą pgtirties, 
šiais metais organizuodamas keliones i Vilnių praneša patobu
linimo, kuriuo nebus veltui leidžiamas kelionėje laikas Grupe 
kel iautojų, įsėdusi į lėktuvą Montrealyje, tiesiai pa
sieks Vilnių, įAaskvoj ar kitoj Europos vietoj nebus išlai
pinama nakties apsistojimui, išskyrus tiesioginį persėdimų.

Dar serija Montrealio lietuvių Spaudos baliaus vaizdų. Katrėje matome K.Baroną, pp. Zubus, Lukoševičius, kun. Kulbį,SJ. ,pp. Smilge
vičius, dešiniau pp. Jazokus, pp. Gudus, pp. McDonald, p. Rimkuvieą' p. Krivinskas, ir kt.

Del prieinamesnių galimybių aplankyti gimines Lietuvoje yra 
vedami pasitarimai su autoteringais asmenimis ir kai tik bus 
gauta naujų rezultatų KLM Biuras paskelbs šiame laikraštyje
(NL) ir duos paaiškinimus pęr žemiau skelbiamus kelionių, agen
tus.

PRISIJUNKITE PRIE 1967 METŲ VASAROS 

VISKĄ IŠKAITANČIOS KELIONĖS I

VILNIŲo Iš Montrealioc ccnjĮĮ • kanadiškais pinigais. AMJSXJ ORTAS'
VEDA KAZYS BARONAS

Kairėje j tunimas linksmas ir patenkintas Spaudos balium. Jo dalyviai gausūs buvo šokiuose. Dešiniau tautiečiai vaišinasi ir šoka.

Du
, BIRŽELIO 20 d.

patogūs važiavimai iš Montrealio:
-----------  ir LIEPOS 11d.

I
Trys pi[nos savaitės Vilniuje.

o Kelionės kaina Įskaitant viską (lėktuvas, hotelis, 
valgis, pervežimas 
ir aprodymai).

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

T , HklmM
• Tarkitės su į ūsų keliones agentu f- / -

arba artimiausia KLM įstaiga.
‘ ROYAL DUTCH AIRLINES

PANEŠIMAS NR. 75

gos metinių žaidynių 
krepšinio ir tinklinio pir
menybės įvyks š. m. ba
landžio 1-2 d. d. Toronte , 
Kanadoje. Krepšinio pir
menybės bus vyrų,jaunių 
A, jaunių B, moterų ir 
mergaičių klasėse. Tink 
linyje-vyrų, moterų, jau
nių ir mergaičių klasėse.

Krepšinyje pirmeny
bėms registruojasi :vyrų 
ir jaunių A klasėse ne 
daugiau po 8 komandas , 
kitose klasėse ne daugiau 
po 6 komandas.

Johan Tiedman Regd
DIRBU VISŲ RŪŠIŲ BALDUS 

PAGAL UŽSAKYMUS

1002 Clark Street /prie Dorchester/, Montreal, P.O. 
TEL: 861- 3032, 
vakare - 254 - 6898. /Kalbame lietuviškai/.

Univelial C Leaner J & IjailorA
• Valau ir taisau vyriškus ir moteriškus drabužius.
• Siuvu naujus pagal užsakymus vyriškus paltus, 

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

(at Wellington St.) Tel. 769-2941

Baltica Investment Corp
Autorizuotas kapitalas $ 120.000

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

U? indėlius mokame 8% dividendo.

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

IR KITI ĮVAIR0S MEDŽIO DIRBINIAI.

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

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

•• EKSKURSIJA į LIETUVĄ SU GRUPE AR PAVIENĖS 8« 
•• KELIONĖS REIKALŲ TVARKYMUI, PASIKALBĖKITE ••
88 SU PRITYRUSIU EKSPERTU ••
:: MICHEL KARGER, s:
•• KURIS TVARKĖ JŪSŲ KELIONĖS REIKALUS 8c
•• PRAĖJUSIAIS METAIS. 8«

ADRIA TRAVEL SERVICE•• M o n t r e a I ,tel.844-5292. J J‘•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••z:

DIDELIO DĖMESIO!
••^RAŠOME BE ATIDĖLIOJIMO SUSISIEKTI SU MUMIS OE'-88 
••RUOŠIAMŲ EKSKURSIJŲ I VILNIŲ SU GALIMYBE AP-Zl 
••LANKYTI GIMINES LIETUVOJE IR LENKIJOJE. *® 

SS JUMS MŪSŲ PRITYRĘS PATARIMU PATARNAVIMAS •• 
88 NEAPMOKAMAS. MES KALBAME R’JSŲ IR LENKŲ 88 
•8 KALBOMIS: UNIVERSE TRAVEL SERVICE***

79 ST. CATHERINE ST. EAST, MONTREAL, QUE.**/

Papildydami pranešimą 
nr. 69, pakartotinai skel
biame :XVII-jų ŠĄLFASS-

ME 7-6727

DE LUXE CLEANERS
Sav. P. RUTKAUSKAS 

117—6th Avenue, Lachine.

Pastaba. Centro valdybos 
žiniomis, vyrų klasėje iš 
Kanados Sporto Apygar
dos registruosis tik viena 
komanda, (Toronto"Auš - 
ra").Iš Rytų Sporto Apy
gardos tikimasi sulaukti 
Waterburio LSK "Ginta
ras'.') Abi Apygardos turi 
teisę registruoti po 2 ko
mandas), taigi, užpildant 
8 komandų kontingentą. 
Vidurinių Vakarų Sporto 
Apygardai,turinčiai teisę 
registruoti 4 komandas 
yra leidžiama registruoti 
6 komandas. Visos ko
mandos dalyvavusios Vi
durinių Vakarų Sporto A- 
pygardos apygardinėse 
pirmenybėse kviečiamos 
registruoti,(LSK"Neris" , 
LST Korp. Neo-"Lithua- 
nia" -Čikaga,LSK"Kovas" 
-Detroitas,LSK "Žaibas" 
-Kiev elandas, LSK "Aras " 
- Čikaga, ASK " Li thuani ca'' 
-Čikaga).
Jaunių A klasėj e :Kanados 
Sporto Apygarda dvi ko
mandos -Toronto "Aušra" 
ir Londono"Tauras". Rytų 
Sporto Apygarda iš gali
mų registruoti 2 komandų 
tikimasi Kenebunkporto 
"Nevėžio" Taigi, V. V. A- 
pygardai leidžiama re
gistruoti 5 komandas. 
Jaunių B klasė j e,po 2 ko
mandas iš kiekvienos A- 
pygardos.
Moterų ir mergaičių kla
sėse registracijos teisė 
nediskutuojama. Neturi 
prašokti 6 komandų skai
čių atskirose klasėse. 
Tinklinio pirmenybėms 
kiek kiekvienoje klasėje 
užsiregistruos .tokiu skai 
čiumi komandų bus ope
ruojamos pirmenybės . 
Neturi viršyti 6 komandų

ST.BAKŠIO ATSAKYMAS 
/atkelta iš 2 psl./ 

verta. Dabargi .netik eina 
pats prieš save, bet nusi
plovęs rankas, viską ver
čia Bakšiui. Aš tuo laiku 
irgi buvau nuomonės, kad 
ją pirkti apsimoka ir to
kios esu dabar :jei ne Dę 1- 
ta, dabartinės LN ekono
minės padėties nebūtu
mėm pasiekę.Kasgi skly
pą nupirko ir 3 metus jo 
išlaidas mokėjo,A.Patam
si ? Ar ne Delta iš savo 
amortizacijos ? Betgi 
Tamsta tokius dalykus 
sąmoningai butyli ir bū- 

kiekvienoje klasėje.
Pirmenybėms registra
cijos mokestis už koman
dą, (Individualus sporti
ninko starto mokestis ne
bus imamas):Krepšinis, - 
vyrų klasė $20. 00, jaunių 
A ir moterų klasė $15. 00 , 
jaunių B klasė Ir mergai- 
čiųklasė po $10. 00;Tink- 
linis,-vyrų klasė $15. 00 , 
jaunių ir moterų klasėse 
po $10. 00.
Komandų registracija 
krepšinis,vyrų,moterų ir 
mergaičių klasėsejtinkli- 
nis visose klasėse turi 
būti atlikta iki š. m. kovo 
mėn. 15 d. Jaunių krepši
nio registracija turi būti 
atlikta iki š.m. kovo mėn . 
20 d.
Įspėjame klubus,kad (kaip 
Jau įprasta vėluotis su re
gistracijomis), šį kartą 
jokia komanda laiku neuž
siregistravus, nebus į- 
trauktaį žaidynių lentelę. 
Klubai užpildo bendrą 
žaidynių registracijos la- 
pąir trijuose egzemplio-

I—?-• r - .......................

damas LN p-ku, viską tik 
žemini, niekini ir dargi 
net neteisingus teigimus 
prasimanydamas. Va čia 
ir išryškėja "meškos pa
tarnavimai", kai Tamsta 
žodžiais pabrėžti "mes 
pastatysim Liet. Namus',' 
o darbais per metus laiko 
nė krust. Jūs, p. Patamsi , 
ir Jūs palaiką LN didžiu
ma v-bos narių puikiai 
žinote,kad tokiais keliais 
eidami ne LN pasistaty- 
site, bet juos likviduosi
te. Manau, kad šėrininkai 
irgi puikiai mato, ko nori 
Patamsis ir ko nori Bak
šys!

