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Amerikos kosminiai laivai Gemini 7 ir Gemini 6 dabar atlieka didžiulį
bandymą, kokio ligšiol dar niekas neatliko. Gemini 7 iškeltas į aukšty
bes praėjusią savaite su astronautais /kairėje/ James Loveli ir Frank
Borman jau kelintą parą sukasi aplink Žemę, Gemini6 su astronautais
Thomas Stafford ir Walter Schirra /dešinėje/ turėjo iškilti sekmadie
nį, bet dėl nesėkmių neiškilo ir bus iškelti šį trečiadienį, gr. 15 d. Jų
■Šolochovas
eksperimentas tuo svarbus, kad šie du laivai erdvėje turės susiartinti
ir astronautai iš vieno laivo pereiti į kitą. Vienas naujas bandymas
"Tylusis Donas" Stocholme priima Nobelio
jau padarytas: astronautas Loveli jau buvo nusirengęs apsauginį drabu Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongreso reikalams aptarti Clevelande įvyko susirinkimas,ku-=
žį ir skrido be jo. Dabar seks dar didesnis eksperimentas.
premiją, o Pasterna
riame dalyvavo PLB V-bos nariai, Pas. Liet. Jaunimo Kongreso komiteto, PLB JaunimoMe- kui
neleido priimti pre
tų Talkos k-si ja ir jaunimo organizacijų JAV ir Kanadoje atstovai. Foto V. Pliodžinskio.
mijos ir be laiko į ka
pus nuvarė, o žmoną
persekiojo. Tokia so
KAS NAUJA KANADOJE
vietinė laisvė...
LIETUVAIČIŲ
DĖMESIUI
KANADCS-PRANCUZIJCS
tose
viduriniąją
Ryty
šalyse
KOMUNIZMO KRIZĖ yra būPasaulinės parodos direk- santykiai
gerinami
KITOS NAUJIENOS IRJVAIRIOS ŽINIOS
antykiai nuolat gerinami.
dingiausis šią dieną reiški vyksta panašiai. Tat ir Mask
cija ieško 225 kandidačių
~
”
• “
Dabar
Paryžiuje
paskelb
nys. Visą pirma, komunisti vos šan^kiavimas su Pekinu
į Pasaulinės parodos tarn ta, kad Kanada su Prancū • Nusišovė rytinės Vokie- mus praėjusį, bet prieš
prezidenetas dr.Apel Brežųevo ir Kosygino dvynis lageris suskilo. Iš jo pa tampa vis painesnis ir sūdė- VAKARŲ IR RYTŲ problemos > nybą. Jos turi būti Kana zija susitaria dėl apsigyni tijos
e
Paryžiuje
susirinko At nių jėgą neatsilaikiusį. Jo
kaip buvusios, taip ir lieka dos pilietės, gerai mokė mo.
sidarė du, su centrais Mask tingesnis.
lanto apsaugos sąjungos ta- vieton SSSR "prezidentu"
ti
anglų
ir
prancūzų
kai
pat metu Ctavoje vy ryba tartis dėl ateities, y-paskirtas Podgornyj.
voje ir Pekine.Šie du centrai VATIKANO SUVAŽIAVIMAS pačios painiausios ir pačios bas, o jei mokės kitų kal koTuo
pasitarimai, kuriuose
pač, kaip sustiprinti apsi- • JAV karo min. Macna
opiausios.Jeigu
komunizmas
aštriai tarp savęs kovoja.Su užbaigtas ir uždarytas gruo
bų, gaus didesnį atlygini buvo aptariami išradimų,
gynimo jėgas, nes pavojus mara pareiškė, kad Viet-_
mą;
jų
amžius
tarp
2C
ir
ekonominio išvystymo ir
sidarius dviem centram, susi džio 7 dieną. Popiežius tą neginčija savo vidinės krizės,
namui reikia daugiau pagal
taikai
didėja.
35 metų. Kandidatės turi pramonės tobulinimo klau
• Vakarų Vokietija paskel-- bos, kuri turės būti duota.
darė ją satelitai, kurią vieni dieną paskelbė 4 iš 16 pri tai esmės vis dėlto ncišsiža būti mandagios, malonios, simai. Visa tai daroma
9 Rusija kariniį biudžetą
tebeeina su Maskva, kiti nu imtą nutarimą. Svarbiausis ją da ir Vakarams nenusileidžia. judrios, inte Identiškos. norint pagerinti bnndradar bė-išradusi galingesnę jė pakėlė
5%. Tai daugiausia
gą negu vandenilinė bomba
Atlyginimas
uz
40
savai_____
Nors
pav.Amerika
Rusijai
da
biavimą
ir
atsiekti
daugiau
sisuko į Pekiną. Ši būsena yra sąžinės ir tikėjimo lais
eis Vietkongo komunistam
©
Anglijos
užs.reik.min.
tinių valandų mėnesiui nuc pažangos.
remti.
išderino visą komunistą apa vės nutarimas, kuris dabar bar maksimališkai pataikau- 360 iki 430 dol., žiūrint TRAGlŠki
TRAGIŠKI LĖKTUVŲ SU Stewart kreipėsi į Rusijos •
Kardinolas Višinskis, davyriausybę
su
pasiūlymuja, net Amerikos Balso nckal kvalifikacijų. Prašymus
ratą .
___________
SIDŪRIMAI
priimtas absoliutine balsą tą spaudos apžvalgą panaiki
padaryti
bendrą
Vietkongui
lyvavęs
Vatikano suvažiavijau dabar galima paduoti, Nors oro erdvės plačios,
VIDURINIUOSE RYTUOSE dauguma, tebalsavus prieš no,bet komunistą imperializ tam tikslui darbo įstaigo- tačiau ir jose, atrodo, da- pasiūlymą pradėti taikos me, pakvietė visus suvažiaderybas su Amerika, bet vimo dalyvius atsilankyti į
se jau yra aplikacijų for
---- - —
-----ankščiau ;ir
ankščiau. Maskva pasiūlymą atmetė. Lenkiją 1006 metų nuo Jenkomunizmas išgyvena ypač tiktai apie 70 kunigą.
mas kaip buvo, taip ir liko mos. Kai bus surinkti pra rę>si
didelę krizę, savotišką nuo ANATEMOS NUIMTOS,Popic kietas, neatlaidus ir atkak šymai, kandidatės bus ap Štai du lėktuvai, priklau Komunistai laiko, kad jų kų krikšto sukaktuvėse, ku
są Amerikos linijoms, su agresija Vietname- ne agr- rios bus 1966 m. gegužės
smukį.
žius anatemą nuėmė pravos liai siekiąs savo tikslą . Dėl klausinėtos ir 10 savaičių sidūrė pties New Yorkų.
resija, bet "išlaisvinimai! mėnesį.
joms bus specialus paruo Vieno lėktuvo pilotas ir4
INDONEZIJOJE kompartija lavą patriarchui,o p atriarchas to vyksta karas Vietname.
• Atsistatydino JAV prezi 9 Specialiu kvietimu Len
Šimo kursas. Kandidačių keleiviai vietoje buvo už
daugelyje vietą uždrausta, ki Athenagoras nuėmė Popiežiui
dento
patarėjas G. Bundy. kijos vyskupai pakvietė Vo
VIETNAME karas darosi žiau mokslo laipsnis-ne maži mušti, 36 sužeisti, kurių Jis pereina dirbti į biznį, kietijos vyskupus dalyvauti
tur uždrau džiama.
au
kaip
11
klasių..
4 labai sunkiai. Lėktuve
tuomet paskelbtą prakeikimą. resnis ir atkaklesnis. Pieti
kur jis gaus didesnę algą. 1600 metų sukaktuvėse, bet
KANADA SUSIRŪPINO IN- gi buvo 54 keleiviai.
IRAKE nepasisekus pervers Tat kataliką susitaikymas su
• Kaire, Egipto sostinėje, drauge ir pareikalavo, kad
nis Vietnamas vis dar tiktai
Kitas lėktuvas turėjo 58
DENAIS
mui, komunistai taip pat yra pravoslavąis yra visiškas.
dvi
stambios bylos: viena vokiečiai pripažintų Lenki
ginasi. Ir karas vyksta juk ne Pagrindiniai Kanados gy- keleivius, bet jis laimin
teisiami pasikėsinto- jos vakarines sienas pagal
likvidacijos stadijoje.
Kai kurioms evangeliją at šiauriniame, bet pietiniame. ventojai yra indėnai. Da- gai nusileido Kennedy ae- kur
jai
prieš
Nasserą, kita gi Oderio-Nyses liniją.
SUDANE parlamentas nuta šakoms susiartinimas yra dar Tuo tarpu ir Maskva ir Peki bar federalinė Kanados vy rodrome. Aukų nėra,
prieš
komunistus,
kurie
Tyrimas parodė, kad lėk
riausybė susirūpino kelti
PAKLAUSIMAS JAV AM
rė komunistą partiją uždary neaiškus, bet ir ją pri paži nas kaltina Ameriką agresija, jų gerbūvį ir tam tikslui tuvai gerai neapskaičiavo Egipte įveisti Maskvos ir
bjaurius darbus.
BASADORIUI GGLDBER
ti, nes jis pasirodė ir nepajė nimas yra. Nuo žydą kaltė nors yra visiškai atvirkščiai. skiria dideles specialias skridimo aukščio ir prask- daro
Sovietų raketa į Mėnulį,
GUI
lėšas: statyboms, mokyk risdami viena pro kitą, vi ®Luna
gus, ir destruktyvus, ir pavo- nuimta už Kristaus nužudy.
8, pataikė, bet mink VLIKo pirm. V.Sidzikau
loms ir kt. tikslams, kad enas kitą užkliudė.
AMERIKA
vis
dar
nesiryžta
štai negalėjo nusileisti ir skas JAV ambasadoriui J.
mą. Tai vis didžiulės per nai
jingas žmonią santvarkai.
veikti prieš tikrąjį agresorią, indėnų gyvenimo sąlygos PEARSONAS TURĖSIĄS
sudužo. Tai jau ketvirta
Goldbergui įteikė paklausi
nos,
tiesiog
revoliucinio
po
būtų pagerintos.
KABINETĄ PERT VARK YT Sovietų nesėkmė.
EGIPTE, kurio diktatorius
nesiryžta
boir.borduoti
Hano
mą,
ką Jungtinės Tautos
Kalbama ir spaudoje ra © Amerika nutarė panai
Nasser ypatingai komunis būdžio. Ypač nuostabios, nes jaus, bet jau irato, kad reiks
daro ir ką mano daryti, kad
šoma,
kad
du
ministerial,
kinti 132 karines bazes, ku naudojimasis laisvo apsistams simpatizavo ir šaukėsi Kataliką bažnyčia ligšiol bu ii tą daryti.
Lamontagne ir Tremblay
rių 23 yra už Amerikos ri f>rendimo teise taptų vėl ga
vo
laikoma
konservatyviškiau
pasitrauksią . Bendrai, L. bų.
ją pagalbos, dabar komunis
šia organizacija. Vatikano
Pearsonas turėsiąs kabine • De Gaulle pirmuose bal imas Rytų ir Vidurio Euro
tai teisiami teisme.
tą pagrindinai parformuoti. savimuose tesurinko 48% pos tautoms, ypatingai Bal
suvažiavimas tarėsi rimtai ir
Min. pirm. L. Peatson, balsų, todėl turės eiti į an tijos valstybėms ?
SYRIJOJE komunistai taip pat dėl kitą laiko keliamą proble
pailsėti išvyko į; Karibų jū- trus balsavimus gruodžio ŠV.OEOILIJOS GHGRAS
yra nustoję respekto ir per mą, kaip žmonią skaičiaus
roas salas, nes rinkimų
19 dieną. Jo priešininkas Argentinos sostinėje, Bue
ėję į pogrindinę būseną.
kampanija, nedavusi tei
nepaprastas augimas ir ryšium
F. Mitterland surinko 36%
giamų pasekmių, gerokai balsų ir dalyvaus rinkimu nos Airės labai iškilming
ALŽYRIJOJE su Ben Bellos su tuo gimdymą kontrolės klau
ai ir sėkmingai atšventė
jį išvarginusi.
ose kaip konkurentas. De 35-rių metų sukaktuves.C
simas,vedybą
ir
skyrybą
klau

nuvertimu komuniz nas atsk
Gaulle pakenkė jo užsienių chorą pasveikinti buvo „„
atdūrė sutemose. Baumedienne simą, modernią pažiūrą į mais
politika, nors vidaus &yYe"vykusi
Urugvajaus deleBrezhnev
Kosygin
nimą jam tvarkyti sekasi gacija. Po sveikinimų vypasuko žymiai aiškesniu,dau tą ir pasnyką/Popiežius pa
Pavergtųjų savaitės pro
neblogai. .
ko meninė dalis, kurioje
giau demokratiniu, keliu. Ki skelbė dispensą Kalėdą ir ga jie stipriai gavo į kai
• Indonezijoje dešimtyje choras padainavo eile datlį, bet jų oda labai stora
aPygardų uždrausta komun nų, o šokėjų grupė pašoko
ir kieta, todėl laukia ka
nistų partija.
tautiniu šokiu. Ghora visą
da kas nors ją pakasys ne
9 Maskvoje susirinko auk-jaiką veda muzikas VacloDEFENSE SECRETARY McNAMARA
žodžiais, bet kitomis prie
ščiausioji taryba-sovietas, vas Rymavičius.
monėmis. Visų imperia
kuri daro valdžios pertvar
• C levelande USA ir Ka
listų ir kolonialistų oda su- ® Kinijos komunistai atmetė
kymus: pirmiausia pašali
storėjusi, ir reikia ypatin pasiūlymą dalyvauti nusiginkno seniausį bolševiką, per nados studentų suvažiavi
gų priemonių ją padaryti lavimo konferencijoje.
visus sovietinius pervers- me dalyvavo iš Toronto
per 2o studentų.
jautresne...
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\ngeles Dramos Sambūrio vaidintojai. Nuotraukoje is kairės i de
šinę s Ji: E. Dovydaitienė, J. Kvedienė, I. Keselytė. D. Mackialienė - režisorė, Gliaudą - autorius. D. Vebeliūnaitė. Ž. Stroputė, S. Batkienė - rež
TrT
,
, _
padėjėju, D. Tuminaitė. Stovi: J. Janušauskas, J. Raiibys. VI. Gilys. B. MacPppiežius Paulius VI su pravoslavų bažnyčios kiala K. šakys, V. Bulaitis, V. Dovydaitis ir L. Medelis.
vadi. Pačioj dešinėje patriarchas Athenagoras
Nuotrauka L. Kančausko

De Gaulle ir jo konku
rentas Mitterland šį
sekmadienį lemiamai
susikirs.

varytas Soyiety Sąjungos prezidentas Anastazas Mikojanas. Prezi
dento pareigoms^ paskirtas Nikolai Podgorny, kuris padėjo išversti
valdžios Pre’Jvį®f^.Nikitą Chruščiovą. Kairėje 70 mėty sulaukęs
Mikopnas, o desmeie 62 mėty buvęs vidaus ministeris Podgorny.
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Pasaulio lietuvių Jaunimo Kongreso lėšų telkimo komisija /iš kairės/;pirmininkas Pranas Razgaitis, vicepirm. Milda Lenkauskienė, izd. Aurelija Balašaitie1
nė, protokolų sekr. ir Jaunimo Metų ženklelių platintojas Juozas Stempužis ir
sekretorius Antanas Razgaitis.
Nuotrauka V. Pliodžinskio.

PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO

Jaunime, pirmyn!
Lapkričio 13-tos dienos
žygis nuėjo praeitin,bet jo
aidas dar tebeskamba mū
sų ausyse. Žygio vėliavų
plakimas dar tebesigirdi
miesto gatvių grindiny, jų
atošvaistės dar tebesiplaka prie Jungtinių Tautų
vartų ir tebesibeldžia į ten
susirinkusių laisvųjų tau
tų atstovų sąžines ir nenu
ilstamai kartoja, kad jų
tarpe yra tokių, kurie atė
mė tautoms laisvę, kurie
nepripažįsta žmoniškumo
dėsnių, kalbėdami apie ki
tų laisvę,apie kitus paver
gėjus, išskirdami save.
Žygio balsas nenuilsta
mai kartojasū-įsileiskite
ir mus, ir mūsų tauta pri
valo būti jūsų tarpe, kaip
laisvi,tarp lasvųjų, ir mū
sų tautos balsas turi būti
išklausytas, ir tiesos žodis
reikalaująs atpildępasaky.
tas didžiausiam dvidešim
tojo amžiaus barbarui.
Diena praėjo ir tūkstan
tinės minios praėjo, bet jų
žingsniai dar tebežengia
tamsiame rudens skliaute,
jiedartebesigirdi vėjų sū
kuriuose, krintančių lapų
šnarėjime,gaivalingo mies
to tvaike.
Žygio pėdų nenuplaus
nei laikas, nei melo ir
smurto vanduo, jų neuž
dengs nei dulkės.

Iš vėliavų plakimo, iš
naujo ryžto isaugs nauja
kovos ugnis,kurios nei me
las,nei smurto kraujas ne
užgesys.
Jaunime, į Tavo ruoštą
žygį atėjo tūkstančiai, atė
jo tie,kurių krūtinėse dar
tebedega didžioji kovos ug
nis,kurie dar žino savo pa
reigą tėvynei,kurie ir vėl
išeis kartu su Tavimi, kai
naujas žygis pašauks.
Jaunime, Tavo vardas
suskambėjo plačiai ir ga
linga i,Tavyje pamatė, kad
Tu vertas anų didžiųjų mū
sų tautos vyrų, kurie kri
to už Lietuvos laisvę, ku
rie nepabūgo smurto, klas
tos ir melo, kurie savo
krauju savo žemės vardą
įrašė laisvės lape.
Jaunime,pirmyn;-ne ge
dulo, o ryžto vėliavas iš
kelkit. Su jomis išeikite į
plačias miestų gatves, su
jomis įeikit į sargybų sau
gomus rumus,su jomis apjungkite visus, kurie neno
ri vergauti pasaulio barba
rizmui, kurie nori kovoti
ir aukotis už laisvę savo
tautoms, visai žmonijai.
Jose savo darbais, savo
meile gimtajai žemei, sa
vo krauju, savo kovos ugni
mi išdeginkit didįjį kovos
šūkį: Laisvė ir li'gybė vi
siems. Laisvė Lįętuvai.
J.Siaučiulis

\CirfiriiOi8 CSOmC inCT gimę.

METAI IR KONGRESAS
JAUNIMO KONGRESO PASITARIMAS
Jaunimo Metų ir Pašau
lio Lietuvių Jaunimo Kon
greso reikalams aptarti
lapkričio 28 Clevelande
įvyko posėdis.
Buvo aptarti Jaunimo
Metų ir Jaunimo Kongre
so darbai, ir sutarta toli
mesnėbendra akcija. Pen
kiolika pasaulio kraštų
jau praneš ė,kad atsiųs sa
vo atstovus į Kongresą .
Tai Anglija,Arge ntinąAus
tralija, Austrija,Belgija,
Brazilija,Italija, jAv, Ka
nada, Kolumbija, Naujoji
Z elandi ją PrancūzijąSvei
carija,Venecuela irVokie
tija. Atsakimų dar negau
ta iš Danijos, Olandijos ,
Švedijos .Urugvajaus ir ki
tų kraštų.
Jaunimo Kongresui glo
boti kviečiamas Garbės
Komitetas.
JAV ir Kanados miestuo
se sudaromi Jaunimo Me
tų Komitetai.LB apylinkės
buvo prašytos tokius komi
tetus sudaryti iš jaunimo
bei l$itų organizacijų ats
tovų.Siuo reikalu JAV rū

pinasi JAV LB C V narys
jaunimui ir PLJK Komite
to I-sis vicep. Vaclovas
Kleiza, o Kanadoje Kana
dos LB V -bos Jaunimo Sek
cijospirm.ir PLJK Komi
teto narė Giedrė Rinkūnai
tė. Kitų kraštų Jaunimo
Metų komitetais rūpinasi
PLB Valdybos vicepirm .
jaunimui Vytautas Kaman
tas.
PLJK Komiteto pirmi
ninkas Algis Zaparackas
pa informavo apie JAV jau
nimo organizacijų pas ižą
dėjimą atvežti savo idėjos
draugų į Ko ngresą. Jauni
mo organizacijos sutarė
ruošti didelę bendrą sto
vykią M ichigano valstybė
ie prieš Kongresą.Stovyk
lą organizuoti ir vadovau
ti kviečiamas Antanas Sau
laitis, SJ. Į Kongreso pa
ruošiamuosius darbus C i
kagoj kas kart vis daugiau
jaunimo įsijungia,veikia vi
sa eilė komisijų, Kongre
sui paimtas didžiulis Kon
rad Hilton viešbutis, o pa

rodoms gauti Jaunimo Cen
tro namai.Kongreso Komi
teto būstinė yra Jaunimo
Centre. PLJK Komitetas
Vasario 16 visame pasauly
pradeda rinkti masinės
Jaunimo Peticijos Jungti
nėms Tautoms parašus iš
lietuvių ir kitataučių.Peti
c ija prašys Lietuvai ir Pa
balti jo kraštams nepriklau
somybės.Jibus atvežta iš
visų kraštų atvykstančių
atstovų į Jaunimo Kongresą.Viso laisvojo pasaulio
lietuviai yra prašomi pas i
j-ašyti Jaunimo Peticiją .
Šios peticijos ruošimu ru
pinasi PLB JM Talkos Ko
misija, kuri tariasi dėl to
su VLIKu.
PLJK Finansų Komisi
jos pirm .Pranas Razgaitis
pranešė apie Finansų Ko
misijos numatytą lėšų tel
kimo va jų,kuris įvyks 1966
metų kovo mėnesį. Kovo 6
-vajaus diena visuose m'ies
tuose. Yra išleistas Jauni
moMetų ženklelis prie au
tomobilių langų lipinti/po 5o centų/, leidžiamas
Jaunimo Metų Kalendorius.
Jaunimo Kongreso dar
baižengia sparčiai. Visuo
menė kviečiama ir prašo
ma jaunimui padėti.
PLB inf.
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Bedruomenė
15-tasis P T B Valdybos
posėdis įvyko gruodžio 1 d.
5 valančias trukusiame
posėdy buvo išklausyti pra
nešimai ir diskutuoti įvai
rūs PLB reikalai.
Pirm.J.Bacunas papasa
kojo savo kelionės Europo
je įspūdžius. Anglijoj ir
Vokietijoj lietuvių tarpe
yra didelis susidomėji
mas Pasaulio Lietuvių Jau
nimoKongresu.Daug lietu
vių žada į jį vykti.
PLB Kultūros Tarybos
pirm. dr. J. Puzinas supa
žindino su Kultūros Tary
bos veikla. KT prašo visą
istorinę lietuvišką medžią
gą siųsti Pasaulio Lietu
vių Archyvui. Susipažinta
su dr. Jurgėlos parašyta
knyga apie 1863 metų suki
limą. KT mikrofilmuoja
lietuvių pogrindžio spaudą
vėliau mikrofilmuos Ne
priklausomos
^Lietuvos
Seimo dokumentus ir kt.
Yra sudarytas istorinių
datų kalendorius.Tiriama
Lietuvos valstybės pra
džios data.
Konstatuota , kad tarp
PLB Valdybos ir apsijun
fusioVLIKo yra geri ry
lai,kas naudinga lietuvių
bendram darbui.
Vicepirnxjaunimui Vyt.
Kamantas
painformavo
apie Pasaulio T ietuvių Jau
nimo Metų ir Pasaulio Lie
tuvių Jaunimo Kongreso
darbus. Jaunimo Metu
kviečiamas Garbės
Komitetas globot Jaunimo
Kongresą. PLJK Komite
tas jau sudarė įvairia s dar
bo komisijas, ruošia dide
lę jaunimo stovyklą prieš
Kongresątuoj pradės visa
me pasauly rinkti parašus
Pasaulio Lietuvių Jauni
mo Peticijai. PLJK Finan
sų Komisija ruošiasi kovo
mėnesį lėšų telkimo vajų
pravesti, išleido Jaunimo
Metų ženklelį lipinimui
prie automobilių, spausdi
na Jaunimo Metų kalendo
rių.
4

P LB Valdyba patvirt’no
PLB Jaunimo M etų Talkos
Komisiją,kuri PLB Valdy
bai padės vykdyti Jaunimo
Metų programą visame pa
šaulyje,Komisiją sudaro:
Vytautas Kamantas-pirm.
Jūra Gailiušytė-sekr. ,
Pranas Karalius,Vida Kas
peravičiūtė, Aleksas Tai
kūnas,Stasys Lazdinis, dr.
Stepas Matas ir dr.Giedrė
Matienė.
Vasario 16 Gimnazijos
Kontrolės Komisijos na
rys Vladas Adamkavičius
padarė ilgą pranešimą ir
papasakojo savo asmeniš
kus įspūdžius apie nese
niai Vokietijoje įvykdytą
kontrolę Vasario 16 Gim
nazijoje. Aktas bus įteik
tas PLB Valdybai vėliau .
PLB inform.

16 mėnesių /1961-1962/
amerikiečiai ir anglai bu
vo išsamiai informuojami
apie sovietų karinę padėtį,
jų vidaup- politinę būseną,
sovietų atfonomijąsovietų
erdvės paslaptis, jų kari
nių dalinių išdėstymą Ry
tų Vokietijoje, naujausius
sovietų ginklus,erdvės ap
siginimą,atominės energi
jos išvystimo kliuvinius',
raketų gamybą ir erdvės
tyrimus.
Vakarai smulkiai žino
jo, kad tiek Berlyno, tiek
Kubos krizės metais,Nįki\
ta Chruščiovas tik blefavo
irtuščiaididžiavosi savo
"negirdėtais" ginklais.
Vakarai žinojo, kad so
vietai turi atomines bom
bas ,bet jie taip pat žinojo,
kad tų bambų buvo gana
maža,kad jų siekimo tolis
tik iki 15oo mylių, o jų taik
himas-labai netikslus.
Vakarai žinojo, kad so
vietų kariuomenė nebuvo
pasiruošusi jokiam rim
tam konfliktui prieš vaka
riečius. Vakarai žinojo,

narhą K?igęs Kanados lietuvio Tinimo Kongresui ruošti Komitetas /iš kairės/darbo prez. pirm, studentas S.Masionis, leidinio redaktorė stud.A .Bušinskaitė ’
nakvynių vadovas stud.H.Steponaitis, propagandos ved. E.Daniliūnas,koncertų
vadovė muz.D.Skrinskaitė,, paskaitininkas ir režisierius prof. R. Vaštokas, ko miteto pirm, studentas A.Šileika, simpoziumo vadovas stud. R.Stirbys, stud. G.
Beresnevičius, A.Rinkūnas, meno parodos vad. St.Kairys, informacijos vado-’
vė stud. G. Rinkūnaitė, ižd. inž. E. Cuplinskas, religinės dalies vadovas kuh. J.
Staškevičius, finansų vadovas dr. J.Sungaila.

Darbą baigęs Kanados
Liet. Jaunimo Kongresui
Ruošti Komitetas dar kar
tą nuoširdžiai dėkoja pas
kaitininkams, sveikinto
jamąprogramų dalyviam,
techniškiesiems padėjė
jams ir visiems kitiems ,
kurie kokiu nors būdu pri
sidėjoprie šio didelio jau
nųjų jėgų išbandymo Kana
doje.

VIENĄ DARBĄ BAIGUS
Išskirtina padėka pri
klausę Toronto Prisikėli
mo ir Sv. Jono parapijų kle
bonams, davusiems kon
gresui sales be atlygini
mo, o taip pat dr.A.Sapo
kaitei ir jos padėjėjoms,
pardavinėjustoms bilie
tus.
Kongreso apyvarta buvo
$ 6, 288. 91. Atsižvelgiant
į dideles tokiu kongresu

susijusias iš laidas, kas oje
liko $ 6o, kurie perduoti
Pasaulio Jaunimo Kongre
so kasai Kanadoje.
Tenka pasididžiuoti to
mis apylinkėmis, kurios
suorganizavo ir savo lėšo
mis atvežė gausius kon
greso dalyvius iš kitų vie
t o vių.
Kanados Liet. Jaunimo
Kongresui Ruošti Komi
tetas.

GERB. TAUTIEČIAI
dos, A.Rinkūno ir St.Kai
Kanados šimtmečio pro rio.Kemisija veiks autono
gafederalinės valdžios ko miškai.Užsiregistravimo
misija skatina atskiras prašymaąkuriopaskutinė
tautybes įvykdyt kokį nors data yra gruodžio 31, jau
didesnį projektą, kuriam išsiųstas. Galutiniam vei
būtų duodama valdžios pa kalo apipavidalinimui ko
rama. Vienas iš tokių pa- misija yra pakvietus buv .
Liet. Enciklopedijos re
s iūlymų yra tautinėms gru
pėms išleisti veikalų ang daktorių prof .dr. J. Puzi
lų kalba apie save ir savo ną,kuris jau buvo atvykęs
įnašą į Kanados gyvenimą. į Torontą ir kartu su komi
Sis pasiūlymas yra svar sijos nariais aptarė veika
bus ne t ik finansine, bet ir lo planą ir darbo organiza
informacine prasme, nes ciją.Tai bus didokas enci
tokia knyga, būdama kitų klopedinio pobūdžio veika
tautybių komplekte, neabe las, apimąs mūsų parapi
jotinai patektų į labai dau jas, švietimą, meną, spau
gelį viešųjų beiuniversite dą, organizacijas, sportą,
to bibliotekų.
universitetų personalą,
Daugelis tautybių,įskai profesionaluąpramonįhin
tant ir mūsų kaimynus, to kus,ūkininkus ,prekybin in
kias knygas baigia gi ruoš kus ir visus kitus,kurie tu
ti. Kanados Liet.Bendr. ri vienokį ar kitokį svorį
buvusioji Krašto Valdyba Kanados gyvenime.
matydama reikalo svarbu
Siam didžiuliui darbui
mą, ilgesnį laiką ieškojo įvykdyti teturime tik me
mūsų tarpe autoriaus, ga tus laiko.Todėliaikreipia
linčio minimą veikalą pa mėsįvisus tautiečius bėi
rašyti. Užsiregistravimo organizacijas parodyti pa
datai visai priartėjus, da siaukojimo ir atlikti visus
bartinės Krašto Valdybos darbus,kurių komisija pa
iniciatyva sudaryta šimt prašys.Veikalo išleidimas
mečio projekto lietuviško yra mūsų tautinės savigar
sios knygos paruošimo ir bos reikalas.
išleidimo darbui vadovau
Kanados Liet.Bendr.
ti komisija iš dr. J.Sungai
Krašto Valdyba.
los-pirm., kun. dr. P. Gai

Vakarai paprastai irgi
užimti-jie yra mano darbo
dalis. Dar blogiau, jei ap
lankau savo draugus kai
me .Kas nors visuomet ga
Įį paklausti ką aš darau .
Čia namie bent turiu pa
slėptiną vietą rašomaja
me stale. Mano šeima tai
nesurastų, jei ir žinotų ,
bet ji nieko nežino.

tingai įtikinančiai ir įdo
miai. Jų dalį duodame čia
per kelis NL numerius.

PULK.C LEG PENKOVSKI
APIE SAVE
-Mano vard?s yra Cleg
Vladimirovič Penkovski.
Esu gimęs 1919 metais ba
landžiomėn. 23 Kaukaze ,
Crdžonikidzės/seniau VIa
dikaukaz/mieste, darbiniu
ko šeimoje;tautybė rusų,
pagal profesija - karinės
žvalgybos karininkas, pul
kininko laipsnyje.
Esu aukštesnio išsilavi
nimo,buvau Sovietų Sąjun
gos komunistų partijos na
riu nuo 194o metų kovo
mėnesio.Esu vedęs;turiu
žmoną, v ieną dukterį ir sa
vo motiną.Niekad nebuvau
teisiamas dėl kriminali
nių ar politinių nusikalti
mų. Esu vyriausybės ap
dovanotas 13 kartų/penki
ordinai ir aštuoni meda
liai.Gyvenu Maskvoj, Mak
simo Gorkio Pakrantė, na

mo nr. 36, butas 59.
Pradedu savo praneši
mus išreikšdamas sa
vo nuomonę apie sistemą,
kurioj gyvenu ir kuriai aš
esu priešingas.
Aš pilnai suprantu, kam
aš pasiruošiau.Prašau pa
tikėti mano nuoširdumu
atsiduodant tikrai kovai
dėl taikos.
PULKININKO BUTAS
Turiu rašyti paskubo
mis, tikėdamasis, kad vie
ną dieną turėsiu progos
tai paaiškinti. Negaliu to
viso padaryti iš karto-ar
surašyti tai ką žinau ar
jaučiu,nes neturiu nei lai
ko, nei vietos.
Rašydamas namuose aš
trukdau savo šeimai mie
f oti.nes rašomoji masinė
ė kelia triukšmą/mūsų
butas turi tik du kamba
rius/. Laike darbo valan
dų aš visada užimtas-bė
gioju lyg pamišėlis tarp
vizituojančių /svetimša
lių/ delegacijų ir karinės
žvalgybos būstinės arba
komiteto įstaigos.

/K itam NL nr.-Penkovs
ki per vedybas patenka į
Maskvos viršūnes.Chruš
čiovas pasiruošęs pradėti
karą .Sovietai savinasi Hit
lerio taktiką/.

TĖVAS TARNAVC BAL
LOS ANGELES ŽIDINIUI
TŲJŲ ARMIJOJE
Gimiau įsisiautėjus civi 1G METŲ
Vyresniųjų Los Angeles
liniam karui, kurio metu
žuvo mano tėvas.Motina skautų-čių Židiniui šiemet
pasakodavo, kad mane tė suėjo lo metų. Įsteigtas
vas matė pirmą ir paskuti1 1955 liepos 9 d. Iškilmin
nį kartą kai aš buvau tik gai sueigai lapkričio 27 d.
vadovavo seniūnas K. Priš
keturių mėnesių.
Tik neseniai sužinojau, mantas. Vienas steigėjų
kad mano tėvas buvo leite Algirdas Gustaitis laikė
paskaitą apie Židinio veik
nantu Baltųjų Armijoje.
Jis kovėsi prieš Sovietus. lą .Sveikino įvairių skautų
Negalvoju, kad jie žino vi vienetų atstovai.Solistė L.
są tiesą.Jei valstybės sau Zaikienė padainavo, akom
gurno organai būtų žinoję ponuojant RApeikyteLKun.
apie jobuvimą Baltųjų Ar Valiuska parodė šviesos
m ijoje/ nors tuo metu bu paveikslų iš jo kelionių
vautik kelių mėnesių/, vi apie pasaulį.Sueiga vyko
sos durys būtų buvę man Tautiniuose namuose.
užtrenktos; karininko kar
jerai.priklausimas parti LIETUVIAI,
jai, o ypatingai karinei atsiminkite, kad tautinė
gyvybė tol reikšis, kol
žvalgybai.
Taigi, pradėjau gyveni bus gyva lietuviškoji spau
mątikėdamas į sovietų sis da, - tat neužmirškite lie___ j___ r_____
tuviškosios spaudos ir jau
tema._ Sovietinėje
aplinkoje brendau nuo pat pra- skite jai savo pareigą.

Canadian Vickers Ltd
Machine Shop pasiūlymai
Milling Machine Operators
Turret Lathe Operators

Radial Drill Operators

Vakarų šnipas Kremliuje
kad visa sovietuos liaudis
badauja, kad vienur aę ki
tur įvykdavo riaušės. Žo
džiu, vaka rams buvo paro
domos visos sovietų silp
nybės visose srityse.
Už tai padėka priklauso
vieninteliam žmogui:-ko
munistui, sovietų karinės
žvalgybos aukštesniam ka
rinkikui,karo herojui, bai
gūsiam karininkų štabo
akademiją ir projektilių
akademiją,sovietų imarša
lų ir generolų bičiuliui,
pulk.Olegui Penkovskiui,
kurį tik 1962 m. sovietai
sėmė,nuteisė ir sušaudė .
Pu Ik.Penkovski šnipinė
jo vakarams ne dėl atlygi
nimo ar kitų gėrybių, bet
tik iš įsitikinimo, kad va
kariečiaituri pamatyti iš
patikimų šaltinių visą so
vietų ir jų vadų melą, ve id
mainiškumą, suktumą ir
akiplėš iškumą.Savo prane
Šimus su kitais dokumen
tais Penkovski yra saugiai
perdavęs vakarams .Šie jo
pranešimai skamba ypa-

džios, kai 18 metų būda
mas patekau į Antrąją Kie
vo Artilerijos MokyKlą.
Norėjau būti sovietų arm i
jos karininku.

Toolmakers
Ingersoll Operators

Planer Operators

Lathe Operators
Tool Designers

Vertical and Horizontal

9

Boring Mill Operators

Suinteresuotieji turi būti pilnai prityrę, sugebą naudo

tis brėžiniais ir mokėti patys nusistatyti mašinas.
NORMALUS DIRBANČIŲJŲ SOCIALINIS

APRŪPINIMAS.

Kreipkitės asmeniškai Employment office

4970 Notre Dame East. Montreal, P. Q.

1965. XII. 15. -48(972)

nepriklauso

ma

LIETUVA

3 PSL.

vo suimtas ir nuteistas 4
darbo jis įdėjo Kuntapmetams sunkiųjų darbų ka
in, kuris buvo vienintelis
lėjiman. Atlikęs tą baus
šios rūšies savaitraštis.
mę Rygoje, buvo ištrem
1938 m. įsteigė dienraštį
tas į Sibirą, Irkutsko sri
Laikas, kurį nutraukė oties šiaurę, iš kur 1913 m.
kupactja. Vokiečių oku
pabėgo ir slapstydamasis
pacijos metu už pogrindi
dirbo ties Chabarovsku.
nę veiklą buvo ištremtas
1917 metais, nuvertus
į Štuthofo koncentracijos
carinę santvarką, grįžo į
stovyklą, iš kurios grįži
Europą ir kurį laiką dirbo
mą dalinai aprašė rašyda
Maskvoje.
mas apie Petrą Klimą.
1918 m. grįžo Lietuvon ir
Vokietijoje būdamas Reįsijungė į Lietuvos atstaty
gensburge įsteigė ir reda
mo darbus daugiausia dirb
gavo Lietuvių Balsą. 1946
damas kooperacijos srity
tremtinių savaitraščio Tr.
je ir nuolat
Žinios vyr.redaktorius.
damas spaudoje.
Atvykęs į JAV redagavo
1920 m. Išrinktas į Stet■
Lietuvių Kelią.
giamąjį Lietuvos seimą, viBlazas visada buvęs ar
są laiką buvo renkamas jo
timas pažiūromis Lietuv.
nariu.
Henrikas Blazas
Valstiečiams Liaudiniu Kipras Bielinis
VLIKo Seimo proga 1965 m. lapkričio 27-28 dienomis New Yorke Seimo daly
Okupacijų metu dirbo po
kams tremtyje ir išeivijo viai pobūvio metu. Priešakiniame stale matome Liaudininkų ir Socialdemokra
Gruodžio 7 d.širdies sąnū- grindyje, turėdamas mint- Geriausia asmenį paje veiksmingai prisidėjo
tų dalyvius, kurių tarpe ir gruodžio 7 d. mirusį K ip r ą B i e 1 i n į, antrą iš
giu mirė Kipras Bielinis, yje būsimą nepriklausomą žinti iš jo darbų, - teigia
prie srovės ir veikliai jo dešines prie pirmojo stalo, o toliau į dešinę-P.Dūlevičius, J.Audėnas, J.Pasulaukęs 82 metų amžiaus. Lietuvą. Antroji rusų oku- žmonių išmintis, - todėl
je reiškėsi. Gabi asmeny
A.Novickis, V.Steponis, J. Makauskis ir V.Kregždienė. Giliau prie
pacija privertė trauktis į
neseniai mirusiam Hen- bė ir srovėje reiškėsi ga kalka,
Kipras Bielinis garsiojo vakarus. 1949 m. iš Vokie- ir
stalo
atpažįstame
Br. Bieliuką.
Foto P. Ąžuolo.
rikui Ernestui Blazui ge- biai, - buvo CK atsakingom
knygnešio Bielinio sūnus
tijos
emigravo
į
Ameriką,
riau
pažinti
buvo
duotas
jo
se pareigose, buvo VLIKo
ir pats knygnešys, organi
taip pat veikė SD eile- rašinys apie jo ir Petro
prezidiumo ilgametis sekr..
zavęs knygnešių tinklą vi kur
se bei organizacijose, ats- Klimo /Lietuvos ministe- Liaudininkų atstovas Vals
soje Lietuvoje, buvo Social tovaudamas
SD partiją.
rio Prancūzijoje/ kryžiaus tiečių tarptautinėje sąjun
demokratų srovės veikėjas Amerikoje gyvendamas, kelius
per nacių kalėjimus goje ,/international Peasair žymus tos srovės lyde parašė dvi savo atsimini
H.
Blazui
drauge su Klimu nt Union/ ir tos organizaciris. Jis buvo soc-dem. at mų knygas, anksčiau yra
ALFONSAS MITUKAS PASAKOJA...
ją" Vorkutą.Suėmimas, iš
teko dalį to kelio atlikti Ii- cijos laikraščio redaktorius,
stovu VLIKe ir Lietuvos
vežimas ir kalinimas ir suišleidęs daugiau savo raš kimišku sutapimu drauge.
Laisvės komitete, o taip tų.
Prieš kelis mėnesius at- pranešime perduotas ži- daro jo odisėją, kuri įdomi
Tat
dabar
apie
velionį
H.
Blazas yra parašęs dau- VykęS į§ Lietuvos
Alfonsas
.-xt.-„a aw
j nįas.
pasakojimo detalėmis.
gi Pavergtųjų Europos tau Bielinis buvo kovotojas
nnuuoM
imlumo
yx.a.
&l
tų Seimo atstovas Lietu - ir dėl savo kovų už žmo E.Blazą šiek tiek biogra gelj literatūrinių, publici- Milukas Montrealy/prieši
Alfonsas
Milukas
yra
g
iMiluką suėmė keistom is,
finių duomenų.
sti rnų straipsnių gabia Pyb-tai JAV ir Kanadoje-HamiL męs New Yorke, bet 192o kokios tiktai galimuos sovie
vos delegacijoje.
gaus ir piliečio beises,
Blazas buvo gimęs Rygo Įleisto plunksna. Velionis tone
•
-ir v . su tėvais ir visa
Kipras Bielinis gimė
Toronte/ atvirai ir metais
tijoje, aplinkybėmis.Ture
už Lietuvos laisvę ir ne
o_______ir sklandžiai mokė- nuoširdžiai
papasakojo sa gausia šeima atvykęs Lietu damas plačias pažintis ir
1883 metais rugsėjo 26 d. priklausomybe yra nuken je 1904.1.11, gimnaziją bai- gražiai
Kaune, literatąrą ir fit jo kalbėti.
Purviškių vienk., Pabir - tėjęs ir vargęs, bet nie - gė
išgyvenimus okupuotoje von,gyveno ir mokslus ėjo mėgdamas bendrauti su
Perankst H.Blazas mirė. vo
žės vai.,Biržų ap.Mokė kad didžiųjų tikslų neiš - Tosofiją studijavo Vyt.Did^ Peranksti
rusų Lietuvoje. Jo pasipa Kaune, kur pabaigė VDU žmonėmis,M liukas 1947 m.
Universiteto
Humanitari“
Pergyvenimai, kacetai, di sakojimas yra intymaus po Ekonomijos skyrių ir dir gale kartą užėjo pas p. Kau
si Mintaujos komercinėje s ižadėjęs.
mokykloje ir Rygos gimna Kipras Bielinis buvo ne nių mokslų fakultete. Jau delis nervų pertempimas,- būdžio, daugiau literatūri bo Lietuvos Cukraus Ben pienę ,Duonelaičio gatvėje.
universitete jis pradėjo sa- visa tai nepaprastai išvar- nis, negu politinis.A.MilUr drovėje nuopatįsikūrimo.
zijoje. Už dalyvavimą SD
Jį ten pasitiko ne p.Raupievedęs,
jokio
turto
nepalivo pagrindinę, žurnalisto, gino širdį, ir ji toliau jau kas pasakodamas piešia Ir okupacijų laikais ten pa^nė.bet
veikloje buvo pašalintas iš
du automatais gink
veiklą.
1928
m.
įsteigė
ir
nepajėgė
veikti.
Gaila,
nes
Fimnaziiosmetu
1905Kmetu
re- ko° Palaidotas
”p8kyPond. Que- per kremą redagavo studentų laikraš- velionis buvo pačiame pa- vaizdus,kuria nuotaikas,- siliko,visą laiką pasilaiky-luotienkavedistai.Ir sulaiA.S
3
1,44.: j*
_ •—
1_____ 3 • ~pajė tat jo pasakojimui reikia damas Amerikos pilietybę.kė.Pasirodė, kad ten tokių
tį !tOJ
"Studentas".
Po 4.~
to-įdti
tirties
ir subrendimo
je, Skapiškyje ir kt. suruoš ens, N. Y. 1^65 m.gruodaugiau laiko ir kantrybės. Kai sumanė keltis į JAV ir kaip jis jau visa 15.Visi su
laikraščiai: Naujasis Žo gume. Mirė 1965.11.1 d.
šė pirmuosius mitingus.
dzi° 11 a°
T „
NL red. buvo proga dar pradėjotuo rūpintis,tada jį laikyti ir visi p. Kaupienės
dis, Diena, Vapsva irKun palaidotas lapkr.4 d.
1907 m. už SD veiklą buJ.e.
patikslinti ir pagilinti jo suėmė ir išvežė į "garsią-bute laikomi:tarnautojai,
taplis. Ypač daug kūrybiJ.K.
_ milcininkaįelektros skait
piajnasi,pasižadėjo III Dai sudarys apie looo daininin liukų tikrintoja į studentai,
nų Šventės reikalus remti kų. Jaunimas padainuos 6 -vis i,kas tik kokiais reika
visomis išgalėm is.Tąpatį atskiras dainas. Galimas lais ėjo.
/Pranešimas iš Chicagos/*
-Okasgi jus maitino ?pasižadėjo ir Kanados lie dalykas, kad šion šventėn
JAV ir Kanados lietuvių parodyti laisvojo pasaulio amžių dienos darbus prade me pasitarime atstovavo tuvių įtakingieji savaitraš atvyks ir Vasario 16 gim klausiu.
-Ponia Kaupienė, -sako
III Dainų Šventė jau prade lietuviams šįą vasarą.
davo ir užbaigdavo juos su dar šie spaudos žmonės:V. čiai-"Nepriklausomu Lie nazijos choras iš Vokieti
jo savo žygį į Cnicagą.Ji
m Dainų Šventės rengi daina .Siame pirmame susi Račkauskas, P .Stakau skas, tuva" ir "Tėviškės Žibu jos, kuris taip pat norėtų A.M liukas ir tęsia pasako
dar turės nemažai padėti mo komiteto atstovai Chi tikime su spauda.be pirm . A .Valent inas, A. G intner is, riai".
atskirai padainuot bent po j imą:
Po lo ar 12dienų ateina
pastangų perbristi gilias cagoj neseniai turėjo savo dr.S. Biežio dalyvavo dar J. Janušaitis ir lietuviško
III Dainų Šventės miš rą dainų. Jam diriguotų vie
žiemos pusnis,kol 1966 m. pirmąjį’ pasitarimą su spau šie komiteto atstovaiyicep, jo radio atpjovai F. ir A. rus choras savo repertua nas garsus Vakarų Vokieti du valdininkai ir sako:" Jūs
laisvas, eikime", bet kai
liepos mėn. 3 dieną sustos dos atstovais.Tą pasitari J.Paštukas irA.Santaras , Daukai, H.Žemelis ir P. re turi 15 dainų.Daugybė jos dirigentas.
Chicago j. Pertuos žiemos mą šiltais žędžiais prade kas. K. D očkus, muz ikinės Petrutis.Spaudos - inf orma chorų visoje šalyje jau už
Muzikas kompozitorius išėjo už durų ir p. Milukas
mėnesius ji turės geros jo m Dainų Šventės komi dalies vadovas J.Zdanius, ei jos komisija yra daug s įregistravo, repertuarai Br.Budriūnas jau baigė ra norėjo eiti į funikulierių,
progos užsigrūdinti, pasi- teto pirm. dr.Stp. Biežis . meno re ikalų vadovas dail platesnės sudėties, tačiau jiems jau pasiųsti ir jie šytikantatą III Dainų Sven kuris kelia į kalną, ’ jo
rengt irįgaut didžiąją dva Jis išj-eiškė viltį, kad III Alg. Kurauskas ir spaudos ne visi šį kartą pasitarime jau pradėjo rengtis šventei tei. Ji vadinsis "Tėviškės bendrakeleiviai jam sako:
sinę stiprybę,kurią ji turės Dainų Šventė, visiems nuo -informacijos komisijos galėjo dalyvauti.
Dar kasdien vis registruoNamai". Žodžius parašė "Ne, pilieti, eik su mu ...
širdžiai lietuviškai darbuo Alg.Pužauskas .Spaudą, be
poetas Bern. Brazdžionis . mis"...
Vadovai pasakė,kad visi
cjioj’ai.
.
Ir nuvedė į enkavedistų
,turės turėti didžiulį paties spaudos komisijos lietuviškieji JAV laikraš
III
• . ADainų Šventėje bus Kantatą diriguos pats auto
1965 metais Čhicagoję ruošia jantis
pasisekimą.
Lietuvis
nuo
/saugumo/
rūmus. Laukia
rius
B.Budriūnas.Mišram
čiai,į
kuriuos
tik
buvokrei
nau
J
a
tas,kad
atskirai
daly
vadovo
Alg.
Pužausko,
šia
mos Amerikos ir Kanados Dai
vaus
choras,
chorui diriguos trys diri majam jis žiūri-ant stalų
nų šventės komitetas lapkričio 17
gentai jaunuolių chorui-vie jo biblioteka.. .Taip prasi
d. buvo sukvietęs lietuviškosios
nas dirigentas ir vįena pa dėjo odisėja.
spaudos ir radijo atstovus j Gin
kviesta m Dainų Šventės
Kameroje požemiuose
taro svetainę painformuoti apie
sausakimša
žmonių, vie
garbės
dirigente.
komiteto nuveiktus ir suplanuotus
Jau yra sudarytos visos nas prie kito stačių, o mie
darbus. Nuotraukoje posėdžio da
reikiamos komisijos vykdy goti begaliam tiktai kietai
lyviai. Iš kairės: kalba komiteto
mui sėkmingai šio didžio vienas su kitu susiglaudus,
pirm. dr. Steponas Biežis, komi
lietuviško žygio.
kaip sukraunamos bibliote
teto spaudos vadovas Algirdas
III Dainų Šventės leidinį koje knygos... Tardė ir
Pužauskas, Barčus radijo savi
redaguos St.Daunys.Spau siūlė priimti sovietų pilie
ninkai Aldona ir Feliksas Daudos
komisijai anglų kalbą tybe.
kai, kom. ižd. inž. Kostas Doč
vadovaus St. Pieža.
kus, vicepirmininkas ir gen. sek
Milukas prisimerna, kad
Ypatingai šioje šventėje
retorius Antanas Šantaras,muzi
tuo laiku NKVD požemiuo
bustasnaujo-kad
nebus
jo
kinis vadovas Jonas Zdanius, šven
kių prakalbų-nei ilgų nei se buvo ir opeross solis.
tės dailininkas Algirdas Kuraustrumpų .Joks "prakalbų re tas A.Kučingis ir poetas
kas, laikraštininkai Jurgis Janupertuaras" visai nerengia Antanas Miškinis. Kalini
šaitis, Albinas Valentinas ir Pet
mas. Toks yra vieningas ai susižinodavo visų kali
ras Stakauskas.
šventės komiteto nutari nių susižinojimo būdu:MorV.A. Račkausko nuotrauka
mas.
Alb.V-as._____ _ zės abėcėle- stuksėjimu,
! ir A. M ilukui taip teko su- žroti apie suminėtus iški
lusi
į
aukštybes,
vis
plačiau
šiepiasi
žemelei,
kaskart
šil