Atsakydamas J. R. pa
žymėsiu,kad $25.-rašiau, 
kad gaunu tik už sklypo 
priežiūrą,kas yra proto
kole.Kitus 25. -dol. gaunu 
už Deltos reikalų vedimą

Esu nepaprastai nuste
bęs J. R. šantažu. Aš pir
mą sykį girdžiu, o juo la
biau per paskutinius me
tus niekad nesu net pagal
vojęs apie "p. Didžioko 
sutarties atpirkimą už 
$5000,-','kaip kad jis tei
gia. Ir juo labiau to nesu 
siūlęs LNv-bai svarstyti 
posėdžiuose.Mano protui 
nesuprantama,kaip žmo
gus toks, kaip J. R. , gali 
tokius dalykus iš piršto 

riuose Dalyvių registra
cijos lapą.
Bendrą žaidynių registrą 
cijos lapą su žaidynėms 
registracijos mokesčiu, 
taip pat, vieną dalyvių re
gistracijos lapą, siunčia 
Centro Valdybai, adresu: 
Sig.Krašauskas,32 Pasa
dena Gardens .Toronto 9, 
Ont. Canada.
Antrąjį dalyvių registra
cijos lapą siunčia Krep
šinio Komiteto Vadovui , 
adresu:Dr.R. Gaška, 4917 
Campau Drive, Midland, 
Michigan 48640, USA.
Trečiąjį dalyvių regis
tracijos lapą siunčia Žai
dynių Rengimo Komitetui 
adresu: K. Lukošius, 28 
Palis adės, Toronto 3, Ont. 
Canada.
Nakvynės bus parūpintos 
jaunių B ir mergaičių kla
sės dalyviams. Sąrašus , 
kuriems nakvynės būtų 
pageidaujamos, siųsti 
kartu su komandų regis
tracija Centro Valdybai.

išlaužti!
"NL" J.R.skelbia:"Tu- 

ri nusipirkęs sklypą par- 
kinimui antroj g-vės pu
sėje nuo mūsų sklypo".

Čia yra ilgesnis atsa
kymas ir aš esu numatęs 
smulkiai tą reikalą apra
šyti. Ne Bakšys nupirko , 
bet Lith. -Canadian "Mi
ni a" Ltd.,į kurią b-vę įei
na tuo tarpu trys lietu
viai. Kada aš pr. m. rug
sėjo mėn. suvedžiau šio 
pirkinio ir ne"sklypo par- 
klnimui',' kaip J.R. teigia , 
bet trijų lūšnų uždarymą , 
kurios stovi ant 11,000 kv . 
pėdų žemės už $27, 500 
grynais,išsirūpinau pa
skolą iš 6% $15, 000, su
organizavau žmonių NL 
paskolos Šerams pirkti ir 
raštu pateikiau LN v-bai 
šį reikalą apsvarstyti ir 
tą puikų pirkinį Liet. Na
mams nedelsiant pirkti, 
garantavau savo namo pu
se,kad po 5 m. už jį gau
sime $50,OOOdaugiau,ne
žiūrint to viso, v-ba at
metė.Už pirkimą balsavo 
tik J. Palmer ir St. Bak
šys,© prieš 6 v-bos nariai 
su A.Patamsiu ir J. R. Tą 
kiekvienas gali pasitik
rinti LN protokole, o kad 
ne "sklypas parkinimui”,
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LaSALLE AUTO SPECIALIST Reg’d
SAV. G. DESROCHERS 

Taisau ir dažau lengvas masinas 
7717 GEORGE LASALLE, QUE.

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

namų 366-4203
- . - į

BELLAZZI - LAMY.INC-
DO 6-6941 7662 Champlain Blvd. LaSalla
Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmą*. 
Įnsuliacija, Ten • Test, Masonite, statybinis popieris.

Telefonas 768-6679

WIN DSOR
DRY CLEANERS & DYERS CO. LTD. 

Valome visokius drabužius ir kitą Jūsų namų apyvoką.
Savininkai:

A. Keršys, P. Pi tiulis. 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 
i arba žemiau nurodytu adresu: 

Pr. Paukstoitis 
8995 Godbout, LaSalle, 
Montreal, P.Q. tel. 365- 0311.
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TO R^5NT O
TAUPYK IR SKOLINKIS

PIRMUTINIAME IR DIDŽIAUSIAME

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

MOKAME: DUODAME:
4.4% už depositus Morgicius iš 6'4%
5/i%> numatyta ui serus Asm. paskolos iš 7% 1

Asmenines paskolas duodame iki $5,000.- ir morgicius 
valdžios nustatytą normą, 66% įkainuoto turto.
Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, bet nedau
giau $2,000.- Asmeninės paskolos, mirties atveju,apdraus 
tos iki $ 5,000.-
Pararaos nariais gali būti kiekvienas lietuvis gyvenas 
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 l vai 
p. p. f liepos ir rugpiįieio men. šeštadieniais uždaryta).

Būstinė: Lietuvių Namai ■ 1129 Dundas St. V/est, 
Toronto 3, Ont. p Telefonas LE 2- 8723.

SVEIKATOS KLINIKA-Health Clinic
Medicininis ir pooperacinis gydymas

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

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

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

Reportažas iš Toronto
UŽGAVĖNĖS MA Ž LIETUVIŠKA I 

įvykusios Toronte pas lietuvius.
Užgavėnių vakarą, ne

žiūrint šaltos, žemiau nu
lio temperatūros, įdomu 
nueiti į Mažlietuvių šiu
pinį ir prisiminti lietu
viškas užgavėnias. Besi
rengiant šaim užsimoji
mui, prieš akis iškyla 
sniegu padengta, rogėmis 
suvažinėta, beveik ledo 
paviršiumi tapusi tėviš
kės gatvė su patvoriuose 
suneštomis pusnymis.Di- 
džiuliu alasu gatve va
žiuoja, ilgomis kartimis 
apsiginklaviisių gynėjų 
lydimas Lašinis. Greitai 
pralekia poros arklių 
traukiamos rogės,o ant jų 
užverstame, dideliame 
kubiledūzgia "bitės". Jie 
visi privalo saugotis, kad 
iš kurios tarpvartės ne
būtų perpilti ledo šaltumo 
vandeniu.Į kiemus eina ir 
į trobos vidų prašosi įvai
riausiai išvirkščiais kai
liniais apsirengę barzdo
ti, kuproti Užgavėnių žy
dai.

Tradicija tapęs,Mažlie
tuvių Užgavėnių šiupinys , 
tikriausia primins ką 
nors iš anų,tolimoje pra
eityje likusių, bet gyvus 
sentimentus nešančių 
dienų.

Atėjus į veidrodiniu 
spindėjimu išblizgintom 
grindim salę, baltai pa
dengti, įvairiais valgiais 
padėti stalai dvelkia pa
brėžtinu patrauklumu. 
Aplink stalus sėdasi gau
siai besirenką svečiai. 
Daugelis tautiečių vis dėl 
to atėjo į šį parengimą ir 
čia atsisveikinti su taip 
trumpai šįmet tetrukusiu 
"mėsiedu".

Susrinkusių tarpe daug 
pažįstamų veidų. Bet vie
nas kitas vos beatpažįs
tamas. Malonia staigmena 
pasirodo,kad jis nematy
tas nuo tų laikų, kai buvo 
blaškytas! pereinamuose 
lageriuose, kai buvo siū
buota šėstančiam vande - 
nyne plaukiant į šią, paža
dėtą žemę.

Svečiais rūpinasi, apie 
juos bėgioja paslaugios 
šeimininkės.

Po oficialių kalbų, po 
trumpos maldos,susirin
kusieji vakarieniauja. 
Programą atliekantieji 
jūrų skautai šoka,dainuo
ja ir deklamuoja.

Kur gi tad tas skelbta
sis šiupinys, kur toji už
sigavėjimo nuotaika?

Pasirodo šiupinio esa-

NOTARAS
ANTANAS LI U D Ž IUS.B.L. 
Bendradarbis V.S. Mastis.L. L.D.

Namų, farmų ar bet kurio verslo 
pirkimo*pardavimo dokumentų su 
darymas, mortgičiai, sutartys, 
testamentai ir visi kiti teisiniai 
reikalai.
408 RONCESVALLES AVĖ.,

TORONTO.
Margio vaistinės 11 aukštas.
Tel: Įstaigos LE 7- 1708, 

Namų CR9- 6166.

ma ant stalaDidelės lėkš
tės, pilnos bulvių ir žir
nių,mišinio apipilto spir
gučiai ir nusagstyto kiau
lės auselėmis ir uodegė 
lėmis. Valgis kvapnus, 
niekuomet neragautas. 
Atėjus be vakarienės .pui
kiai eina. Tuo labiau, kad 
šalia jo yra geras pasi
rinkimas kitų patiekalų su 
apetitą žadinančiais troš
kintais kopūstais.

Pasistiprinus, pama
čius programą,turtingoje 
loterijoje,kai kam laimė
jus net du fantus, pradeda 
groti akordeonas. Muzika 
tarsi atgaivina linksmė- 
jančius svečius. Ji tartum 
kviečia išbandyti veidro
dines grindis, pasisukti 
ant jų. Poros, viena po 
kitos kyla nuo stalų ir ei
na šokti erdviamę,stalais 
neaps ta tytame, salės ga
le. Bet laikas traukiasi 
vėlumon ir užsigavėję 
svečiai, pradeda pamažu 
skirstytis. Ryt, vėl kita, 
prasidėjusios gavėnios , 
darbo diena.

S. Pranckūnas.

SPORTAS 
/atkelta iš 5 psl./ 

Pirmenybių dalyviai turi 
būti atlikę ŠALFASS-gos 
metinę registracijos prie 
volę.
Nauji žaidėjai gali daly
vauti žaidynėse, jei jie 
buvo registruoti apygar- 
dinėse pirmenybėse. 
Krepšinio pirmenybių vy
riausiu teisėju skiriamas 
dr.R. Gaška.
Tinklinio-Rytas Babickas. 
Pirmenybių metu bus su
daroma vyrų krepšinio 
rinktinė. Daug vilčių yra 
kas liečia organizacinius 
reikalus dėl žaidynių su 
Pan - American Games 
dalyviais.Šiuo atveju,mū- 
sų,Šiaurės Amerikos lie
tuvių krepšinio rinktinė 
atstovautų mus šiose žai- 
dynėse-pro. Antra, pri - 
mename klubams ,kad ko
mandų reprezentavima - 

SENATVĖS PENSIJOS 
(Canadian Scene)-Reikš
minga pažanga ugdant so
cialinį s augumą Kanadoj e 
yra padaryta 1966m.gruo
džio m. kada buvo išleis
tas įstatymas, kuris ga
rantuoja pensininkui $105 
į mėnesį.