smego
tyrės,
ir
be
pasigailėjimo
šventino
Liepgirių
briga

JONAS
ROMANAS
liuosius lietuvius.
AVYŽIUS
čiau ją glamonėdama. Tačiau susirūpinęs Arvydas nematė dininką.
Milukas prisimena, kad
ryto grožio. Bergždžiai žvalgėsi į kaimą, laukė — Liepgiriai
Paskui Kleme Stribokas užtraukė talkininkų maršą, ir
birželio 13 d., Antano var
gulėjo nebylūs, tarsi išmirę, nors jau geri pusryčiai buvo. su ta daina visi sugarmėjo į Lapinų kiemą. Nesidairydami į
duvėse M iškinis sukūręs
eilėraštį:
Apgręžė arklį ir pasileido atgal. Jeigu tuo metu būtų langus, pro kuriuos sužiuro smalsūs, sunerimę veidai, grei
žvilgterėjęs į keliuką, einantį nuo Maironių arklidžių, būtų tai šokinėjo iš rogių, raišiojo arklius, rinkosi apie Gaigalą.
Man tai grabas ir duobė,
pamatęs neįprastą gurguolę, lekiančią, kiek įkabina, kaimo Kiekvienas turėjo po mėšlamėžę šakę, Vincė ir Kleme su
Bet kaip tu patekai į NKVD?
link.
Robinzonu be to buvo ginkluoti kirviais, o brigadininkui
11 atkarpa.
Ir M liukas pastebi:
. . . Ties raštine pasivijo vyrų būrelį.
per pečius kadaravo drobinis maišelis — pietūs gurguolės
- Nelengvas Miškinio gy
— Kas per iškilmės, Justinai? — kreipėsi į kalvį, kuris vyrams.
ANTRA DALIS
venimas. .. O su Antanu
Ant trobos laiptelių pasirodė Lapinas. Be žado sužiuro
žingsniavo paskutinis, žiaumodamas virtas pupas.— Kalvė
Kučingiu, kai sugrįžo ir ka
je darbo nebėr ar ką?
į neprašytus svečius, kurie gynėsi įniršusio Meškiaus, bet
LIEPGIRIUOSE NAUJAS SEIMININKAS
torgų, tai buvo didelė isto
rija^, ..
— Einam teatrų pasižiūrėti,— atsakė Raudonikis, aiš kai Gaigalas sviedė į šunį šakę, ir ta prazvimbė pro šalį, tik
- Žinome apie tai iš žin
kiai džiaugdamasis atsiradusia proga patinginiauti.— Goje per plauką nepataikiusi, prakalbo:
ių, prasiveržusių pro gele
— Gult, Meškiau! Būk gudresnis už tuos žmones, šu
lis, šit, atbėgo. Juodukai, sako, kraustosi iš proto.
Dienai švintant, Arvydas buvo balne ir lėkė vieškeliu
žinės uždangos plyšius. ..
neli. Ko reikia, vyrai?
Viešvilės link, neramiai dairydamasis į laukus, snaudžian
Milukas toliau pasakoja.—
Pats
matai.
—
Gaigalas
iškalbingai
pakratė
ore
šakę.
Įlėkė į kaimą šūkaudami, švilpdami ir dainuodami. Šlu
čius ūkanotoje rytmečio aušroje. Žinojo, per naktį niekas
.Perkėlė į centrinį ka
— Toleikis atsiuntė?
bis Vincė sėdėjo antrose rogėse ir visai tai linksmybei pri
negalėjo pasikeisti, tačiau jam atrodė, kad užtenka pama
lėjimą.
Kartą p. Miluką pa
— Ir be Toleikio žinome kelią.
tarė lūpine armonikėle. Iš paskos važiavo arklininkas Stepas
kvietė. Tikrino gydytojai.
tyti sniego fone išsirikiavusias mėšlo krūveles, ir bus rasta
Gumbas, už jo Kleme Stribokas, o paskutinėse rogėse sė
— Aha. . . Vadinasi, patys sugalvojote? Įdomu, įdo
Atmosferą sudarė kaip
kažkokia išeitis. Pamatyti.. . Na ir keistuolis! Kurgi dings
dėjo Pranas Kukta, vadinamas Robinzonu. Buvo tai ne mu. . .— Lapinas akimirksniu pasikeitė.— Tiktai kam tie
prieš mirtį. Išvedė suriš
tas mėšlas? Juk rieškučiomis nebesusinešios. . . Aišku, ne.
aukštas, petingas vyras, didelis keistuolis. Prieš trisdešimt kirviai, šakės? Užmušti atėjote? Reikėjo naktį, patyliukais
tomis
už nugaros ranko
Ir antrų karvių pardavusieji nebeįsicaisys. Kas padaryta —
mis į kalėjimo kiemą. Pa
metų mirė jo mylima mergina. Nuo to laiko Robinzonas nesi nusmeigti, aprubavoti.
padaryta. Ir vis dėlto... Ką pasakys tie, kurie paklausė
le idomašinų motorus,ku
skuta barzdos, nesikirpo plaukų, tad per susivėlusius gau
— Nebijok,— atšovė Gaigalas.— Ne vienas žūsi — kartu
nutarimo, jeigu reikalas ne.išdegs? Jis. paliks jų akyse me
rie apstulb ino klau sų. C ia
rus tik ilga smaila nosis ir siauri akių plyšeliai tebuvo
Rimšas nukirsime. Kur Lukas? Ei Rimša! Išeik, gyvate! La
lagis, tuščių pažadų žarstytojas, bejėgis išsišokėlis.
tuojau prisistatė ant rankų
matyti.
pinas skundžiasi per tavo gardus negalįs praeit prie savo
pasvertais automatais gink
Jis siuntė komjaunuolius per valstiečių kiemus ir pats
luoti enkavedistai. Įspūdis
mėšlo.
Atvažiavome
žalčiui
padėti.
ėjo, užsakinėjo Tadui karikatūras, plakatus. Simas rašė pa
Keistąją gurguolę vedė pats Klemas Gaigalas, Važny-veda šaudyti. Veda prie
— Atvažiavote, ką gi.— Lapinas priėjo prie vyrų.— Liepšiepiančius ketureilius. Darė viską, kad žadintų žmonių pa čiojo stačias, plačiai išsižergęs, išpūtęs krūtinę, o piktu
sienos. Betten-sienoje Ė..
sitikėjimą rytdiena, pagarbą doram darbui, pasišlykštėjimą džiaugsmu degančios akys grasinančiai šaudė į šonus. Išva giriuose nepriimta išvaryti svečius. Tad kviečiam į vidų. Gai
siauras plyšys,ir jį išveda
primityviu gyvenimo būdu. Tačiau, skatindamas kilnius jaus žiuodamas paėmė su draugais ant drąsos, todėl skruostai rau galai, brigadininke! Gal be pusryčių? Apšilsime, pakalbėsi
už kalėjimo sienų.Sodina į
sunkvežimį ir į Vilnių.Pa
mus, nevengė panaudoti savo tikslui ir žemiausių žmogaus donavo kaip šermukšnio uoga, o krūtinėje jautė tokią jėgą, me, kaip geriems kaimynams dera. Prašom, vyrai, prašom.
keliui tiek temato, kad mo
aistrų. Jis pastatė pavydą prieš pavydą, pikto troškimą prieš tokį pasitikėjimą savimi, kad pačiam buvo nuostabu.
— Suspėsime, darbą baigę,— atsiliepė Strazdų Vincė ir
terys taiso kelius.
pikto troškimą, neapykantą prieš neapykantą, tikėdamasis
Iš vieno kiemo išėjo Šileika. Sliūkino kaip permuštas. sukikeno į apykaklę.
-Lietuvoje moterys da
sumušti vieną kitu, o dabar visi tie sukiršinti jausmai, tas Buvo labai susirūpinęs: niekaip nejuda tas mėšlas iš vie
— Ot, pavyzdžiui,— pritarė Robinzonas.— Kai apkuop
bar daugiaus ia taiso kelius,
knibždantis gyvatynas užgrius jį patį.
tos. Eini per kiemus, skaliji kaip šuo; prižada, bet niekas sime tamstytę, garbusis pone, tada pastatysi magaryčias.
-pastebi Milukas.
Slegiamas niaurių minčių, Arvydas perkirto Varnėnų bri nemeta iš gardų. Vienam tvartas žemai, o neturįs šiaudų
Iš Vilniaus 1948 m. rug
Stepas Gumbas pritariančiai šniurkštelėjo nosimi, nes,
gadą, toli aplenkė kaimą ir pasuko Maironių link. Nuvargęs pakreikti, kitam kiaulė su mažais paršeliais, trečiam vėl ki nors žvalios ir patrauklios išvaizdos ir jauno amžiaus, buvo
sėjo mėn. išveža į Lenin
gradą, o iš ten į Vorkutą,
arklys ėjo žingine, glebiai statydamas kojas. Nors iš nak tokia bėda. Išsisukinėja, meluoja, o mintis visiems vienoda: toks tylenis, kad per dvi dienas vieną žodį tesuremdavo.
esančią "autonominės Ko
ties buvo pasnigta ir lengvai šalnojo, bet laukuose jautėsi gal nueis debesys pro šalį.. .
— Matai, Lapinai. Baigėsi tavo gudravimas, gyvate. Gir
mi respublikos" šiaurėje,
Šileika prisispaudė prie griovio, pamatęs atlekiančius,
gaivus artėjančio pavasario alsavimas. Žvarbus rytmečio vė
dėjai, ką liaudis nusprendė? Tuoj pririšk šunpąlaikį, jei ne
už
šiaurinės lygiagretės,
jas dvelkė šviežiais kirtimais, nešė nuo upės nedrąsų pem bet Gaigalas tyčia pasuko arklius į jo pusę. Šileika žiojosi
nori, kad prie žemės prismeigtume, ir padėk mėšlą iš gardų
kur
pusė metų diena ir ki
pių gyvavimą, kuriam pritarė savo įkurtuvių giesmelėmis kažką sakyti, tačiau sniego pliurza užlipdė burną. Taip ir
ta pusė.naktis .Ten,prie nau
išmesti.
varnėnai, vildamiesi, kad nebebus tikrų šalčių, nesgi jau stovėjo, kvailai išsišiepęs, išsproginęs akis, o Maironių vyrai
Nukelta 6 psl.
Lapinas nuleido svetingai išskėstas rankas. Nukelta 4 psl.
kovo vidurys, saulutė kasdien kopia aukščiau ir, pasikė- lėkė pro šalį, vienas po kito suko į
pilną purvinos