Žinomas kaip"Guaran- 
teed Income Supplement" 
įstatymas>kuris Naciona
linės Sveikatos ir Gero
vės ministerio buvo api
būdintas kaip priedas prie 
Kanados Pensijų Plano, 
ir prie Senatvės Draudi
mo programos ir kurie 
kartu paėmus Kanadą pa
verčia kraštu, kuris yra 
daugiausiai pažengęs ap
rūpinant savo vyresniuo
sius piliečius ištisa gero
vės sistema. Yra laukia
ma,kad apie 900,000 pen
sininkų Kanadoje bus įga
linti pilnai arba dalinai 
pagalbai.

Naujai garantuotos pa
jamos yra mokėjimas $30 
mėnesiui prie dabartinio 
$75 senatvės pensijos 
mokėjimo, jei pensinin
kas neturi kitų pajamų. 
Prie kiekvienų $2 pajamų 
iš privačių šaltinių jojo 
priedas iš $30 mažėja $1. 
Visi pavieniai pensinin
kai,kurių pajamos čia į- 
traukiant ir Senatvės pen- 
sijąyra mažiau kaip $1620 
į metus,ir vedę pensinin
kai , kurių s udė tinė s pa j a - 
mos yra mažesnės kaip 
$3.240, gali pasinaudoti 
nauju priedu.

1967 m. vasario m. visi 
pensininkai pagal Senat
vės Pensijos įstatymą 
gaus pareiškimų formas 
priedui gauti ir paaiš - 
Įeinamąją knygelę. Nors 
mokėjimai prasideda 
sausio m. reikės palaukti 
mažiausiai du mėnesiu 
kol pareiškimdi bus pri
imti. Kai kurie pensinin
kai gaus priedus kartu su 
Senatvės pensijos čekiais 
kovom. ,kai kurie balan
džio m., bet užskaitant 
nuo šių metų sausio mė
nesio. Jei vyras ir žmona 
gauna abu Senatvės pen t 

sijas, pareiškimus turi 
užpildyti kiekvienas at
skirai. Bet abu pareiški
mai turi būti grąžinti 
kartu vienam voke.

Pareiškimuose bus 
prašoma pensininkų at
sakyti apie pajamų šalti
nius, kaip tai:pensijos ir 
kiti mokėjimai dėl senat
vės; uždarbis iš darbo; 
grynas uždarbis iš pro
fesijos jgrynos palūkanos; 
gryna nuoma iš nuosavy
bių, ir kt. Jos turi būti 
vertinamos taip lygiai 
kaip ir pajamos rodomos 
mokesčių reikalams.

Gavus pareiškimus va
sario pabaigoje,pensinin- 
kai gali kreiptis į Old Age 

sis šiose žaidynėse yra 
labai pageidaujamas ir 
net būtinas .1968 m. orga
nizuojama išvyka. Jau da
bar pats laikas klubams 
parodyti savo geriausias 
jėgas.Bus stebima ir ruo
šiamasi atrankai žaidėjų 
kurie reprezentuos Šiau
rės Amerikos lietuvius 
būsimoje išvykoje.
Šeštadienį, bal.l d. įvyks 
šių žaidynių dalyvių su
sipažinimo vakaras-šo- 
kiai.

Centro Valdyba.

-Prasidėjo Sov. Sąjungos 
krepšinio pirmenybės. 
Pirmose rungtynėse Kau
no Žalgirio vyrai įveikė 
estų Kalevą 71:69,0 Vil
niaus Kibirkšties mote
rys netikėtai nugalėjo 
Kauno Politechniką 52:36. 
-Lietuvos ledo ritulio 

Security įstaigą arba į 
Canada Pension Plan įs
taigą neaiškumams aiš
kintis. Priedu Income Tax 
District įstaiga gali pa
gelbėti taip pat pasire
miant duotais daviniais .

Naujos Programos 
tikslas yra parūpinti nau
jų pajamų žmonėms,kurie 
yra daugiausiai spaudžia- 
mi-kurie laike savo dar
bingumo nebuvo pasirūpi
nę dėl senatvės, kada da
bar taip visos kainos yra 
smarkiai pakilę. Todėl 
priedai mūsų senesniems 
piliečiams yra supranta
mi ir tuo Kanados augi
mas yra praturtinamas .

pirmenybėse meisterio 
vardas bus greičiausiai 
išspręstas tarp Inkaro ir 
Plungės komandų.
-Lietuvos dailiojo čiuoži
mo meisterės vardą lai
mėjo septyniolikametė L. 
Žalytė.
-Kauno Žalgirio boksi
ninkai nugalėjo Suomijos 
TUL komandą 7:3 ir 7:2 .
-Sov. Sąjungos baigmi
niuose stalo teniso žaidi
muose iš Lietuvos daly
vaus net 10 atstovų. Tą 
teisę jie iškovojo elimi- 
naciniuose susitikimuose 
Kaune.

IŠ VISUR
- Šiaurės Amerikos dai
liojo čiuožimo pirmeny
bes Montrealyje vyrų 
grupėje laimėjo kanadie
tis D. Knight, moterų P. 
Flemming ir poriniam- 
sesuo ir brolis Kaufmann

SENATVĖS PENSIJOS GAVĖJAI!
AR TURITE TEISĘ Į

GARANTUOTA 
PAJAMŲ PAPILDĄ?

JAU GAVOTE PRANEŠIMO BLANKĄ IR INFORMACIJOS KNYGELĘ. NEATLDĖ- 
LIODAMI JĄ ATIDŽIAI PERSKAITYKITE. JEI A TA TINKATE NUSTATYTAS SĄ
LYGAS, NEDELSDAMI UŽPILDYKITE BLANKUS GAUTI PENSIJOS PAPILDUI. 
SUTVARKYMAS DIDELIO SKAIČIAUS PRAŠYMŲ UŽIMS DAUG LAIKO. JUO 
GREIČIAU KREIPSITĖS, JUO GREIČIAU GAUSITE PIRMĄJĮ IŠMOKĖJIMĄ. IŠ
MOKĖJIMAI BUS DERINAMI SU SENATVĖS PENSIJOS ČEKIU. JEIGU TURĖJO
TE TEISŲ Į PAPILDĄ NUO 1967 METŲ SAUSIO MĖNESIO, TAI Į JŪSŲ PIRMĄJĮ 
ČEKĮ BUS ĮJUNGTAS IR PAPILDAS UŽ KIEKVIENĄ MĖNESĮ, SKAITANT NUO 
SAUSIO MĖNESIO.

NAUJASIS GARANTUOTAS PAJAMŲ PAPILDAS YRA MĖNESINIS $ 30 PRIEDAI 
KURIS PRIDEDAMAS PRIE JŪSŲ $ 75 SENATVĖS PENSIJOS, JEIGU NETURITE 
JOKIŲ KITŲ PAJAMŲ. JEIGU TURITE KITŲ PAJAMŲ, NESIEKIANČIŲ $ 720 
PER METUS / $ 60 MĖNESIUI /, TURITE TEISĘ Į SUMAŽINTĄ PAPILDYMĄ. 
TAI REIŠKIA, KAD KANADOJE DABAR KIEKVIENAM SENATVĖS PENSININ
KUI GARANTUOJAMOS MĖNESINĖS PAJAMOS BENT $ 105. ęVEDUSIŲ PORAI 
GARANTUOJAMOS MĖNESINĖS PAJAMOS BENT IKI $ 210, JEIGU ABU YRA 
SENATVĖS PENSININKAI. JEI ATITINKATE SĄLYGAS, TUOJAU PADUOKITE 
PRAŠYMUS. JEIGU ESATE REIKALINGI PAGALBOS UŽPILDYTI PRAŠYMO 
BLANKUS', KREIPKITĖS Į ARTIMIAUSIĄ ĮSTAIGĄ: OLD AGE SECURITY, CA
NADA PENSION PLAN ARBA INCOME TA OFFICE. ADRESAI NURODYTI JŪ
SŲ KNYGELĖJE.

ISSUED BY HON. ALLAN J. MacEACHEN 
MINISTER OF NATIONAL HEALTH AND WELFARE

KOVO ŽINIOS
Nuo vasario 25 d. West

dale mokyklos salėje 
kiekvieną šeštadienį bus 
krepšinio treniruotės.Vi
si krepšinio mėgėjai pra
šomi atvykti į pirmą tre
niruotę. Informacijų rei
kalu skambinti Alg. Gra
jauskui JA 2-2698.

Sporto klubas dėkoja 
bankeliui Talka už 100 
dol.paramą. Gautoji auka 
įgalino Kovą pasamdyti 
salę treniruotėms.

Sk. vedėjo prierašas. 
Lietuvių aukomis pasta
tytas ( taip vadinamas) 
Jaunimo Centras turėjo 
tarnauti ir sporto reika
lams. Daugelis hamilto - 
niečių ir davė pinigus su 
viena sąlyga,kad bus lei
džiama jaunimui sportuo
ti.Šiandien,Hamiltono ko
lonijos sportininkai, turi 
pastogės ieškotis pas 
svetimus.Malonu būtų iš
girsti tuo reikalu oficia
lių Kovo atstovų pasisa
kymus.

I .... :....
ST .BAKŠIO ATSAKYMAS 

/atkelta iš 5 psl. /

o lūšnos,tai gali kas nori 
irgi pasitikrinti šiais ad
resais :175-179 Hunter E. 
ir 72-74 Ferguson So.To
kia yra ir visa kita J. R . 
"tiesa".

O reikalas štai kame: 
tiknupirkus šią nuosavy
bę po 2.50už kv. pėdą bu
vo paskelbta per radio, 
kad gretimame bloke Fri-

ST.CATHARINES,
ŠAUKIAMAS SLA KUOPOS SUSIRINKIMAS

SLA278 kuopos valdy
ba visuotinį narių susi
rinkimą šaukia vasario 
26 d.,sekmadienį,130 La
ke gat. pas vienintelį lie
tuvį biznierių laikrodi
ninką J.Giliūno bute. Pra
džia 3-čia vai. po pietų. 
Visus narius prašome at-

F~" ---■ i J

sina statys kompleksą už 
24 mil. dol. , kur bus 3 
aukštai vien krautuvių, 3 
salės, viešbutis, butai ir 
tt. Jeigu tas projektas at
sistos, aišku kad ir ši 
nuosavybė ir NL sklypas 
sn .irkiai palais ir kaino- 
n/s ir pajamomis iš jų.

St. Bakšys
LN reik, vedėjas .

\R ŽINOTE IQ RAŠO

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

K EI EI V I žmonės mėgsta dėl to, kad jis niekam 
nepataikauja ir nesibijo teisybės skelbti. Teisingo
mis žiniomis iš visur jame daug žinių ir iš Kana
dos , aiškiu ir atviru pasisakymu laikraštis per 65 
metus pelne gerų vardą ir pasitikėjimą.

K E L E 1 V Y rasite patarimų teisiniais ir kitais 
klausimais, gražių apsakymų, eilėraščių ir.tt: Jis 
turi ir moterų skyrių.

METINĖ PRENUMERATA KANADOJ IR KITUR
TIK $5 01)
l aiškus ir prenumeratą adresuokite:

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

šilan kyti.
Pagrindinis dienotvar

kės punktas-naujos val
dybos ir revizijos komi
sijos rinkimai.

Naujiems nariams bus 
įteikti apdraudos liudiji
mai,taip pat išgirsite val
dybos narių pranešimus 
apie kuopos veiklą, apie 
kuopos finansinį stovį .

Pasibaigus visiems 
darbams, bus vaišės, ku
rių metu aptarsime toli
mesnę kuopos veiklą.

Todėl nariai prašomi 
atsivesti ir savo kitąją 
pusę ir,jei turite pažįsta
mų, kurie norėtų priklau
syti mūsų kuopai, prašom 
ir juos atsivesti. Tikimės 
skaitlingo dalyvavimo. 
Laukiame. Valdyba.

Ps.D.R.M.N.Pt
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TAUPYK ir skolinkis
KOOPERATYV I N I AME BANKELYJE

21 Main Street East, Room 203 -• Telefonas JA 8- 0511.
Išduodamos asmeninės paskolos is 8% Iki 5.000, 

mortglclų paskolos Iš 7Mt% iki 66% turto vertės. 
UŽ serus mokama 5% dividendo Iš pelno, už depozitus 4%. 
Veikla nemokamas gyvybės Ir paskolų draudimas.

Pilnas čekiu patarnavimas.
Darbo dienos: 

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

PRANEŠIMAS"TALKOS" 
NARIAMS

Vasario 25 d., šešta
dienį, 4 vai. 30 min. po 
pietų šaukiamas metinis 
lietuvių kredito koopera
tyvo "Talka" narių-šėri- 
ninkų susirinkimas .kuris 
įvyks Aušros Vartų pa
rapijos salėj, 58 Dundurn 
St. North, šiai dienotvar
kei svarstyti:

1. Narių registracija, 
2.Susirinkimo atidary

mas,
3. Praeitų metų proto

kolo skaitymas,
4. Valdomųjų organų 

pranešimai,
5. Dividendo nustaty

mas už šėrus,
6. Rinkimai į valdybą 

(2 nariu),Kredito komi
tetą (1 nario) ir Revizijos 
komisiją (1 nario),

7. Auditoriaus Mr. E. P. 
Nolan patvirtinimas 1967 
metams,

8. Diskusijos,
9.Susirinkimo uždary

mas.
Nuoširdžiai kviečiame 

visus narius dalyvauti 
kooperatinio bankelio 
metiniame susirinkime 
pakviečiant kartu ir savo 
draugus atvyktLĮ susirin
kimą prašome atsinešti 
savonario-bankelio kny
gutes. Laukiame atvyks
tant.

EiSudikas, V-bos pirm. 
St. J. Dalius, sekr.

* LIETUVIŲ NAMU 
NARIAMS

Šiuo pranešame ir pra
šome Tamstą būtinai da
lyvauti visuotiniame Ha
miltono Lietuvių Namų 
Akcinės Bendrovės narių 
susirinkime, kuris įvyks 
1967m.vasario 26 d. .sek
madienį, 3 vai. po pietų, 
Lietuvių Namų "Delta" 
Kino Salė j e,1292 King St. 
East, Hamilton, Ont. šia 
dienotvarke:
1. Narių registracija,
2. Susirinkimo atidary- 

, mas,
■3. Susirinkimo prezidiu

mo rinkimas,
4. Mandatų Komisijos 
rinkimas,
5. Praėjusio LN narių vi
suotinio susirinkimo pro
tokolo skaitymas ir jo 
priėmimas,
6. Valdybos organų pra
nešimai: a) V-bos pirmi
ninko, b) Iždininko, c)Kon- 
trolės K-jos,
7. Diskusijos dėl prane
šimų ir balanso bei apys
kaitos už 1966 m. priėmi
mas,
8. "Delta"pastato parda- 
vimo pasiūlymų svarsty
mas,
9. Valdomųjų organų rin
kimai,
10. Ateities painų svars
tymas,
11. Auditorių 1967 metams 
tvirtinimas,
12. Klausimai ir sumany
mai,
13. Susirinkimo uždary
mas.

KVIEČIAME VISUS Į 
KAZIUKO MUGĘ '

Kovo 5-tą dieną, sek
madienį. Jaunimo Centro 
patalpose Širvintos ir Ne
muno tuntų skautai ruošia 
turtingą Kaziuko mugę, į 
kurią kviečia visus Ha
miltono ir apylinkių lie
tuvius.
Mugė bus turtinga mūsų 
skautiško jaunimo rank
darbiais, žaidimais, lote
rija, lietuviškais užkan
džiais ir gėrimais.

Bus skanūs lietuviški 
vėdarai ,deš ros .kopūstai, 
barankos, tortai .pyragai- 
čiai,saldainiai ir skanios 
lietuviškos giros.

Jei kas pamiršta skel
bime paminėti, o Jūs no
rėtume te Kaziuko mugėje 
rasti, reikalaukite-skau- 
tai pasistengs ,su džiaugs 
mu Jūsų troškimus išpil
dyti.

Tad visi nepraleiskime 
progos,kuri būna tik kar
tą metuose, apsilankyki
me tuo j, po kiekvienų mi
šių, pas kruopSčiuosius 
Hamiltono skautus. L. S . 

ĮKURTAS ŠAULIŲ BŪRYS
Sausio 29 d. svečiai iš 

T or onto-Kanados Centri
nės vadovybės ir Toronto 
šaulių būrio atstovai pp. 
Preikšai tis,St. Jokūbaitis 
VBačėnas ir J. Zavys bu
vo sukvietę steigiamąjį su 
sirinkimą šaulių būriui 
įkurti išeivijoje. Po dis
kusijų ir atsakytų klausi
mų buvo prieita prie iš
vados,kad Hamiltone šau
lių būrys reikalinga įkur
ti.Teigiamai pasisakius , 
šaulių būrys buvo įkurtas 
ir darbo pradžiai sudary
ta valdyba iš trijų asme
nų : pirm. - P. Vizbaras, 
sekr.A.Aušrotas ir ižd . - 
A.Patamsis.Būrio rašti- 
nė-A. Aušrotos namuose 
- 152 Hess Str. So. telef. 
-528-3113.

Šaulių būrio nariais ga
li būti visi lietuviai :N. 
Lietuvoje buvę šauliai ir 
tie,kurie dar niekad nėra 
buvę jais.Ypač laukiamas 
jaunimas.

Tapti nariu reikia už
pildyti pareiškimą, jų for
mos gaunamos pas valdy
bos narius. Valdyba tikisi 
skaitlingo dalyvavimo 
šaulių būryje. Šaulėmis 
gali būti ir moterys. Šau
liams yra numatyta ir 
uniforma. Svečiai susirin 
kusiems parodė gražias 
(pilotines) kepuraites ir 
šaulių ženklus parengtus 
prisiūti prie rankovės ar 
švarko krūtinės.

Many tina, kad šaulių 
būrys bus stipriu rams
čiu lietuvybei palaikyti, 
todėl jam linkėtina gra
žios sėkmės. Zu.

Šalpos reikalams aukų 
rinkėjus prašome rinklia
vą baigti iki š, m.vasario 
28 dienos ir surinktas au
kas bei aukotojų sąrašus 
perduoti Šalpos *F. Komi
teto ižd.J.Romikaičiui ar 
kitiem komiteto nariams. 
Aukų rinkimas toliau ne
bus pratęsiamas. Š. F. Sk. 

ŽINIOS TRUMPAI 
©"Širvintos "ir "Nemuno" 
tuntai, N epriklaus omybė s 
paskelbimo paminėjimą 
jaunimo tarpe atliko va
sario 5 d. 10 vai. pamal
dose visi dalyvavo uni
formuoti ir su taut, bei 
tuntų vėliavomis bažny
čioje. Prel.dr. J. Tada- 
r aus kas pasakė jautrų ta 
proga pamokslą. 3 vai. p. 
p. Jaunimo Centre, įvyko 
abiejų tuntų iškilminga 
sueiga. Po to, Lituanisti
nės varžybos,dėl Lietuvių 
Namų pereinamos taurės. 
Laimėjo antrus metus iš 
eilės "Širvintos" tuntas . 
o "Aukuro" gastrolė į Či
kagą su J. Griniaus 5-kių 
veiksmų istorine drama 
"Gulbės Giesmė',' vasario 
11 d. ,dėl nepalankių gam
tos sąlygų,buvo atšaukta. 
Šį puikų veikalą Čikaga 
neatsisako pamatyti ir 
Bendruomenės v-ba "Au
kurą" kviečia balandžio 
15- 16 d. d. dviem sean
sams.
o Kovo 12 d., "Aukuras" 
"Gulbės Giesmę" stato 
mažoje,bet labai veiklio
je St. Catherines lietuvių 
kolonijoje. Kviečia b-nės 
valdyba.Vieta:Slovakų sa
lė.
o Aukuriečiams individu
aliai susitinkant su Mont- 
realio lietuviais, jaučia
mas jų noras bent kartą 
"Aukurą"pamatyti Mont- 
realyj .Deja,bent iki šiol, 
Montrealyje neatsirado, 
kas pasiimtų riziką "Au
kuro "kelionei finansuoti. 
Aukuriečiai netiki, kad 
Montrealio lietuviai kito
kį, nei kitur ir nenorėtų 
pamatyti gražaus lietu
viško pastatymo.
o Aušros Vartų par. kle
bonas dr. J.Tadarauskas , 
š. m. vasario 12 d., davė 
parapijiečiams moralinę 
ir materialinę apyskaitą. 
Iš moralinės pusės pasi
džiaugė parapijiečių gra
žia padėtimi, gražiu or
ganizaciniu sugyvenimu, 
bei menine, kultūrine ir 
tautine veiklaDėkojo par. 
komitetui, kuris energin
gai talkininkauja parapi
jos administravime. Ma
terialiai, parapija stovi 
patenkinamai,nors para
pijos pastatų išlaikymas 
pareikalauja vis didesnių 
išlaidų.
o Už 1967 metus Hamil
tono nuosavybės mokes- 
čiai jau pradėti išsiunti
nėti. Metinis nuosavybės 
mokestis leidžiama su
mokėti per penkis mokė- 
jimus,gilir2 mokėjimai 
turi būti sumokėti iki š . 
m. vasario 28 d. Už pir
mus 2 mokėjimus, viduti
niškam namui jaučiamas 
15 dol. pakėlimas, palygi
nus su 1966 m. Likusieji 
mokėjimai bus pranešti 
gegužės mėn.
o Artinantis Lietuvių Na
mų administracijos rin
kimams, abiejose pusėse 
vyksta stipri rinkiminė 
propaganda. Atrodo, kad 
opoziciją praeitą kartą 
pralaimėjusi, bando žūt
būt sugrįžti į valdžią. VP 
ŠEŠTADIENINĖS MO - 
KYKLOS
Tėvų Komitetas dėkoja 
prisidėjusiems pinigine 
auka prie "Kaukių Ba
liaus":