Surištom rankom vedė

Pirmosios naujienos
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Dailininkas skulptorius
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techninio lygio, tik techai
nio, bet nieko dvasinio sa
I
vyneslepia.Todėl nenuos
W
tabu, kad yra žmonių, ku"
rie jį, kaipo tokį, siūlo iš
IR JO MINTYS APIE MENĄ
meno muziejų mesti šiukšr.
lynan. Tai nelogiška minNIL red. sužinojusi apie dailininko tis.Aš sakau kitaip: kas
skulptoriaus Dagio sukaktuves, pa D ievo-Dievui,kas valdovo
prašė jį duoti savo kūrinių nuotra-valdovui,todėl ir abstrakukų ir pasisakyti apie meną. Skul tinis menas turi būti krauptorius mielai atsiliepė ir šiame namas ne vaizduojamo meNL numeryje visa tai dedama.
no muziejuose,bet dekorą
tyvinio,kartu
su technikos
Kai kalbama apie praei gaus vidinės kovos ;gam- išdirbiniais,kaip įvairiai
ties meną,kiekvienas žino, tos vaizdas atsirado pas rašytais audiniais,"kur jie
kad ten yra kas nors vaiz žmogų, kaip išdykęs vai turi rasti sau prieglobstį.
duojama: žmogus,gyvūnas, kas, kada anas susidarė
koks nors daiktas ar gam sau prabangų gyvenimą.
Pries šitokį mano surūNuo praamžių žmogus šiavimąkaikas ims burno
ta. Vieni iš čia minėtųjų
objektų į meno pasaulį atė turėjo ir tebeturi tą savy- ti:-taip- bedaiktis menas
jo labąj seniai,kiti daug vė bę.kad jis negali būti nie nieko nevaizduoja-, bet ten
liau. Žmogaus ir gyvūnų ko neveikdamas ir kad jis yra mūsų jausmai, mūsų
vaizdavimas paskęsta neat mėgsta savo aplinką dai dvasia, mūsų siela, ten mū
menamuose laikuose, nes linti. Todėl pasidaręs ar sų laimėjimai ir pralaimė
jų va iždai buvo daromi ne bedarydamas sau reikalin jimai, ten mūsų kova, ten
dėl prabangos ,bet dėl būte- gus daiktus, jis pradėjo jps ekstazė,ten,ten,ten
nybės; dėl patenkinimo jo juos marginti, išraižyti, IŠREIŠKIAME MES
dvasinio gyvenimo, dėl jo išrašyt.Taipatsirado nie PATYS SAVE.
pažiūrų į aplinką, dėl jo ko ne vaizduojant is,beda ikTaip, tai gražūs ir entu
turimo tikėjimo į jos reiš tis, arba kaip dabar sako ziastingai išreikšti žodžiaį
ma, abstraktinis menas . kurie tikrai nusako jų savi
kinius.
Pavaizdavus žmones ir Dėl šių savybių aš šį me ninkų veržlumą, bet ką jie
gyvulius vėliau turėjo bū ną vadinu dekoratyviniu,© reiškia?
Savęs išreiškimas yra
ti pavaizduojami ir daik prieš tai minėtąjį -vaiz
tai reikalingi vieniems su- duojamuoju menu. Taigi, kiekvieno gyvio kiekviena
me judesyje ir veikime. Aš
sidūrus:reikėjopaleisti ie įsidėmėkite, kad
rašydamas šiuos žodžius
tį jiems pašauti, reikėjo ABSTRAKTINIS MENAS
nėra naujas išradimas. irgi save išreiškiu;galiu
turėti kokį vėzdą ar kirvį
jiems musti.Gi daiktai, ku Jis yra senas, laba i senas; pasakyti švelniai ar stačio
rie nepadėjo žmogui kovo jis randamas visur, kur kiškai,papras tai ar painiaį
ti su gamta, pradėti vaiz tik žmogus gyveno ir vei Tai yra tik forma, o ne es
duoti daug vėliau, o pačios kė jis randamas net su gra mė,-tai ne kūryba. Gi kūry
gamtos vaizdai susirado žiausiomis spalvomis ar ba yra šių žodžių mintis, ir
sau vietą mene vėliausiai, timųjų Rytų kelių tūkstan jos dvasia.
Jūs,skaitydami šiuos žo
tik prieš kelius šimtus me čių metų senumo statybų
tų,kai žmogaus ir gyvulio s ienose .Skirtumas yra tik džius, irgi išreiškiate save
prieš keletą dešimtų tūks tas, kad anais laikais jo ir parodote savo jausmus :
tančių metų. Mat gamtos niekas į rėmus nedėjo ir £’ is raukotės ar šypsotės ,
vaizdas nebuvo reikalin nenešė į parodas,kaip da et tai nieko neduoda,kol
gas jo dvasinio gyvenimo bar daroma. Ir, aišku, jei jūs nesukuriate minties.
MINTIS
patenkinimui, jis niekada nešama į parodas, tai į jo
nebuvo sąjungininkas žmo gaminimą kreipiamas di yra šaknis, iš kurios iš-

VEDA DR. GUMBAS

KAS YRA KOMUNIZMAS ? SOVIETINE EKONOMIKA
Kalbasi du kolūkiečiai,
Pavergtuose kraštuose
kursuoja toks anekdotas: susėdę ant klėties slenks
- Skykite, kas yra komu, čio.
nizmas?- teiraujasi viena -Sakyk,drauge, ką tu čia
pilietis kitą, kuris atsako: dabar sumanei veikti?
- Komunizmas tai vra to - Kaip tat ką? Ar nematai ,
kia santvarka, kai žmogus tai, kad remontuoju klėtį ?
su užrištomis akimis tam - Bet gi gi klėtis ne tavo?
siame kambarje gaudo juo - Iš kur žinai, kad ne ma
dą katiną. Jis žino, kad no?
- Nagi, visų klėtis nusa
tame kambaryje katino nė vino,
tai ir tavoji turėjo
ra ir kad jis jo negali pa būti nusavinta.
..
gauti, bet po gaudymo jis
Taip.
Ji
ir
buvo
nusavi
turi pasakyti, kad katiną
nta.
pagavo...
- Tai kokiu būdu tu 3atoar
remontuoji?
RIMTA ARGUMENTACIJA - Aš ją atpirkau iš nusaVienas pilietis kitam pas vintojų.. .
kolino pinigų, bet ilgainiui - Na tai dabar’...
jam jų labai prireikė dide - Nieko nuostabaus. Už klė
lės šeimos reikalams.Bet tį sumokėjau 20 rublių.
skolininkas skolos neati - - 20 rublių? -netiki pokal
duoda. Tai jis sgalvojo pa bininkas.
- Tikrai’
rašyti jam laišką ir įdėjo
- Tai kokia čia politika?
visos šeimos nuotrauką,
- Sovietiška. Iš kur gi val
kurioje įrašė:
"Štai priežastis, kuri ma džią, gaus pajamų ? Iš mūs
DAILININKAS SKULPTORIUS DAGYS
ne privertė skubiai prašy gi. Štai, šią klėtį man nu
savino. Aš ją atpirkau ir
ti grąžinti skolą".
Šiame puslapyje matome jo individualios ir
labai savaimingos kūrybos pavyzdžius, o žodiniam Po kelių dienų jis gavo gr sumokėjau 20 rublių. Jie
tekste-jp pasisakymus apie meną bei kūrybą.
ažios merginęs fotografi vėl ją galės nusavinti ir aš
ją su įrašu: "Štai priežas vėl ją galėsiu atpirkti. Taip
auga kūrybos dvasia.Kiek bevaizdžio meno. Taip pat tis, dėl kurios jokiu būdu valdžia vis gaus naujų paja
vienas Čiurlionio paveiks dabarnesusitarsimdėl to, negalėjau grąžinti skolos. mų. Ir iždas nebus tuščias
-Tai, broleli, nauja eko
las turi mintį, tą kūrybos kam priklauso pirmosios
galėsiu grąžinti, dar nominė politika!..
branduolį . Gi bedaikčių vietos, o kam salės gale- Kada
nežinau. .. Gal tada, kai
- Ar gi nežinai, kad pas
vaizdų dirbėjai tegalvoja galiorka.
išnyks
kokiu
nors
būdu
prie
mus
viskas nauja ir vis
Šių
laikų
entuziastingi
apie techniką .Ir tai gerai,
/ geriau negu nieko /, jei abstraktinių darbų dievin- žastis... Palauk truputėlį’! kas pažangiausia. ..
tojai kalba daug ir bekalbė-'
negalima geriau.
Kad menas yra skirsty- darni patys ima tuomi tikė permenki.gal persilpnitai kurtu rasi tokius angelus?
tinas į rūšis, tai visiems ti, bet vargas jiems, kad padaryti, gal kiti išmintin Jie yra nuodėmingi žmo
žinoma, bet kartais yra la negali įtikinti kitų. Tai nie gesni ir todėl jų nepaklau- nės, ir šaukia: jūs neišma
so.Taibūtų suprantama ir nėliai- ne inteligentą i, jūs
bai sunku taipadayti, nes kis, visada bus tokių. Bet jie
būtų vertinami, kaip ty nedaaugę,nėdabrende. iūs
blogiausia
tai,
kad
jie
nie

ne visada galima išvesti ri
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bą tarp vaizduojamojo ir kada nepasisako- gal jie ros širdies žmonės. Bet

Dagys: kairėje "Kur leki?'/bronza/jviduryje "Kas prieš mane"/medis/; dešinei
"Eikim pasivaikščioti" /medis/. Visi kūriniai yra dailininko skulptoriaus Dagio
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IŠ trobos išėjo Morta, ant pečių užsimetusi vilnonę skarą.
Užpakaly nedrąsiai tūpčiojo Lukas.
— Kas per jomarkas? Ko nori, Gaigalai? Samagono pa
elgetauti užsimanei? O brūklio į sprandą ar nenori?
— Nesiusk be velnio, Rimšien. Matai, mūsų penketas.
O reikės, Kleme Stribokas dar sunkvežimį atvažiuos. Maironys ne, pirštu dirbti, gyvate, nemanyk. Neleisis už nosies
vedžiojami. Na, vyrai, gana plepėti! Einam ardyti gardų.
— Neturi teisės! — užprotestavo Lapinas.— Gali švais
tytis kirviais šakėmis savo Maironyse, o Liepgiriuose neva
lia. Liepgiriuose yra kas švaistosi ir be tavęs.

Gaigalas numojo ranka ir, apsuptas draugų, patraukė į
diendaržį. Vincė su Robinzonu pirmieji prasiveržė pro Meškiaus užtvarą. Kūtėje pasigirdo atmušamų lentų pokšėjimas.
Morta puolė paskui vyrą į tvartą.
— Meškiau, puci! — piudė šunį.— Paimk tuos galvažu
džius! Puci, puci, puci!
Išgirdę triukšmą, ėmė rinktis praeiviai. Už kūtės Pruncė
Prancūzas kapojo Lapinui žabus. Atbėgo ir tas. Žvilgčiojo
atsidavusio kvailio akimis į šeimininką, stengdamasis suvok
ti savo menku proteliu, kas čia darosi, vaipėsi ir stenėjo.
— Aš tau, nelemtas girtuokli, valkata! —šūkavo Morta,
šokinėdama priešais Gaigalą, kuris užtvėrė jai kelią į tvar
tą.— Pats nieko neturi, nori ir kitus paleisti ubagais. Lukai,
ko stypsai ant laiptų kaip smūtkelis! Duok šen vadžias! Surišim tą Maironių beprotį, kol nieko nenusmaugė.
Gaigalas pamažu slinko šonu prie durų, iš vienos pusės
gindamasis įsiutusios Rimšienės, iš kitos šuns.
Tarpdury pasirodė karvė, kurią tempė už pavadžio Ro
binzonas; Gumbas, smulkiai spiaudydamasis į visas puses,
stūmė ją iš užpakalio.
— Paragink, paragink, Stepai, garbiąją ponią. Klemai,
radome viena per daug. . .
— Prie tvoros. Į kolūkį, rupūžę!
— Ot, pavyzdžiui, tamstyte. . :
Morta, palikusi Gaigalą, prišoko prie gyvulio, nutvėrė
už pavadžio, o Meškius tuo tarpu įsikabino Gumbui į kišką.
Bet šį kartą apsišovė. Gumbas niekuomet niekam neatleisdavo įžeidimo, tad ir dabar taip taikliai sviedė kirviu į šunį,
kad tasai, baisiai suskalijęs iš skausmo, išgaravo už kūtės,
ir tik ^nt rytojaus pasirodė, vilkdamas paskutinę koją.

— Šunį.. . šunelį užmušė...— sustenėjo Lukas.
— Žmonės, padėkit. Ar jums vis tiek, kad laukiniai kai
mą plėšia?!
— Tegu džiaugiasi svetima nelaime, Rimšien, tegu,—
prakalbo Lapinas rūsčiu pranašo balsu.— Viešpats Dievas
vienam nueidamas, kitam pareidamas. . . Nepasiguos, ne. ..
Pruncė pagaliau suvokė, kokia nelaimė užgriuvo jo ge
radarį. Įkišo du pirštus į burną, klaikiai sušvilpė ir pasileido
per kaimą. Bėgo, juokingai kilnodamas ilgas kojas, graibstė
rankomis krūtinę, tartum iš ten trauktų nematomus siūlus,
ir visa gerkle staugė:
— Ūh-ūūū, šmonės! Foną Lafiną užpuolė! Kelpėkit!
Išgirdę siaubingą kvailio riksmą, žmonės viską metė ir
bėgo į Lapinų kiemą. Ėję pro šalį pamiršo, kur turi nueiti,
važiuoją — kur turi nuvažiuoti. Su ryšuliukais, kraitelėmis,
grietinės bidonėliais, užklydę į kaimą iš Kepalių, Maironių,
Varnėnų vienkiemių ar dar iš toliau, visi suko į Lapino kie
mą, traukiami pašėlusio triukšmo srauto ir ten dėjosi prie
augančio būrio.
Iš pradžių niekas nekreipė dėmesio į atjojusį Arvydą —
visų žvilgsniai buvo prikaustyti prie diendaržio, kur Morta
mėšlinu virvagaliu atakavo Maironių vyrus. Mat, kol Pruncė
stūgavo kaime, jai pasisekė prasimušti pro Gaigalą į tvartą.
Čia sugriebė srutose įmirkusį saitą ir kaip pamišusi užgriu
vo gardų ardytojus. Šitie gi, nesitikėję tokio ryžtingo ant
puolio, vienas po kito spruko pro duris ir, šakėmis atmušinėdami virvagalio smūgius, ėmė trauktis iš diendaržio.
Žiopliai, patenkinti reginiu, klegėjo, kurstė abi puses ne
pasiduoti, o Pruncė šokinėjo aplink, kaip teisėjas ringe,
kumščiavo orą ir unkštė iš pasitenkinimo. Lukas Rimša sto
vėjo ant laiptelių, susiėmęs galvą, ir skausmingai dejavo, tar
si Morta jį patį talžytų tuo mėšlinu virvagaliu. Pro langus ma
tėsi išsigandę vaikų veidai, girdėjosi jų gailus verksmas.
Arvydas pliaukštelėjo rimbu ore ir ūmai sutempė pava
džius, pastatydamas arklį piestu. Išsigandę žmonės prasiskyrė,
duodami kelią. Sakės viena po kitos nusileido, susmigo į
diendaržio mėšlą. Įtemptą tylą drumstė tik nepagarbus ark
lių prunkštimas.
— Tai ką, Gaigalai? Man lyg ir neaišku, ko čia atvedei
savo vyrus. Darbą dirbti, ar su moterimis peštis? — paklausė
Arvydas, žaibiškai įvertinęs padėtį.
— Atvažiavome padėti. — Gaigalas pačiupinėjo pirštų
galais patinusį skruostą, kurį Morta buvo kliudžiusi saitu.—
O jie, gyvatės, matai, kaip sutinka talkininkus.