J. Valevičius Real Es- 
tate.Tri Real Estate sav. 
Didžbalis-Pranckevičius, 
Parapijos chorui, Šešt. 
Mokyklos mokytojams, 
Kronas Real Estate,Colo
nial House sav. A. Tėve
lis, Moose Head House 
sav. Dirsė-Pilypąvičius , 
Concession Garage sav. 
Bols kis-Armonas, Sakas

Pasisakymai dėl 
ė. N. NARYS Z.PULIANAU- pagrindinio judėjimo gat-

SKAS
Spaudoje pasirodė se

rija rašinių N. Liet, ir T. 
Žlb., kurių autoriumi pa
sirašęs St. Bakšys, L. N. 
V-bos reikalų vedėjas. 
Tuose "reikaluose" iš 
vienos pusės buvom gąs
dinami baubu- L. Namų 
likvidacija-"Deltos "par
davimo atveju, iš kitos gi 
pusės džiuginami tos pa
čios' "Deltos" dideliu pel
nu,kai tuo tarpu čia nėra 
vietos nei ašaroms nei 
džiaugsmui. Nežinau, ar 
yra kur nors kita tokia 
b-vė pasaulyj e>kurios na
rys taip drumstų vandenį 
lyg sau ieškodamas auk
sinės žuvelės ir "plautų 
smegenis" tos pačios b- 
vės dalininkams ir skai
tytojams, nesamais daly
kais.

Kodėl turime likviduoti
LNamus pardavę"Deltą? 
Juk galima nupirkti dar 
vieną sklypąir pasistaty
ti naują "Deltą" visai tin
kamą mūsų paskirčiai. 
Rašinių autorius, metinį 
"Deltos" pelną nurodo 
apie 8 tūkst. dolerių, ta
čiau man nežinoma,iš ko- 
Idų vėjų jie pagauti. Tik
rasis ir metinis Deltos 
pelnas pagal apyskaitas 
yra tik apie 2 tūkst. dol. 
jei iš viso tai galima skai
tyti pelnu,kurio dažnai ir 
tiek nebūna. Jei skaityti 
dar niekad neišmokėtus 
b-vės nariams dividendus 
- kasmet mūsų bendrovė 
rieda vis į pakalnę, o juk 
dividendai vistiek vieną 
kartą turės būti išmokėti. 
Apyskaitose kapitalo ma
žėjimas rodomas :1963m • 
-8.196. 44 dol., už 1964- 
10.679. 06 dol., ir už 1965 
m. -11. 913. 02 dol. Išvada 
aiški: jei b-vės kapitalas 
mažėja-savaime supran
tama, kad ir jos akcijų- 
šėrų kainos turi mažėti. 
Suprantama,kad kiekvie
na b-vė tokį turtą tik lik- 
visuos. Nėra kitos išei
ties ir mums.

Vietoj pardavimo, au
torius siūlo Deltos pasta
te įrengti klubą ir vėliau 
salę parengimams. Bet 
kiek tai kainuos pažiūrė
kime?

Klubui įrengti numato
ma išleisti 40. 000 dol.
salės įrengimui reikia 
150.000dol.,pagal senes
nį apskaičiavimą, ryšy
je su pertvarkymu, reikia 
elektros instal. naujai 
tvarkyti ir šilimos siste
ma taip pat (šie dalykai 
vistiek reikės tvarkyti 
norime ar ne,nes miestas 
defektų tose vietose ne
pripažįsta), tai kainuos 
apie 20. 000 dol. Sąma - 
tų paklaidoms reikia dar 
pridėti apie 20. 000 dol. 
Delta,rašoma,dabar kai
nuoja 182.000 dol. Tad po 
pertvarkymo mums Delta 
kainuos 412, 000 dol.

Apie tiek kainuojančią 
ir senstančią Deltą, kad 
ir su padarytais pageri
nimais ir pagražinimais , 
labai abejoju,kad kas nors 
ir kada nors norėtų ją 
pirkti.

Pastatas nepatrauklus . 
Sklypas lietuviško sūr
maišelio formos, dviejų

Parcel Agentūra.Taip pat 
ponioms : Giedraitienei, 
Pilypai tieneįSteiblienei, 
ir Dalienei už paaukotus 
loterijai paveikslus bei 
visiems prisidėjusiems 
prie vakaro parengimo.

Nuoširdus ačiū.
Tėvų Komitetas. 

viųkampe.Sklypo smailu
ma su dalimi to paties pa
stato priklauso kitam sa
vininkui. Sklypas siauras 
kurį su gatvėmis jungia 
tik šaligatviai. Auto ma
šinoms parko nėra. Tose 
gatvėse mašinų laikymas 
-tiklaikinas dalykas,nes 
miesto valdyboj jau anks
čiau buvo keliami klausi
mai uždrausti mašinų lai
kymą didesnio judėjimo 
gatvėse. Deltos amžius - 
apie 60 metų. Aišku, kad 
tokio pat senumo ir joje 
įrengti butai- dabar jau 
nemodernūs. Įrengus to 
paties pastato viduje klu
bą ir vėliau salę pasi
linksminimams, tenka 
abejoti, ar darbo žmogus 
pakęs nuolatinį triukšmą. 
Dėl tos priežasties dalis 
butų gali stovėti neišnuo
moti.

Deltą parduoti b-vės 
nariai jau yra nutarę 
maždaug prieš ketvertą 
metų.Pardavimas vis ne
galėjo įvykti negavus 
rimtesnio pasiūlymo. Bet 
gi pr. metų rudenį toks 
pasiūlymas buvo gautas 
ir šių metų pradžioje de
rybos ėjo prie pabaigos, 
tačiau pirkėjas veik pa
skutiniu momentu pasiū
lymą atšaukė. Ryšyje su 
šiuo pardavimu, 8 b-vės 
nariai buvo pasiūlę savo 
finansinę paslaugą pasko
los formoj .tačiau jų nau
dingą paslaugą b-vei St. 
Bakšys pavadino "meškos 
patarnavimu',' kai tuo tar
pu pats St. Bakšys jau ei
lę metų atlieka "meškos 
patarnavimą savo nere - 
aliais planais, pasiūly
mais bei liguistais raši
niais,prie kurių priskai- 
tau ir paskutiniuosius. 
Tad ar bereikia didesnio 
įžulūmo.Ir dar įdomu ži
noti, kas jam davė kokią 
nors teisę skelbti ir links 
niuoti tų 8 asmenų pavar
des,negavus jų pačių su
tikimo ? Tuo labiau narių 
susirinkimui dar neįvy
kus ir šių reikalų nedis
kutavus .

Kas darytina pardavus 
Deltą?Reiktų pirkti skly
pą už miesto, prie pat jo 
ribos. Miestui besiple
čiant, vistiek, atsidurtu
me miesto ribose. Tokio
se vietose kainos dar pri
einamos. Leiskim, už ko
kią 30-40 tūkst. dol. gali
ma būtų nupirkti gerą že
mės gabalą. Pardavus 
Deltą b-vė galėtų lengvai 
įmokėti iš karto 25 tūkst. 
dol.,o vėliau mokėti dali
mis iš pajamų, gaunamų 
iš jau turimo sklypo už 
auto mašinų parką. Paja
mos iš jo dabar siekia iki 
6000 dol. metams. Gali
mas dalykas, kad užtektų 
ir mažesnio gabalo žemės 
ir tuo pačiu mažesnės pi
nigų sumos. Tai būtų dar 
geriau.

Užpirkus tokios žemės, 
jau būtų galima drąsiai 
ruoštis L.Namų statybai. 
Ir už metų, kitų parduoti 
sklypą mieste,už kurį ga
lima lengvai tikėtis gauti 
tarp 250-300 tūkst. dol. 
Šios sumos pilnai pakaktų 
pasistatyti ir įsirengti 
patogius L. Namus.

Ko gero,tokioje vietoje 
gal liktų koks žemės kam
pas ateityje ir liet, sene
lių namams-prieglaudai 
pasistatyti.

Kaip matyti iš šio pa
sisakymo,kad L. Namams 
likviduotis, Deltą parda
vus, paskelbtam baubui 
nėra jokio pagrindo.

Lietuvių Namų
St. Bakšiui išeiti spau- 

donsu sieksniniais raši
niais nebuvo jokio reika
lo, nes visiems klausi
mams išnagrinėti L. Na
mų reikalais, šaukiamas 
dalininkų susirinkimas. 
Toks jo žingsnis yra ne 
kas kita, kaip šališka ir 
žalinga propaganda įvy
kiams užbėgus už akių 
( prieš įvykstant b-vės 
narių susirinkimui),siekti 
pasisekimo savo užsispy
rusiai ir liguistai polltl - 
kai.

Bakšys sako,kaddu lie
tuviai iš Toronto, specia
liai pasiūlė savo profesi
nę pagalbą paruošti L. N. 
narių susirinkimui realų 
ir vaizdų planą be atlygi
nimo. ..

Malonu,kad pašaliečiai 
ateina su pagalba mums 
nemokamai, tačiau jie 
daug geriau padarytų pa
laukę L. Namų valdybos 
pakvietimo. L. Namai jau 
ture j ©"nemokamą' 'patar
navimą, kuris jiems kai
navo per 5000. - dol.

Z. Pullanauskas ,
L. Namų narys. 

ATSAKYMAS ST. BAKŠIUI
St. Bakšys TŽ trijuose 

numeriuose tvirtina, kad 
Delta duoda 8400 dolerių 
pajamų.

Aš nekalbėsiu nieko 
apie buvusį pasiūlymą 
Deltai parduoti, nes pir
kėjas yra atsisakęs nuo 
savo pasiūlymo, tik pri
menu,kad uždarymo data 
buvo vasario 28 d.Aš vie
na primenu St. Bakšiui ,- 
tai buvo pasiūlymas, kurį 
dar turėjo priimti ar at
mesti visuotinis narių- 
šėrininkų susirinkimas. 
O St. Bakšys čia rado kri
minalą, kad jau norima 
likviduoti Lietuvių Na
mus . St. Bakšys pasižadė - 
jo valdybos posėdyje at
šaukti spaudoje padarytą 
valdybos įžeidimą,bet de
ja, nėra to padaręs.

Aš kaip valdybos pir
mininkas prašau St. Bakšį 
kalbėti tik savo vardu, o 
ne Lietuvių Namų Valdy
bos vardu. Taip atrodo, 
spaudoje,būk valdyba yra 
įgaliuojusi reikalų vedė
ją rašyti prieš valdybą 
ir jos pirmininką ir ar
dyti tarp lietuvių gerą 
sugyvenimą.

St. Bakšys nebuvo ir 
nėra įgaliotas niekur ra
šyti. Aš ir valdyba skai
tome yra nusižengta St. 
Bakšio prieš visą valdybą 
peržengiant organizacinį 
orumą ir etiką, paskel
biant laikraštyje pavar
des,kas ir už ką balsavo. 
St. Bakšys buvo valdybos 
posėdyje reikalautas at
šaukti jo šiuos žodžius 
spaudoje,bet jis nesutiko 
atšaukti.

Aš grįšiu dar prie Del
tos. Kodėl St. Bakšys,bū
damas pirmininkųnedavė 
tikros atskaitomybės už 
Deltą 1965 metus ?

Duotame metiniame 
balanse už 1965 metus pa
rodytas pelnas prieš 
amortizaciją 4404.39 do
leriai, kąs neatatinka ti
krenybei.

Aš1 randu šitaip: 1965 
metų neapmokėtos sąs
kaitos sumai 1971 dolerį 
ir jos nebuvo parodytos 
sąskaitybų knygose, tos 
sąskaitos buvo paslėptos. 
Jeigu būtų buvusios sąs
kaitos apmokėtos, tuomet 
būtų pelnas prieš amor- 
tizacijąne 4404.39 dol. , 
bet 2433. 39 dol. Ir dar į 
tą pelną įeina gautos gry
nos pajamos iš parkinimo 

sklypo,būtent 1653.51 dol. 
ką atėmus iš bendro pel
no gautųsi Deltos pajamos 

' už 1965 metus 779.88 dol.
omorgičių reikia mokėti 
4000 dol. per metus .

Prašau visus narius- 
šėrininkus spręsti pa
tiems, ar yra pagrindo 
Deltą laikyti?Už tai ir at
sirado kapitalo sumažėji
mas (nuostolis) 11, 913. 02 
dol.

Čia kas yra parašyta 
yra ištrauka iš 1965 metų 
metinio balanso, paremta 
dokumentais. Jeigu kas 
norėtų pasitikrint, visuo
met bus parodyta.

Prašau Poną Redakto
rių ateity St. Bakšio ko
respondencijų kas liestų 
Lietuvių Namus nedėti. 
Nes jo korespondencijos 
nieko gero neduoda nei 
lietuvių namams, nei lie
tuvybei išeivijoje, išsky
rus erzelius spaudoje ir 
tarp gerų lietuvių skaldy
mąsi. A. Patamsis

Hamiltono L. N. P-kas

Vasario 9d. "TŽ"6-tam 
numery ir vėl S. Bakšys 
įdėjo savo melagingą str. 
pasirašydamas valdybos 
vardu, kai tas straipsnis 
yra jo grynai asmeniškas. 
Jis,kaip valdybos narys , 
vienas yra išėjęs prieš 
visą valdybą ir per spau
dą suvedžioja visuo menę.

Tam straipsny mėgina 
vėl tuos pačius faktus iš
kraipyti, Deltos pajamas 
padidina apie $2000 ir iš
laidas sumažina apie 
$2500. Kodėl nerašo tie- 
sos?Pavyzdžiui,nė vienas 
valdybos narys nereika
lauja atlyginimo už su
gaištą darbo laiką dėl da
lyvavimo posėdžiuose, o 
S. Bakšys reikalauja, kad 
jam atmokėtų. Jeigu S. 
Bakšys tikrai norėtų Lie
tuvių Namų,tai žinoma jis 
taip nedarytų.

Per spaudą neįmanoma 
viską apibūdinti apie Lie
tuvių Namus; gal kai kas 
būtų ir kenksminga jiems. 
Bet, brangūs šėrininkai, 
stengiatės patys atvykti į 
metinį šėrininkų susirin
kimą,būsite pirm. A. Pa
tamsio ir kitų valdybos 
narių pilnai informuoti 
apie esamą H.L.N.padėtį.

H. L. N. spaudos atsto
vas J. R.

ATSAKYMAS LN V-BAI 
(Alf. Patamsiui ir J. R.).

Per 11 metų LN entu
ziastams teko dirbti netik 
sunkų lėšų telkimo darbą, 
bet dar ir daug energijos 
išeikvoti ginant juos nuo 
tokių LN "statytojų",ku
rie žodžiais kalnus ver
čia, o realiu darbu-nė iš 
vietos nepajuda.Maža to , 
jie viską kritikuoja, kas 
padaryta, o patys nieko 
nepadaro. Liet. Namų, jų 
nuomone, labui, jie vaiz
duoja tikrąją LN padėtą iš 
blogosios pusės ir net su 
perdėjimais ir ją iškelia 
smulkmenas jas išpūsda
mi. Tuo tarpu gerąsias 
puses ir faktus sąmonin
gai nutyli.Šia prasme yra 
panašūs A.Patamsio ir J. 
R. pasisakymai "TŽ" ir 
"NL". Nr. 7 A. Patamsis 
rašo: "Tas nepaprastai 
"geras" "Deltos" stovis 
pr.m. apyskaitoje parodė 
$11,913,02,kapitalo suma
žėjimą kitaipsakant per 8 
metų veiklą davė nuosto
lį".

Jau čia pat pradžioje A. 
Patamsis pagautas:praei- 
tals metais kapitalo su-

Nukelta į 2 psl.

>
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MOVTlREAL
KAZIUKO MUGĖ - METINIS 
SKA’JT’LĖIŲ PARENGIMAS 
šiemet įvyks kovo 11- 12 d.d., 
Aušros Vartų parapijos salėje. 
Jeu dabar skautai ir skautės 
renka aukas loterijai ir prašo
me neatsisakyti paaukoti ir pa 
remti skautiškąją veikla,. Kvie-

AUKŠTESNIŲJŲ KURSŲ 
mokinių tėvai vasario 
mėn.26 d.(sekmadienį) po 
10 vai., pamaldų kviečia
mi dalyvauti susirinkime 
A. V. salės scenoje. Pra
šome visus tėvus daly-

DĖMESIO-KAZIMIERINĖS!
Š.M. KOVO MĖNESIO 4 DIENĄ, ŠĮ ŠEŠTADIENĮ, 7 VALANDĄ VAKARO 
AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS SALĖJE,^V. ONOS DRAUGIJA RUOŠIA PA
RAPIJOS KLEBONO': TĖVO KAZIMIERO PEČKIO, S. J. PAGERBI
MĄ VAKARIENĖ - ŠOKIUS. GROS J. BALČIŪNO JR.ORKESTRAS. OR
GANIZACIJOS IR VISI TAUTIEČIAI KVIEČIAMI DALYVAUTI.

Rengėjos.

1967 m. vasario ??. d. Nr. 8(10??)

čiame visus atsilankyti i mugę: 
Čia jūsų lauke atskiru vienetu 
stalai su rankdarbiais, jaunųjų 
menininkų paveikslų paroda, i- 
vairūs žaidimai seniems ir ma
žiems, loterija ir t.t. Mugė pra
sidės šeštadieni, kovo 11 d. 4 
vai. p.p. iškilminga tuntų suei
ga ir tesis sekmadieni kol tik 
lankytojų bus. Bar kartą kvie
čiame nepamiršti jaunųjų. D.'

ŠOKĖJŲ DĖMESIUI
Visi tautiniu šokiu šokėjai 

būtinai prašomi susirinkti penk
tadienį, vasario 24 d. 7 vai. va 
karo Berti - Rachel. ■ 
AUŠROS VARTŲ. PARAPIJOS

— Parapijos misijos kovo 13419 
dienomis, ves jėzuitas misijo- 
nierins is Indijos kun. D. Slap
tys.
— Kovo 4 d., §v. Onos d-ja ren
gia narengimą kazimierinių pro
ga. Kviečiami visi dalyvauti. •
— Bažnyčios fondui aukojo : 
J. 'Matisaitytė S30, J. .'Žakevi
čienė - $20, 1V. Mikui ėnienė - 
S10.

vauti.nes atsiranda įvai
rių reikalų, kuriuos rei
kia visiems bendrai ap
tarti.

Tėvų Kom.ir mokytojai 
"LITAS"NEBENUMATO 
užsakyti naujų Expo 67 
pasportų, kai dabar turi
mieji bus išparduoti.Kvie 
čiame visus nedelsiant 
Expo 67 pasportais apsi
rūpinti, kadangi iki kainų 
pakėlimo beliko tik kelios 
dienos (iki 28-2-1967).