— Ot, pavyzdžiui, reikia žmones apgramdyti,— įsiterpė
Robinzonas, juokdamasis rudais akių plyšeliais.— Jų mėšlas
ne bet koks, pirmininke. Patraukit nosimi, tamstyte. . . Sta
čiai sviestu neša, kaip iš pieninės.
— Matyt, nuo smetoninių laikų yra užsilikusio,— atsi
liepė Kleme Stribokas.
Priėjo Lapinas.
— Su šitais. . . nešneku.— Paniekinamai parodė galva į
Maironių vyrus ir demonstratyviai atsuko nugarą. — Bet
tamsta man pasakyk, pirmininke, kuo nusikalto mūsų kiemas,
kad užleidai tą laukinių gaują? Yra kokia tvarka mūsų kol
ūkyje, ar kiekvienas, kas užsimano, gali ateiti apiplėšti dorą
žmogų vidury dienosi?
Gaigalas smagiai nusikvatojo.
— Laukiniai atvažiavo paploninti tavo lašinius, taukaskūri. Perdaug jau riebus iš kito gero, gyvate.
— Nutilk, Gaigalai! — Arvydas reikšmingai pamerkė.—
Klausi, kuo nusikaltęs tavo kiemas, Lapinai! Ką gi, kiemas,
kaip kiemas. Bet jo šeimininkas tikrai ne koks. Kodėl ne
atlieki savo pareigos? Valdybos nutarimą žinai?
— Aš? Pareigos neatlieku? Kaip tamstai liežuvis apsi
verčia? O kas pirmas Liepgiriuose pardavė antrą karvę, pa
rodė pavyzdį? Teisybė, ne savo kolūkiui, ne taip, kaip Rau
donikis, bet pirmas. Pirmas! Tą reikia įsidėmėti, draugas
Tolciki!
— Tuo, bral, nėra ko girtis,— atsiliepė iš būrio Pomi
doras.— Nusižiūrėję į tave, paikšą, iškišome ir mes savo
karves. O Rimšos, bral, juokiasi.
— Kad ne vien Rimšos. . .
— Liaukitės! Motiejus žino, ką daro.
Visi ūmai nuščiuvo, ištiesė kaklus, pamatę, kad Arvydas
nušoko nuo arklio ir riša prie tvoros šalia Rimšų Beragės,
kurią jau buvo išvaręs iš kūtės Robinzonas.
— Nežinau, kaip tave suprasti, Lapinai. Karvę pirmas
pardavei, o mėšlo nenori duoti.
— Kaip nenoriu? Kas sakė? Teisybė, neišmečiau iš gar
dų. Kaltas. Bet ne dėl to, kad būtų gaila, ar kitaip. Priėjimo
nėra, Rimšos gardai neleidžia. Vot iš kur ta mano kaltybė!
O kad atvažiavote, imkite, mėžkite. Labai prašom. Aš nieko
prieš. Tiek vyrų — po šakę, po šakutę ir išnešiosite, nereikės
nė Luko gardų ardyti,
— Lapiną šventa dvasia apšvietė! — nusistebėjo Gaiga-
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LIETUVIAI KANADOJE KURIA PAŽANGĄ

NEPATINKĄ DIKTAVIMAS NAUJA LITERATŪRA
"IS VIRŠAUS"
APIE MILAŠIŲ
Sovietinis litera"
literatūros kri Paryžiaus leidykla And
NAUJAS K LB MONTREALIC LIETUVIŲ SEIMELIU
tikas J. Lankutis plačiau rė Silvaire išleido veikalą
PREZIDIUMAS
pasisako Tiesoje apie lai "Milosz".
______ . Knygoje
..... ........
minim
Gruodžio 5 cLAušros Var gai ir jokių neaiškumų ne
ką ir problemas ryšium su ma, kad ŠorbonosTuniver*
tų salėje įvyko K LB seime rasta.
literatūrine kūryba. Jis ta sitete parašyta dar viena
lio sesija.
Visi pranešimai sesijos
daro laukdamas Lietuvos apie Milašių disertacija.
Seimelio sesiją trumpu buvo prnmti.Pasigesta Tau
rašytojų suvažiavimo, ku
žodžiu atidarė prez .pirm. tos Fondo pram simo.
rio nebuvo nuo 1958 metų,
NAUJI LEIDINIAI
K.Andr uškevičius. Pirmi
Toliau vyko naujo prezi
visus 8-nerius metus, lyg
ninkauti išrinktas Stp. Kęs diumo sudarymas. Iš dau
Lietuvos rašytojai neturė T i t u a nu sv-Lithuanian o
gailą ir sekr. p. Išganaitie- gelio pasiūlytų kandidatų,
tų jokių reikalų pasvarsty Quarterly. Šis nr. skirtas
nė.
į naująjį seimelio preziditr
ti ir pasitarti ne tiktai kū daugiau bėgamiems reika
Praeitos sesijos proto- mą,pagal balsų daugumą ,
rybiniais, bet ir kasdieni lams:; Lituanistikos Institu
kolą perskaitė Alb.Gražytą buvo išrinkti šie asmenys:
tui, Lietuvių Enciklopedij
nes duonos klausimais.
kuris buvo priimtas su ma R. Navikėnas, S. Baršaus
Lankutis neiškenčia nep jai ir kt. reikalams.
žomis pastabomis.
kas, A. zMylė, R. Verbyla ,
pasakČs, kad draugo Sta Knygų lentyna 1965 m
Prez.pirm. K.Andr uš J. Ladyga, J.Dalmo tas ir
lino laikai pridarė dagge- ■Ir. 2. Nr. pavėluotas dėl
kevičius perskaitė metinį A. Keturka.Kandidatais li
lį blogybių. Lankutis ma redaktoriaus A.Ružaniecveiklos pranešimą ir pre ko kun. J.Gaudzė ir R. Pie
Balys Kronas, didžiausis tos į kitą parduoti ar pirk no, kad tūla Lietuvos ra Ružancovo ligos, sunkios
PETRAS JANUŠKA,
zidiumo atsistatydinimą.
šina. Pirmame posėdyj pa Hamiltone Real Estate savi
šytojų darbų stagnacija yr operacijos ir po ligos at
nekilnojamą turtą.
Ižd.V.Kudžma pranešė, reigomis pasiskirstė:pirm. ninkas įteikia pažymėjimą ti,,Šiuo
kurio kandidatąrą į Susi
metu CCRS priklau tęsinys anų nelemtų laikų, sigavimo laikotarpio.
kad kasa tame laikotarpy R. Verbyla, vicep .R.Navikė Len Wong'ui Britania Agen so per 60 veikliausiu Re kai viskas buvo diktuoja Aidai 1965 m. <r. 9.,
vienijimo Lietuvių Ameri
turėjo $ 761.25 pajamų ir nas, sekr4 A. Mylė, kas. A. cies LTD Calgary, Alta.
koje
/SLA/ iždo globėjus
ma
iš
viršaus.
lankutis,
papuoštas V.Valaičio nuo
$ 372. 86 išlaidų.Kasą per Keturka talpos veikl.J.Dal Pažymėjimas išduotas už al Estate įstaigų Kanado žinoma, negali pasakyti, traukomis.
Vinjetė dail. išstatė Detroito kolonijos
je.
Atvaizde
rodomasis
tą laiką parėmė: "Baltijos" mo tas, jaunimo reiki.S. ypatingą pasidarbavimą veL įteikimas įvyko Edmonlietuviai.
kad ir dabar tas diktavi Igno.
stovyklos Statybos Fondą , Baršauskas ir parengimų klume Cross Canada Real tone, Albertos provinci
Kanadai reikia turėti sa
mas tebėra dar žydėjime Gyvataras 5C-65 me
Tautinių šokių grupe, šeš J Ladyga.
nors Stalino kultp ir pa tais. Leidinys daugiausia vo atstovą SLA organizac
ties Service LTD. Si CC- jos sostinėje, kur vyko
Revizįjos komisija:L.Qi- RS buvo įkurta B.Krono i- metinis CCRS narių šuva ties Stalino jau seniai nė
tadienines mokyklas, lietu
užpildytas vaizdais ir Ha ijoje, nes Kanados SLA
višką radio pusvalandį ir rinis, J.Siaučiulis irV.Zi- niciatyva 1962 metais. Vie žiavimas praėjusį rude
ra.
miitono šokių grupės "Gy yra SLA skyrius. Kana
kt •
žys.
dos SLA nariai laukia ir
nas iš šios organizacijos
nį, kur Balys Kronas bu
Šalpos Fondo pranešimą
Klausimuose, sumany tikslų yra pagelbėti persi- vo perrinktas tretiems me MONTEVIDEO LIETUVIU vataras" veiklos. Pavaiz viliasi, kad vienas jų ats
duoti ir atskiri kai kurie
SOT IDARUMAS
Eadares ja.Adomonis, sa~ muose sesija iškėlė reika keliantiems iš vienos vie- tams CCRS prezidentu. .
tovas bus išrinktas į SLA
Urugvajaus sostinės, Mon šokiai.
ė, kad salpos veikla ėjo lą, kad jau dabar būtų yra- ‘
centrą.
tevideo miesto lietuviai, so
ne taip jau sklandžiai. Pa dėta ruoštis ateinančiai
SUKAKTUVINES
Petras Januška yra eko
lidarizuodami Lapkričio 13 Teisininkų Žinios Nr. 27- nomistas ir toje srityje tu
Lietuvių dienai, kuri bus
jamų turėta nedaug.
DAILININKAS SKULPTORIUS
manifestacijai Tew Yorke, -28 lo65 m. liepos-gruc ri gerą patirtį. Jis siąloP.Adomonis taip pat pa kartu su Pasauline paroda
DAGYS
Montevideo miesto Ateneo džio mėnesių numeris.su moms pareigoms yra pasi
darė ir Kultūros F ondo ats Montrealyje 1967 metais.
ir jo mintys apie meną.
rūmuose suruose manifes kaktuvinis, nes šiemet su ruošęs ir tinka labai gerai
tovo Tėv. J. Vaišnio, jam Priimtas nutarimas jau
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taciją, kurioje žymūs Uru eina, kaip rašoma šiam Kanados lietuviai už P.
išvykus, raštišką praneši šiais metais sudaryti Lie
mą,iš kurio taip pat paaiš tuvių Dienos rengimo ko neprogresuojate,jūs neina mui ir pagrįstam sprendi gvajaus valstybės vyrai ir numeryje, dvejos sukaktu Janušką tikriausiai bal
kėjo sumenkėjus i šeštadie mitetą.
te su jaunimu, kuris stovi mui, kuris nepasiduoda politikai bei literatai paša vės: 45 metai kai Lietuvo suos, nes jį gerai pažįsta.
kė kalbas.
ninių mokyklų veikla ir jų
Pr.Rudinskas iškėlė m in kultūros avangarde, kuris jausmu veikimui.
je buvo įsteigta Lietuvos
Bet Kanados lietuviai ne
Į šią manifestaciją dele- teisininkų draugija ir 20 surinks reikalingo balsų
problemos.
tį,kad Prezidiumas suruoš daug daugiau išmano negu
Sis aptarimas neduoda
Tiek šalpos, šeštadieni tų jaunimo talentų vakarą jūs pasenstantieji ir su jokio pagrindo vaizduoja f;atus atsiuntė Argentinos metų, kai tremtyje ji bu skaičiaus, todėl už P. Ja
rambėję užsispyrėliai.
nių mokyklų ir solidarumo stovyklos parėmimui.
mojo meno atstovus laiky ietuviai, be to, latviai ir vo atkurta. Numeris dide nušką prašomi balsuoti
mokesčio reikalai naujam
Klausais ir darai išvadą t i neturinčiais minėtų sa- estai.
Tautos Fondo atstovas
Amerikos lietuviai, nes
lis, gražiai iliustruotas
Apie šią manisfestacija
prezidiumui lieka nelengvi L. Girinis prašė papildyti kas taip kalba,tas ir tokiai vybių,o nevaizduojamo me
istoriniais atvaizdais ir
nuo jų pareina, kaip dau
rūpesčiai, norint tas pozi komitetą vietoje išvykus ių kultūrai atstovauja ir yra no žmones-jas turinčiais . buvo plačiai pranešta per gražiai išleistas.
gumos, išrinkimas.
radio.
cijas pagerinti.
narių .Tai padarytą, ir Tau rėksniij avangarde. Ir aš
Gal net priešingai, nes
Jeigu SLA yra broliška
Urugvajiečiai
oi utį va lie'-'iai ir
lx argenaittu“ Sieninį
...-ii
i nuplėšiamą• i • i
, organizacija, tai ir būki
"Baltijos" pranešimą pa tos Fondo komitetas suda buvau jaunas ir svajojau abstraktistai visur akcen
tiniečiai
prie
Laisvės
sta
JJ
kalendorių,
kaip
kasmet,
darė pirm. Pr. Rudinskas. rytas iš L.Girinio,V.Kudž- apie avangardą,bet turiu tuoja jausmus,gi čia sako
me broliški-broliškai ir
prisipažinti, kad dabar tu ma,kad inteligentas neturi tūlos pagėjo tris vainikus lsrei(?5) ^J^os knygų klubas: pabalsuokime.
Stovyklos rengimui išleis mos ir A.Mylės.
St.Kesgailos uždaromuo riu daugiau patyrimo ir iš pasiduoti jausmų veikimui gėlių Lietuvos laisvės ko I Ledbroke Gardens, Lon ta per 8ooo. oo dolerių. To
pagerbti.
don, W.11. Engrand.
limesnei statybai užtrauk ju žodžiu baigtas „susirin- minties ir drąsiau stoju į darant sprendimus. Pagal votojams
J
H
b
Kaina $ 1.5C.
zualiečių spaudos atstovė
J/SiauciuliSc
avangardą už aukštesnį ir juos išeina taipikas gera
ta 25oo.oo paskola banke k imas»
/jos turimas titulas yra:
vertingesnį meną, negu tik ir naudinga, tas mano, o kad visuomenė yra nedaau
"Litas".Numatyta,kad iki
Interprets pąrlementair©
NAUJA VENESUELOS
drąsų dažų taškymą ir sky- kas bloga, tas tavo. Be to, gusi, kad ji be inteligenci
galutinio stovyklos įrengi
"LAC SYLVERE
dr.Antanas Šulcas vicep .
liųbeikablių
gaminimą
ir
LIETUVIŲ
SAVIŠALPOS
mo reiks dar apie 5ooo. oojie
mėgsta
didžiuotis
,
kaip
ASSOC IATICN"
jos-be galios aiškiai galvo
visuomeniniam reikalam,
Šiuo metu vedamas ats
Savo tradicinį balių-šo radimą dvasinį pasitenkini einantys sulaiku.Taip, jie ti ir greitai suprasti, ir pa BENDRUOMENES CEN
Jurgis Bieliūnas vicep.
kiras vajus miško valymo kius nukėlė į 1966 m. sau mąten,kur jo neturi būti. eina su juo,bet kas yra šių našiai.Taip,sunku parduo TRO VALDYBA
Vliko
ir Tautos Fondo ats
VLSB
sisuotinis
atsto
Tegu ant šių minkštų be laikų dvasia?-Tai akcija t i katę maiše.
darbams atlikti.
sio 29 d.Balius įvyks Paul
tovas VLSB-nėje,
vų
suvažiavimas
š
.
m
.
rug

da ikčių patalų miega tie , be galvojimo. Na todėl jie
Tai vienas iškiliausių Sauve Centre 4ooo Beau
Šitokie prieštaraująnkurie drįsta save vadinti ir veikia, ir pridaro tokių tys/bet savanaudiški/tvir pjūčio mėn. 22 d. Valenci- Juozas Menkeliūnas vicep
darbų Bendruomenės ribo- bien East ir Pie I
kam
aukštai iškilusiais inteli dalykų, kuriais ne grožė tinimai rodę jų silpnybę jų jos mieste, Centro Valdy pasaulio lietuvių spaudai
se.kuris susirinkusiųjų bu pe.Bilietai po $2.5o.
ir Lietuvių Fondui,
gentais, nors niekada neį tis, bet biaurėtis tenka.
vo labai šiltai priimtas ir
frontuose. Šie faktai dar bos pirmininku išrinko inz. Henrikas Gavorskas ižd.
ORGANIZACIJŲ
DĖMESIUI
rodys,kas juos ten iškėlė,
pasidžiaugta stovyklos val
nepatvirtina darbų geru Vladą Venskų/balsų daugu- ir korespondencijos sekre
ABSTRAKTININKAI
ma,iš 3o atstovų-2Ibalsu/
dybos .ypatingai jos pirm.,
Montrealio Katalikių Mo o kitus nustūmė žemai į jų
rius,
visus reiškinius išsiaiškt moar menkumo. Gali būti suteikiant jam teisę pasi
P. Ruazinsko, atsidėjimu. terų skyriaus priešužgavė- palovius.
taip.galibūt
ir
priešingai.
Aurelija Zalneriunas pro
na savo naudai, net nerau
rinktipasikviesti
kitus
Lietuvių Fondoįgal.J. ninis balius įvyks 1966 meKadangi labai dažnai ten donuodami.Kai vienam jų Aš irgi daug darbų dar ne Qentro Valdybos narius .
tokolų sekretorė ir tauti
Lukoševičius savo praneš i- tų sausio 22 dieną. Crgani- ka apturėti
nių šokių organizatorė ,
gerai sekėsi,tai jis šaukė: pardaviau, - bet nemanau Sis Centro Valdybos suda
me pažymėjo, kad Montre zacijos prašomos tą datą
šaukti,
kad
manęs
nesu