VERD’lilC AUSROS V ARTU 
šeštadieninė mokykla vasario 
18 d.,' Seselių namuose labai 
gražiai ir įsnfidjngai paminėjo 
Lietuvos Nepriklausomybės

P.Celtorfus, E.Mtkalajūnaitė ir V.Baršauskas susirū 
rūpinę tautinių šokių tęstinumu, atvyko į NL red. p ra-, 
šyti, kad paskelbtume susirinkimą visų šokėjų, kas ir 
padaryta atskiroje žinutėje.

"LITO" NEPAPRASTAS 
IR METINIS
narių susirinkimas įvyks 
vasario mėn. 25 d. , šeš
tadienį^ val.po pietų Auš
ros Vartų parapijos salė
je. Šiais metais bus ren
kami 3 nariai į valdybą ir 
po vieną į Kredito ir Re
vizijos Komisijas. Pr.R.

Dr. J. SEMOGAS
5441 B ANN ANTYNE.  Verdun

2-4;7-9p.m.

2-4 p,m

Pirmadienį ir 
ketvirtadienį 

antradieni ir 
penktadienį

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

767 • 3175; namų 366 • 9582.

DANTŲ GYDYTOJAS
Dr. J. MALISKA

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

Namų tel.: MU 1-2051

DR. A. O. JAUGELIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA

1410 Guy Street, 1 aukštas 
11 - 12 kambarys.

Tel. 932-6662: namų 737-968*

Minėjimą pradėjo giesme': Ma 
rija, Marija, Mokyklos vedėja 
St. Ališauskienė trumpai apibu 
dino šventes reikšme. Gražią 
turininga paskaitą skaitė Ina 
Kličiuvienė. Pritaikytą žodį 
jaunimui pasakė A. V. klebonas, 
mokyklos globėjas T.K. Peč- 
kys,SJ, Seimelio prezd. pirm . 
E. Verbyla ir mokinių Tėvų k- 
to pirm. J. Tanner.

Menine programą atliko moki 
iriai, deklamavo: G. Počaus- 
kaite, v. Vasiliauskas, R. Lu 
koseviciūtė, D. Ališauskas. 
Lėlių šokį šoko V. Morkunaitė, 
I. LukoševiČiute, K. Kličifitė, 
L. Povilaityte, K. Niedvaraite, 
B. Bytautaite ir 3. Jurkytė. Bu 
gaideliai inscenizacija: J. Jo
nelis, L* Staskevičius, R. Juo
dis, D. Bernotas, A. Tanner, G. 
Lapinas, B. Žemaitaitis, T. Lei 
pus ir G. Bytautas. Sviediniu 
šoki išpildė: B. Rudinskaite, 
S. Akstinaitė, V. Burbaitė, V. 
V. Povilaityte, D. Styraitė, R. ninės paskambino, kad p.

Greiblenė jau pagimdė sū
nų...

PAIEŠKOJIMAS 
Silvestras Meškevičius 
apie 70 metų, gimęs Kur- 
pikųkm. .Kybartų vals. , 
Vilkaviškio aps., kuris 
1925 m. atvyko Brazilijon 
ir dirbo San Paulo cirke , 
o 1948 metais gyveno Ka
nadoje.

Ieškomasis ar apie jį 
žinantieji maloniai pra
šomi atsiliepti: 
Consulate General of Li
thuania, 1 Trillium Terra 
ce, Toronto 18, Ontario.

mažai tėvą ir svečią. Programą 
paruošė mokytojos: J. Baltuo- 
niene, sės. Ansila, sės. Marge 
rita ir St. Ališauskienė.

• Susižiedavo p. Gaurytė 
su p. Manstavičium.
• Antanas Vaupšas, Resea
rch Officer of MontrealCaj 
tholic School Commission, 
su kolega buvo išvykę į JAV 
ieškoti Montrealiui mokyto
ju.
• P.Kaizeris iš New Yorko 
lankėsi Montrealyje.
• Serga Petras Jakubka.
• P. Škudienė lankėsi NL 
red. ir sutvarkė prenum
eratos reikalus.
• "Baby shower" aną sekm; 
madienį buvo suruoštas Vy
tauto klube. Susirinko apie 
200 moterų ir laukė N. G re 
ibienės, bet staiga iš ligo-

DR. V. GIR1UN1ENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA

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

Bytautaite, K. Tanner ir V. By 
tautaitė. Šoko A. Vasiliauskai 
te. ' Sportininkių maršą atliko: 
A. Valinskaitė, G. Urbanavicai 
te, L. Jonely te, M. Bendžifitė, 
O. Bendžiffte, 0. Beniušytė ir 
A. Vasiliauskaitė. Mokiniu cho
ras padainavo 6 daineles. 1

Grašiai programą pranešinėjo 
D. Zabieliauskas.

Minėjimas baigtas Tautos 
Himnu. 'Minėjime dalyvavo ne

VASARIO 16-TOSIOS MINĖJI

MAS MONTREALYJE.
pradėtas šeštadieni per L. Stan 
kevičiaus radio pusvalandi L. 
Girinio-Norvaišos tam pritaiky 
ta kalba. Sekmadieni abiejose 
parapijų bažnyčiose vykopamal 

j dos, kuriose dalyvavo organi
zacijos suvėliavomis. Po pie
tą 4 vai. pilnoje Plateau salė
je buvo iškilmingas aktas ir 
menine dalis. Kalba pasakė dr. 
H. Nagys (kalba bus atskirai) 
ir programa vedė L. Stankevi - 
cius. Menines programos dali 
išpildė sol. A. Keblys, A-V. pa 
rapijos choras ir Aukštesniąją 
Lituanistiniu Kursu ir Semina
ro tautiniu Šokiu šokėjai, ku
riuose pasirodė visai naujai 
priaugusio jaunimo gausus bū
rys.

Susirinkusiųjų priimta rezo
liucija ir užbaigimui sugiedo
tas Lietuvos Himnas.

Visą iškilmių paruošimui va
dovavo KLB Seimelio vadovy
bė su pirm. R. Verbyla prieša
kyje.

OLK VYTAUTO KLUBO 
sėrininkų metinis susirinkimas 
si sekmadienį, vasario 26 d. 
2 vai. o.p. klubo pataluose.

4 D VOKA TA B 

JOSERH P. MILL’JR 
B. A., B. C. L.

Suite 205 
168 Notre Dame St. E.

UN 6-2063 ir UN 6-2064

NOTARAS
J. BERNOTAS

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

Suite 200 1.
Teh: UN 6-4364

J. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS

PARDAVIMAS 

Parduodami gražūs ir geram 
stovyje gyvenami namai (dup
lex & thriplex). Vieta LaSalle. 

Natūralaus akmens fireplace, 
dvigubo stiliaus tualetais ir 
garažais. Su įrengtais skiepais.

Kainos: $28fit)9 iki S42J300 
Teirautis: tel. $66-6237.

SKAITYTOJŲ DĖMESIUI 
Į šį numerį teko sudėti 

labai daug Montrealio ir 
ypač daug Hamiltono lie
tuvių išsiaiškinimo strai 
psnių. Tiesa, reikalai 
svarbūs, bet kai dėl Ha
miltono, tai ir polemi - 
kos perdaug. Redakcija 
mano, kad Hamiltono lie
tuviai Liet.Namų klausi
mą galėtų geriau išsiai
škinti LN narių susirin
kime- šaltai, pargalvo- 
tai ir nuoširdžiai, be1- 
užmetinėjimų ir priekai
štų, kurie reikalui išsi
aiškinti nepasitarnauja.
Į spaudą kreipiantis, rei

ktų reikalą svarstyti ram
iai, rimtai, dalykiškai,be 
priekaištų ir kaltinimų ir 
ypač vengiant užgaulioji
mų, kurie klausimą tiktai 
komplikuoja ir kitos nuo
mones žmones erzina.

Ypač reikia turėti tą 
prieš akis, kad LN rei
kalas nėra nei papras
tas, nei lengvai spren
džiamas. Jį hamiltonie- 
čiai gerai galės išspręs
ti tiktai rimtai besiaiš
kindami ir nuoširdžiai.

Tokiu atveju bus labai 
malonu ir spaudai kuo 
nors prisidėti.
Rašantiems,be to, reiktų 

turėti prieš akis tą faktą, 
kad modernieji laikai reika
lauja mintis taip formuluo
ti, kad nedaugeliu žodžių 
galima būtų pasakyti daug 
minčių ir duoti daug turi
nio, nes visiems, ir rašy
tojams, ir skaitytojams y- 
ra labai brangus laikas.

NL red.
ATOSTOGAVO FLORI

DOJE
ir dabar dar kai kas a- 
tostogauja. Prieš savai
tę iš Floridos sugrįžo pč 
Butkuvienė, ten dar pasi
liko p. Mačionienė, p. Ma- 
sevičius, p. Likienė ir kt. 
Floridoje dabar tempera
tūra apie 80 laipsnių F. 
Dabartiniu laiku Flori
doje pats branginus is 
laikas. Pats pigiausis 
laikas viduvasarį,

PUTVIO ŠAULĮ’J K ’OPOS 
nariu metinis susirinkimas j- 
vyks Šv. Jono Kr. oere.oiįos 
palėie, šeštadieni kovo t 

,r ve1. 20 ir.in. va'-aro. Pc susi 
rinkimo Lūs vaisęs, i '.uries 
kviečia:.-:! ir svečiai bei kuo
pos orau-iai. Visi bus navaišir 
ti karclta zui! iena, veiks bi’fe- ’ 
tc.s ir bes muzika.

Luoror vah’y:-ui rm.'ilonu nra- 
rešti, 1 ? :r>ūev ’'uo!?os nirm. 
St. Joktr eitis už nuonclnus 
Lietuvai ir £ Sair.ngal an 

Se.uliv Žvaigždės

ĮSIGYKITE EXPO 67 PASUS 

iki 1967. 11.28.

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

Po tos datos kainos pakeliamos. Užsakymai išpildomi C.O.D., 
arba išsiunčiami apdraustais laiškais, kai pinigai gaunami su už
sakymu. Rašykite *Litas*, 1465 De Seve St.,Montreal 20, Que.

SIUVU IR PARDUODU

Taisau ir Remodeliuoju 
Vasaros laike saugojimas 

/ Storage /.

6396 Bannantyne, Verdun.
PO 7 -6183, .

D.L,K, Vytauto Nepr. Klubas
2159-61 St. Catherine Street E. Montreal

$ 8.00

Pasportų
.... . !■■ ■ ■<!

Suaugusiems
Į — . * .--------------

Jaunimui Vaikams
rūšis Dabar Pilna Dabar Pilna Dabar Pilna

kaina kaina kaina
1 dienos $2.00 $2.50 $2.00 $2.50 $1.00 $1.25
7 dienų $7.50 $12.00 $6.75 $10.00 $3.75 $6.00
Sezoniniai $22.50 $35.00 $20.00 $30.00 $1125 $1750
Bonai (be
pasą) $ 4.65 $ 7.00 • * $ 2.90 $ 4.00

$12.00 Bonai & ld. pasas $ 3.80 $ 5.25
Bonai & 
2 d. pasai

LAIKRODININKAS
ANTANAS ŽUKAS
1855 WELLINTON ST.

Tel. WE 2- 0644.

TAISAU IR PARDUODU 
ŽEMOMIS KAINOMIS 

LAIKRODŽIUS IR JUVELYRUS.

• /šnuomuojama SALE didesniam ar mažesniam skaičiui 
asmenų: - vestuvėms, įvairiems paminėjimams, susirinki - 
mams bei kitokiems parengimams. .

e. Kainos žemos, klubiečiams ir jaunimui nuolaida. ,

• Reikalui esant su pįlpu patarnavimu: - virtuve ir indais, 
personalu ir gėrimais. ,

Kreiptis i Klubo administratorių J. Petruli, 
tel: 522-2353 arba 721 - 1656. '

4^ 
£

expo67

KLUBO SUKAKTIS
1907 - 1967

186701967
CAJUM-CONHMRAnM

LIETI. VISKAS PUSVALANDIS GIRDI AS KAS

AR ŽINOMA, KAD

’’NEPRIKLAUSOMOS
LIETUVOS” SPAUSTUVĖ

ŠEŠTADIENIS PER STOT Į

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

Tel. 669- 8834.

„ILITAS"'
MOKA už:

Depozitus 4.4%
Numatyta už serus 5^% 
Nemokamas gyvybės draudimas 
iki $2.000 bendros santaupų 
sumos.

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

I M A už: r
Nekiln. turto paskolos 7% 
Asmenines paskolas 7.6% 
Investącines paskolas 8.4% 
Pigus paskolų draudimas iki 
>10.000.

KASOS VALANDOS:

. J465 DE>ninE: io m ROSEMOUNTO SKYRIUS:
Sekmadieniais 10.30 - 12.30.

Darbo dienomis: 10.00 — 3.00 vol. 13907 Rosemount Blvd., tel. 722 -3545 
kasdien, išskiriant pirmad. ir Seitad.1 Dieną: penktad. 1.00 - 6.00 vai.

Vakare: trečiadieniais ir IVakare: pirmadieniais, trečiadieniais 
penktadieniais 7.00 - 9.00 vol. Į penktadieniais 7.00 - 9.00 vai.

spausdina bilietus, pakvietimus, liū
tines ir padėkos korteles, įvairius 1 
blankus, receptams lepelius, vedybi-\ 
nius pakvietirms, mirties atveju už- 
nejautos laiškus, visokius " statemer. 
tus", vokus su adresais, laikraščius, 
žurnalus ir knygas.
Darbą atlieka pigunųnegu kitos spaus 
tuvės. Kviečiame įsitikinti.

Spausdintus galime priimti paštu ir paštu 
pasiųsti.

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

APS1DRAUSK!
ADAM0N1S INSURANCE AGENCY INC.

GAISRAS - AUTOMOBILIAI - ATSAKOMYBĖ - GYVYBĖ

P. ADAMONIS
Chartered Insurance Broker

3907 Rosemount
TEL. OFF. 722-3545

S-tos “Lite“ No. 752 D

Blvd.
RES. 256-5355

NAUJA APYL. TAUTOS 
FONDO ATSTOVYBĖ

Vietoj išėjusių, naujai 
sudaryta atstovybė pasi
skirstė pareigomis: P. 
Morkūnas pirm.,A. Fira- 
vičius vicep., J. Barse- 
vičius sekr., Eug. Vitar- 
tas ižd. ,O .Rinkevičienė 
ir Vyt.Montvila Fondo va
jaus reikalams ir T. Sta
niulis informacijai.

Buv. uoliems atstovy
bės nariams Eug. Abro
maičiui ir B. Jackui už 
nuoširdų darbą telkiant 
lėšas pavergtos Tėvynės 
laisvinimo reikalams, 
nuoširdžiai dėkoja

Tautos Fondo Krašto 
Atstovybė.

KŪRĖJAI - SAVANORIAI
Vasario 5 d. Lietuvių 

Namuose įvyko L. K. Kū
rė jų-Savanorių S-gos To
ronto narių visuotinis 
metinis susirinkimas,ku- 
rį atidarė sk. pirm. V. 
Streitas ir pakvietė atsis
tojimu ir tylos minute pa
gerbti pr. m. mirusį sky
riaus narį J. Kamenką.

Susirinkimui vesti buvo 
pakviestas prof.A.Zubrys 
ir sekr. Vl.Kazlaukas. Iš 
esamų 20 skyriaus narių, 
susirinkime dalyvavo 12 .

Iš sk.pirm.V.Streito ir 
kasin. St. Paciūno prane
šimų matyti, kad skyrius 
per praeitus metus turė
jo 720 dol. pajamų ir 401 
dol.išlaidų. Stambiausias 
pajamas sudaro 405 dol. 
iš rinkliavos, padarytos 
kariuomenės šventės 
proga prie lietuvių parap. 
bažnyčių ir 162 dol. pelno 
iš suruošto pobūvio.Išlai
dų stambiausią poziciją 
2 00 dol.sudaro Vokietijo
je pasilikusiems laisvės 
kovų dalyviams ir invali
dams sušelpti ir 165 dol. 
vietos susirgusiems sky
riaus nariams, sulauku
siems senatvės ir nebe
dirbantiems gydymosi iš
laidoms.

A. Jakimavičius, dary
damas rev. k-jos prane-1 
Šimą pažymėjo, kad vis—kus melstis lietuvių kalba. Mūsų 
kas rasta tvarkoje, O pi- 10 vai. pamaldos yra skirtos jau 
nigai.kuriųyraper 3, 000nimui’ Jau metai, kai tos pamal- 
dol. laikomi einamose dos vyksta lietuviy kalba- Teva 
sąskaitose "Paramos" ir demes’ atkreiPti’ kad

. sų jaunimas šiose pamaldose da
Prisikėlimo parap. bau- lyVautu. Kiekviena skatiname ak- 
kuose. tyviai dalyvauti ^iose Mišiose.

Susirinkimas praėjo Su ta mintimi bažnyčia įvede sa 
darnioje nuotaikoje. va kalba> “kad visi tikintieii bs

Susirinkimui išreiškus ttVedamj j p!ln'’ samt°nin^ ir 
aktyvu dalyvavima liturginėse 

valdybai padėką už veiks - pamaiįose“.
PIRMOS PAGELBOS KURSAI

vasario 8 d. 7,3Ovai, 
vak. pris. parap. naujoje salėje. 
Kursus gali lankyti moterys ir vy

I rai. Mokestis $2.

dovanotas 
Ordinu.
VASARIU 16-7A,JA VIEŠAM

Centra! Technical mokyklos au
ditorijoje ant'ličkoie dalyje kal
bėjo Kanados prekybos min. L. 
■Jinters, lietuviškoje - svečias 
iš JAV arch. A. Bnrzdukas.

G.W K'L’OS K^T’J
< era prosą paaukoti vargšams, 
ligoniams, itaugieveikėms šei
moms ir t.t. Speciali aukų dėžu- 
tė oer visa gavėnią padėta prie 
Prisikėlii.io Par. bažnyčios 
eurų.
• Prisik. parap. bankelis pa
rapijai paaukojo £1,000 auką.

• Si šebt.adiėni 4 v.p.n. Kent 
mokykloje (lufferin & Hoor, ie 
jimas.iš Awde Ave.) Ontario 
'Joteru Krepšinio pirmenybių 
II -sios rungtynės: Pindsoro

Jub 240“ - Toronto A.ušra.
V:si jaunimo bičiuliai kviečia
mi atsilankyti. Siu pirmenybių 
nugalėtojos vy'-.s j IrLmontona 
varžytis dėl Kanados čempijo- 
nato.

• Aušros Jaunučiu stovykla (7- 
13 m.) šiemet bus nuo liepos 
22 I. Stovyklavietėje numato
ma pastatyti dar pora nanitiku 
ir įsigyti indus. Prisikėlimo pa
rapijos Kredito Kooperatyvas 
paaukojo Aušros stovyllai S100 
ir 5100 A ušros įdubo kelionių 
fondui.
PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 

metinės rekolekcijos moterims 
ir vyrams kovo 5-19 d.d. Jas 
ves J. E. Vysk. V. Brizgys. Re 
kolekcijos baigsis Verbų sek 
madienį dideliu religiniu kon 
c ertu, kurio programa išpildys 
pprapijos choras su orkestru.

-- per sausio mėnesi rinkliavų 
metu suaukota: statybai $731. 
75, parapijai išlaikyti-$3,203. 
80,specialioje rr.isijoms~$185. 
50.
- Tėvams šiandien tenka ypa

tinga pareiga išmokyti savo vai-

mlngą darbą,buvo papra
šyta ta pati valdyba pasi- prnai(1į3 
likti dar vienus metus pa
reigose. Palikta ir ta pati 
rev. k--j a. Jsb.

A. NORKELIŪNAS
Commisioner of the Superior Court of Montreal 

MONTREAL ENTERPRISES REG’D 
VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS.

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

FORD
Sales ' Limited

4415 Bannantyne Ave., 
Ver d u n .

FALCON—FAIR LANE
GALAXIE-THUNDERBIRD

MUSTANG —TRUCKS

USED CARS 
1 year guarantee.

Kreipkites į
LEO GURECKAS

Sales Managers Assistant 
Keating Ford lietuvis atstovas 

769- 8831.

Tel. namų DO6-2548
Įstaigos 769-8529.
----------- -------- I--------
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