NEINTELIGENTC
kas
drįsta
šį
meną
niekin
Marius
Zubkus Centro Vai
rymo
būdas
yra
naujas
,
alio Apylinkė iki šiol yra neruošti parengimų.
VARDAS
ti'.Praeitais metais jo par pranta. Pasisekimą žmo bettuomi tikimasi pasiek
dybos narys-ryšininkas ,
įnešusi 2775. oo įnašų, kas
Skyr.pirm.E.Navikėnienę
nėse
atranda
tas,
kieno
tiem, kurie ne lenkia gal duota už tiek ir tiek tūks
dr.Algirdas Subačius Cen
ti gyvesnės veiklos ir duo
pagal įgaliotinio nuomonę
vų prieš abstraktinius sta tančių'.Ar tai neįrodymas, vardas kokiu nors būdu pa ti daugiau galimybių pasi
tro Valdybos atstovas ESv.K.
i-i .: y : ’-t. - bus, tai esu priverstas pa kad jis yra vertingas, kad sidaro jiems malonus ir
-mažoka.
do
Zulia ir Maracaibo
reikšti
jaunosios
kartos
Rev. pirm. Adomaitis
svarstyti,kaip šis žodis tu šie laikai jam priklauso.. . patrauklus.O kaip tai įgy atstovams
miestui,
lietuviškoje
konątatavo, kad Prezidiu- ‘
ri būti suprantamas ir ką
Kitas gi fanatiškai žmo ti-taisyklės nėra. Vienam veikloje,o ypač artinantis
inž. Stasys Eidrigevičius
mo,Šalpos ir stovyklos ka .
jis reiškiajpagal vieną žo nėms aiškina, kad tikras laimė nusišypsojo atei
Centro
Valdybos atstovas
Jaunimo
metams
ir
jų
pa
sų knygos vedamos tvarkin
dyną yra panašiai:intelų menas teesąs abstraktąs , nant, kitam išeinant, kai
E-do Lara ir Barguisime
saulinio
mąsto
šventeigentasyra tas,kas turi in bet pasisekimo neturi.Cia kam visada, -kai kam nie laisvojo pasaulio lietuvių
to miestui bei jo apylink.
teligenciją ir intelektą,t. recenzentas ateina jo nu kada, gi kaltinimas kitų
Adresas korespondencijai:
jaunimo
kongresui
JAV-e,
y.tas, kas turi didelę dva ramint,dakydamas,kad jo nedabrendimu-parodotik
BALTIC WOODWORK
Maracay, Apartado 4647
sinę jėgą aiškiam galvoji darbai yra didingos vertės paties nesubrendimą.Dide Inž.Vladas Venckus pirmi
E-do A r agua, Venezuela.
lės dvasios žmogus nors
DAROMOS ĮVAIRIOS Dl RYS, LANGAI, \ IRTI VĖS KABLIAI
atsidurs ir vienatvėje, jis ninkas,dr.Jadvyga Klovai
Mečys Balutis Garbės Teis
IR KITI Į\ AIRES MEDŽIO DIRBIMAI
naraudos ir kitų neniekins tė vicepirmininkė, VLSB
mo pirm.
Zigmo
Domeikos
vardo
kad jo nesekė;jis žinos ,
Zenonas Garšva Kontrolės
Jaunimo
Fondo
globėja
,
K. Kl Al ŠAS ir Į. ŠI Al ČU LIS.
kad jis tą kelią pasirinko
Komisijos pinji.
Danutė
Statkutė
vicep.
jau
ir tą kryžių užsidėjo.
Aleksandras Sapoškinas
Adresas: 547 Lafleur Street, LaSalle.
nimo reikalams ii' veneDaugiau bus.
Centro Biuletinio redakto
Montreal, I’.Ų
Tel. DO 6-3884.
rius
Bronė Domeikienė VLSBnės SK administratorė.
V. V enckus.
per
Autorizuotas kapitalas S 120.1)0(1
LIETUVIAI,
J. Skučas, Prez. RA 2-6152
6%6 - 44 Avė. Rsmt.
4115 St. Lawrence Blvd. Montreal, P. Q. Tel. VI 2-5319. neužipirškite lieStiperkanie sklypus ir žeirę Montreal} je bet apv linkėję.
TUVISKCSICS spau
Iš čia pasiilsite siuntinius savo artimiesiems
I ž indėlius mokame S'< dividendu.
dos'.
garantuotai skubiausiai ir

CO.

SIUNTINIAI LIETUVON
Kaufman’s Woollens&Textiles

Baltica Investment Corp.

urmo kainomis
(30—40% žemiau rinkos kainu)

JOES BUTCHERY & GROCER
J. LAURINAITIS
ALUS IR ĮVAIRIAUSI MAISTO PRODUKTAI.
ILGAMETIS PRITYRĘS SAVININKAS ŠVIEŽIŲ IR RŪKYTŲ
DEŠRŲ GAMYBOJE.
VISKĄ PRISTATO I NAMUS ARBA Į PARENGIMŲ VIETAS.
PRISTATYMAS GREITAS IR SĄŽININGAS J VISAS MIESTO
DALIS.

1918 FRONTENAC ST. Montreal.

LA 4-0209.

geriausias angliškas vilnones medžiagas vyriškiems ir
moteriškiems kostiumams ir suknelėms.

itnttnnnmuuu»u»»«in:i iinn:»»im»nnimuiiituiiiiu:numiiiiiių

A. NORKELIŪNAS
Commuioner of the Superior Court of Montreal

MONTREAL ENTERPRISES REG’D
VISŲ RŪSIŲ DRAUDIMAS.

Tel. 525-8971

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

JVAIR1OS PROGOS

1920 Frontenac St. Montreal, P. Q.

7'. Laurinaitis

LaSALLE AUTO SPECIALIST Reg’d
SAV. G. DESROCHERS
Taisau ir dažau lengvas mašinas
7717 GEORGE LASALLE, QUE.
(Prisists „Nepriklausomos Lietuvos” redakdfe)
Tel: garažo 366-0500
namų 366-4203

i

GEORGE LAVINSKAS

PORTRETAI ■ VEDYBOS - KRIKVI Y'^'S

St'KAKTt’VfS ■ MAŽAMEČIAMS

PRANEŠAMA APIE
NAUJĄ GYDOMĄJĄ
MEDŽIAGĄ —
Tai yra ypatinga gydomoji
Turime didžiuli pasirinkimą viln., kašmiro ir šilk, skarelių
medžiaga, įrodžiusi galią
Ateikite ir įgitikinsite. kad čia perkant sutaupysite.
sutraukti hemorojus ir
PRIIMAME UŽSAKYMUS
pataisyti sugadintus
vyriškiems ir moteriškiems kostiumams ir paltams.
audinius.
Priimami užsakymai Made to Measure vyriškų kostiumų
Pagarsėjęs tyrimų institutas
iš geriausių- angliškų medžiagų. Kaina $50, kelnės $10.
atrado nepaprastą gydomąją
SAVININKAS C H. KAUFMANAS
medžiagą, sugebančią sutLietuvos pilietis. Buvęs audinių fabriko I.itex Kaune traukti hemorojus be skaus
vedėjas. Laisvai kalba lietuviškai.
mo. Ji per keletą minučių su
mažina niežėjimą ir nepato
gumus bei pagreitina uždegi
mo pažeistų audinių gijimą.
Visais tyrimų atvejais, švelnėjant skausmams, įvykdavo
hemorojų susitraukimas.
Tačiau visų svarbiausia —
A L 1. S T A T E I N S L R A N C E
rezultatai būdavo tokie nuos
VISI RLŠIĮ DRAUDIMAS.
tabūs, kad šis pagerėjimas
268 - 2nd Ave., LaSalle.
Tel: 366-5309,
tęsdavosi daugelį mėnesių.
To buvo pasiekta naudojant
gydomąją medžiagą
(Bio Dyne),
kuri greitai padeda užgyti
Telefonas 7 68-6679
pažeistoms celėms ir sužadina
naujų audinių augimą.
Dabar Bio-Dyne galima gauči tepalo bei lazdelės formose
DRY CLEANERS & DYERS CO. LTD.
„Preparation H“ vardu.
Valome visokius drabužius ir kitą Jūsų namų apyvoką.
Prašykite visose vaistinėse.
Savininkai:
Pasitenkinimas — arba,
A. Keršys, P. Petrulis, P. Keršulis, A. Greibus.
grąžinami pinigai.
1295 CHURCH Ave., Verdun, Montreal.
IMPORTUOJAME IŠ ANGLIJOS,

79 ir 81 St. Zotique St. E.
Tel. CR 7-0051. MONTREAL

ME 7-6727

DE LUXE CLEANERS
117-6 Avenue,

S*v. P. RUTKAUSKAS
Laehinc, P.(J

BELLAZZI-LAMY, INC
D0 6-6941
7682 Champlain Blvd.
LaSalle
Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai,
Izoliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis popietis.
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TAUPYK IR SKOLINKIS
TORONTO LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVE
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ĮKLAUSOMA

BOKIME SVEIKI
RAŠODR. A. GRIGAITIS
PRCTC SUSILPNĖJIMAS SENATVĖJ
/DEMENTIA SENILIS/

Proto silpnėjimas senat
vėj-dementia senilis gali
būti Įvairaus laipsnioSi Ii
Būstinė: LIETUVIŲ NAMAI
ga pradeda atsirasti 6o-7o
m .amžiuje.Dažnai progre
1129 Dundas St. West, Toronto 3, Ont., tel. LE 2-8723
suoja ir po l-lo metų veda
Už depozitus ,.Parama“ moka 4J/į% vieton 4%% ir už
prie mirties, kuri Įvyksta
asmenines paskolas „Parama“ ima 7% vieton 7 % %.
dažniausiai dėl kokių kitų
Už paskolas ir — morgičius — 6%%.
ligtj. Bet kartais šia liga
Paskolos mirties ir invalidumo atvehi apdraustos.
suserga ir jaunesniam am
Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje,
žiuje 45-5o m.,tuomet ji
bet nedaugiau $ 2,000.00.
vadinama- ankstyvoji de„Paramos" nariais gali būti kiekvienas lietuvis,
mentiaJDažniau dementia
gyvenantis Kanadoje.
senilis pasitaiko pas mote
Kasos valandos:
ris.
dienos metu nuo 10 vai. iki 1 vai. 30 min. kiekvienų dieną,
Stos smegenų-proto de
išskyrus sekmadienius;
generacijos išsigimimo
šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vai.,
priežastis gali būti smege
o vakare nuo 4 vai. 30 min. iki 8 vai. 30 min.
nų atrofija-suvytimas.sme
tiktai pirmadieniais >r penktadieniais.
genų-arterijų sklerozė,ku
ri veda prie kraujo cirkuliaciįos smegenyse sutriki
mo. Smegenų navikai galt
NOTARAS
Lietuviai advokatai
duoti sveiko proto nukrypi
ANTANAS LIUDZIUS.B.L
NEIMAN, BISSET
mus - nenormalumus. Sme
Bendrdarbtn V.S.Mastis,
genų infekcija, mažakrau
&
SEGUIN
L.L.D.
jystė
gali būti šios ligos
Namų, farmų ar bet kurto
Barristers, Solicitors,
priežastim. Senų žmonių
verslo plrktmo-pardavl Notary Public.
Eroto susilpnėjimas gali
mo dokumentų sudarymas
35
Heyden Street
aigtis tikru pamičimumortgtčtai, sutartys, teste
(netoli Bloor ir Yonge)
-psichoze.Pas stos rūšies
mentei Ir vist kiti teist Toronto 5, Ont.
ligonius intelektualus pajė
olai reikalai.
_
Tel. Ofice WA 4-9501
gumas/ sveikas sprendi
408 RONCESVALLES AV
Res. BF 3-0978
mas/ sumažėja. Jo atmin
TORONTO.
tis silpnėja ir iškrypstaMargio vaistinės n aukftt,
puiktai atsimena,kas buvo
tet.teI.LE 7-1708;
jaunystėj,gi nesenus,dabar
Namų: CR. 9-6166.
tintus Įvykius pamiršta ,
A.E.McKEGUE, O.C.
progresuoja asmenjbės nu
Barrister and Solicter
blukimas, mažėja intere
Advokatas ir Notaras
sai,nyksta ankstybesni pa
F1LATEL1TV ŽINIAI!1
Telefonai: EM.4-1394
linkimai, prisiriš imat prie
PERKU Nepriklausomos Lie
giminių,draugų,atsiranda
tuvos Pašto Zenklus-Vokusegocentriškumas,nuotaika
EM.4-1395.-'
Atvirutes-Abartus-pavienius,
nepastovi-tai geras ūpas ,
1008 Northern Ont.Bldg.
serijomis-dideliais bei ma
tai šiurkštumas,-atsiran
žais kiekiais. Kreiptis su
330 Bay Street.
da nepagrįsti kvaili reika
pasiūlymais i W.E. Norkų,
lavimai. Pas kai kuriuos
2647 Eddington Street.
būna perdidelis lytinis ak
Philadelphia,Pą, 1913 (.USA
tyvumas, nepasitikėjimas
savo žmona. Toks ligonis
dienos metu miega,nakčia
vargina nemiga, pagaliau
veik visą laiką snaudžia .
Ligai progresuojant ,
toks senelis pradeda nesi
( LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ
orentuoti laike ir vietoj,
IR U. S. S. R. PAPRASTU BEI ORO PASTŲ
pamiršta gatvę,namą,kur
gyvena,pradeda net neatpa
BE MUITO DOVANOS:
zinti pažįstamus, gimines,
Įvairios sudėties maisto
Automobiliai, šaldytuvai,
pamiršta jų vardus. Jo vi
siuntiniai be muito iki 33 skalbimo mašinos, motocik
so gyvenimo rūpestis-pa
svarų.
Prašom reikalauti lai, dviračiai, siuvamos maši
valgyti, užrūkyti, plepėti,
nos, televizijos aparatai, pia
mūsų naujų maisto
plepėti, bet jų plepėjimas
ninai, automobiliams padan
katalogų.
tai nuolatos kartojimas tų
gos, foto aparatai ir t. t.
pačių minčių, tų pačių įvy
• Be to, siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustu* Įvairiu*
kių. Tokį ligonį išveda iš
siuntiniu* iki 17% svarų gryno svorio.
kantrybės
, nervina , bet
• Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
koks
mažiausias
jo gyveni
• Gyveną ne Toronte, prašomi savo sudarytu* siuntiniu*
mo tvarkos pakeitimas;fi
bei užsakymus siųsti mum* paštu ar ekspresu.
nas Intuos reikal uos arba
• Apmokėsite gavę mūsų pranešimą.
baisus šykštuolis arba pi
• Sąžiningai ir greitai patarnaujame.
nigus meto be atodairos.
• Jeigu turima neaiškumų, prašome klausti, teflefonuoti
Kartais, giminės,maty
bei rašyti, mielai paaiškinsime ir duosime patarimą.
darni
tokį senelį, turtingą
• Mūsų įstaiga labai daug kam patarnavo ir pasiruošusi
senelįšvaistantis
pinigais
patarnauti ateityje.
prašo teismo uždėti jotur
LIETUVIŲ ĮSTAIGA
tui globa. Teismas naskiria turto globė ją, nes turto
švaistytojas yra nenorma
lūs asmuo.
48C Roncesvailes Ave, Toronto 3, Cnt. Tel. 531-3698 '
Pas nekurtuos atsiran
Darbo valandos: pirmadieniai* — penktadien_ai* nuo 9 vaL
da nepagrįstas sąžinės iš
ryto iki 7 v. v ak.; šeštadieniais—nuo 9 vai. ryto iki 5 v. pp.
mėtinėjimas už jaunystėj
Savininkai A. ir S. K A L 0 Z A.
padarytas klaidas. Toks
sąžines graužimas gadina
nuotaiką, veda prie pesimizmo-nusiminimo.

„ PARAMA”

(VAIRUS SIUNTINIAI IR DOVANOS

Baltic Exporting Co.

KAIMAS KRYŽKELĖJE

Atkelta iš 4 psl.

las. Jo draugai irgi stovėjo ištįsusiais veidais.— Ką tik šu
nimi piudė, ir staiga — šilkinis, kaproninis. . .
— Kas piudė, Gaigalai, kas? Turėk gėdos meluoti. Patys
įlėkėte į kiemą kaip miškiniai. Švilpdami, staugdami, kir
viais, šakėmis mosuodami. Valia žmogui ir išsigąsti, ir gintis,
tokią rują pamačius. O kad Rimšienė tau virve per snukį
patraukė, tai savo garbę gindama. Pagalvok pats, ką darai,
ant ko puldinėji? — Lapinas žvilgčiojo čia į susirinkusius,
čia į Arvydą ir, padrąsintas visuotinio dėmesio, vis aukščiau
kėlė balsą.— Kokią sieną nori kakta pramušti? Rimšienė
tau ne Lapinas, ne toks Šileika ar kuris kitas iš mūsų kaimo,
nors ir labai valstybės pagerbtas. Sakysim, mūsų gerbiamas
pirmininkas draugas Toleikis... Rimšienė — motina didvyrė,
knygelę turi, ordiną. Paties Vorošilovo pasirašytą. Taigi. O
atsiranda žmogus ir ant jos su šakėmis: atiduok, girdi, mėšlą,
karvę! Ką nori išgąsdinti, Gaigalai, ką? Ją, silpną moterį,
tarybinių kareivių augintoją? Nei Patį Vorošilovą! Preziden
tą mūsų! Vot prieš ką šokinėji, kvailas žioge!
— Matai, kur jis taiko, juodnugaris — į patį preziden
tą! — išsiviepė Gaigalas ir, kvatojant visam kiemui, pridū
rė: — Abu su Luku kalėt jai ordiną, malūnininke, kam
šauktis daugiau velnių į talką.
Rimša susigūžė ant laiptų, sustenėjo, lyg prispaustas ne
matomos griūties, o Gaigalas net prie žemės pritūpė, ir pačiu
laiku, nes virvagalis sušvilpė ore, ir per mažą nieką būtų
raudona dešra išsivertusi ant antro skruosto.
— Juoduk, žinok, ką užgaulioji! — sušnarpštė, sužaiba
vo akimis, net pypkė apsivertė, pažerdama kibirkščių spie
čių.— Valdžią įžeidinėji! Kitas už tokius žodžius po šiai
dienai su baltom meškom tebesirita. Pirmininke, kaip taip
galima? Yra kokia pagarba didvyriams, vot kad ir moterims,
ar iš viso, kai dabar nauja vyriausybė, seni ordinai nieko
nereiškia? į sąšlavyną juos, a?
— Ką tu, Lapinai! Kas sako? Niekas negali atimti iš
didvyrio garbės. Bet reikia, kad ir didvyris save gerbtų,
pateisintų vyriausybės pasitikėjimą, žmonių rodomą pagarbą.
O Rimšienė. . .— Arvydas iškalbingai skėstelėjo rankomis,—
Turėtų būti dėkinga tarybų valdžiai, rodyti kitiems pavyzdį.
Bet ne. Pati suka į pakluones ir kitus traukia. Jai gaila atsi-
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Prieina galop prie to,
jog jau nekreipia dėmesio
į savo elgesį-iš tualėto iš
eina nesusitvarkęs rūbų
ir panašiai;galt palikti ga
zo krosnies atdarą čiaupą
neužrakintas duris, pa
miršta kur ką padėjo, da
ro neapgalvotus sprendi
mus, vairuojant auto nesi
laiko trafiko taisyklių ir
panašiai.
Aplamai,senstant žmo
gus gali tapti ne pilno pro
to, nustoti galimybės svei
kaiprotauti.Laimė, jei jis
yra pensininkas, ir jo nu
silpusio proto išdavos ri
bojasi tik jo namais.
Bet galt daug žalos pada
ryti, jei toks senelis suvy
tusio proto yra atsakom in
gose pareigose ,o apsaugok
Viešpatie, jei tampa kraš
to valdovu.
Stos ligos prognozė-atei
tis nėra šviesi. Liga gali
progresuoti arba gali sus
totiprogresavuf .Kartais ,
pagerėjus esančiai ligai ,
pav. širdies, inkstų-proto
stovis pagerėja.
GYDYMAS. Jei randama
šios ligos priežastis, sten
?iamasi pastarąją prašainti . Pav. prie arterijų
sklerozės-gydyt sklerozę.
Ligonis gal visai ir nepagys.tai bent bus sustabdy
tas ligos progresavimas.
Ligonis gali būti gydomas
namie. Ligonis turi turėti
malonią,širdingą šeimtniš
ką aplinką be nemalonumų.
Ligoniui nekeisti Įprasto
gyvenimo, skaitytis su jo
įpratimais,globoti kaip ma
zą vaiką. Sunkesnėse for
mose reikalingas nuolati
nės priežiūros arba slau
gymo ligoninėje. Reikalui
esant duoti raminančių
miegui vaistų.

SURIŠTOMIS RANKOMIS
VEDĖ. ..
/Atkelta iš 3 psl./.
jai vedamo geležinkelio laf;eris aptvertas dviguba vie
ų tvora, su sargybos bokš
tais kampuose. Čia visoki
darbai- geležinkelio stąty.
ba, valymas, apsauga. C ia
kaliniai iš visopasauliorlie
tuviai,Amerikos kariai, ja
ponų karininkai, rusai ir
net Rumunijos karaliaus
enkavediątų pagrobtas ad
jutantas. Čia kalinamas ir
vyskupas Ramanauskas.
-Aš ir vyskupas Rama
nauskas laukdavome atve
jo, kada mus pakinkydavo
į bačką vežti virtuvėn van
dens,-sako Milukas .-Nuvežusbačkąį virtuvę, vis jau
gaudavome lyšną kaušą
s r iubos, o ta i būdavo d idele
paspirtis.
Kalinius šiaurėje,Vorku
toje,kilnojo iš lagerio į la
gerį, ir taip kartą Milukas
susitikęs ten ir advokatą
Džidą Toliušį, iš kurio su
žinojęs, kad ir ponia Kau
pienė su broliu adv. Zigmu

sakyti antros karvės,- mėšlo. Iš kolektyvo gauti nori, o ko
lektyvui duoti — ne.
Morta pasisuko į Arvydą.
— Kad valstybė paremia, nėra ko prikišti. Tavo žmona
už mane negimdė. O kai dėl tavo kolektyvo, tai ką jis man
davė? Dėl jo būčiau išdvėsusi badu su visais vaikais. Ubagų
kolūkis. .. Tuščių pažadų maišas, daugiau nieko. „Rytoj bus
geriau, rytoj bus geriau." Kada tas rytojus ateis? Tur būt,
kai mūsų nebebus. Šuniui į uodegą tokį rytojų! Aš ir mano
vaikai norime šiandien gyventi.
— Taigi, ir kunigai žada teisingiesiems dangų po mir
ties,— atsiliepė kažkas iš vidurio.
Tarp susibūrusių buvo kelios moterys, viena iš jų — Mag
dė Raudonikienė. Vienplaukė, netvarkingai užsagstyta šim
tasiūle, smakras nuveltas paišais. Matyt, kaip ruošėsi, taip
ir atlėkė, viską metusi. Greta jos stovėjo kalvis, atkišęs
plokščią sveikai raudoną veidą, kuriame be pasigardžiuo
jančio smalsumo daugiau nieko nesimatė. Magdės gi veizolai
žybčiojo tokiomis piktomis patyčiomis, kad Arvydas krūp
telėjo, susidūręs su jos žvilgsniu, ir nesąmoningai aplėkė
akimis susirinkusius; pasijuto kaip žmogus, einantis per liep
tą: staiga neteko pusiausvyros, griebėsi už turėklų, bet turėk
lų nebuvo. .. Antano Grigo nematyti ir nebus — išvažiavęs
į Viešvilę, Tadas su juo kartu. Martynas... Praėjo pro šalį
kaip niekadėjas. Maža, labai maža tokių, kurie stotų šalia
petys į petį ir atremtų abejingus, daugelio priešiškus žvilgs
nius, įkaitintus Mortos išpuolio.
— Taip, iki šiol gyvenote nepavydėtinai,— kimiai pra
tarė Arvydas, palydėdamas pirmuosius žodžius rimbo smū
giu per aulą.— Aš gerai suprantu Rimšienės nepasitikėjimą.
Iš tiesų, reikia būti visai bukam arba fanatikui, kad tikėtum
amžinai ta pačia malda, matydamas, jog ji neveda į išgany
mą. Pirmiausia žmogui reikia duonos, o ne tuščių žodžių.
Pažadais žąsies nenupenėsi. O jūs buvote taip penimi. Augi
note grūdus, bet patys negaudavote, o jei gaudavote, tai po
žiupsnį, ir tie patys blogiausi pasturlakai, nes geriausius
pirmininkai, norėdami įsiteikti vyresnybei, išgrūsdavo su
gurguole. Paskui įvairūs mokesčiai už vaismedžius, pieno,
vilnų prievolės. Net kiaulės odą reikėdavo atiduoti. Valstie
tis buvo karvė, kurią visi melžė, bet niekas nešėrė. Tai !•<•

komentarai, nastabos ir pasikal
bėjimai su jumis ir savim.............

Dar kelios mintys Is Studentu suvažiavimo Clevelende.
Musuose, tiesa, tokie pasakymai, kaip "Istorinis įvy
kis", " amžinai nepamirštamas", " įsiamžino" ir t.t.
dabar taip dažnai vartojami, kad į juos skaitytojas
skiria tiek pat dėmesio, kiek L skelbimus apie stebuk
lingą vaistą nuo gumbo. 0, tačiau, vienkartinis man
pasirodė Šiame Lietuvių Studentų^ sąjungos suvažiavime
įvykę spasikalbėjimas su Lietuva.
Pirmą kartgi, laisve j gyveną, jauni lietuviai kalbėjo,
svarstė ir domėjosi tiek ir taip labai apie sa
vo kraštą ir sava šalimį. Pirmą kartą buvo tartas toks
atviras ŽadX». be pagiežos, be sarkazmo, tašiau ir be
jokių, iliuzijų, bei aliuzijų,^ saviesiems, gyvenantiems
namuos ir vergijoj. Ar tas žodis pasieks juos - kitas
klausimas, bet jis buvo tartas. Mes paliekame paleckiams ir snieckams leisti ar neleisti musų jaunimui
( paŠiam Jaunimui, ne politrukams.’) atsiliepti...

K
0 atsiliepti butų kam ir kaip. Štai, "Pergalės" 19&U
metų sestam numeryj yra toks V.Galinio straipsnis "Ra
šytojai ieško herojaus". Tik pasiklausykime:"Su Stali
no asmenybės kulto likvidavimu praeitin nueina koncep
cija, kad atskiras žmogus yra tik ’sraigtelis* milžihiskame valstybės mechanizme. Tai buvo- dirbtinis vals
tybės idėjos priešpastatymas liaudies idėjai, eilinio
piliečio vaidmens nuvertinimas. Niūri teorija, kad žmo
gus tik trąša ^teinančioms kartoms..." Arba* "Mes yidi
norime literatūroje matyti gyvą musų dienų Žmogų, ža
vintį ir savo plačiu intelektu, idėjiniu tvirtumu, ir
moraliniu tyrumu,sugebantį giliai jausti, mylintį gro
žį ir gyvenimą." Ką gi?^Galėtume ir mes po tokiais
žodžiais pasirašyti. Reiškia, kalbama Lietuvoj(jau ki
taip. Niūrios teorijos atmetamos ir imama kalbėti apie
mažiau niūrias... 0 mes norėtume, o mes linkėtume, kad
jos būtų skaidrios, drąsios ir atviros. Tokios, kokias
galima skelbti, kalbėti ir diskutuoti tik laisvėj.

Suvažiavimo metu, Clevelande, teko aplankyti Stempuzius.
Aldona Stempųžienė suteikė mums progcį- pasiklausyti 1os
naujos plokštelės. Joje įgrota visa eilė lietuviškų se
nų, negirdėtų, ir naujesnių liaudies dainų. Jas įdaina
vo Stempužienė, palydima Stuttgarto simfoninio orkes
tro, kurĮ dlrigavovmusų jaunas kompozitorius Darius La
pinskas. Pusė plokšteles dainų taip pat Lapinsko kompo
nuotos. Retai man teko girdėti taip subtiliai ir jaut
riai atliekamų musų dainų,. Retai teko taip tikrai ir
giįįai gyveųti su savuoju kraštu ir Žodžiu. Kažkaip no
rėčiau linkėti, kad to ji jolokŠtelė, pro reklaminį kitų
prekių alasą, pasiektų jūsų namus ir ausį. Ir smirdi.
Nes ji to tikrai verta.

*

Toliušiu ištremti į Sibirą.
-Bet kai mane 1956 me
tais sugrąžino iš Vorkutos,
-sako A .M ilukas,-aš juos
radau Lietuvoje.Juos kiek
anksčiau paleido iš Sibiro.
Tiktai, girdėjau, prie Zig
mo vėl buvo prisikabinę
dėl kažko.. .

-G,tą mes jau žinome...
-sakome choru keli asme
nys,kurie kalbamės su p.
Miluku. Mes, keturiese,
klausimų turime daugybę,
o bes ikalbant-jų ats iranda
daugiau ir daugiau.
/Daugiau bus/.

stebėtis, kad vargšė užtrūko?
— Užtrūko! Gerai kalbi, bral, pirmininke, — riktelėjo
Pomidoras, įsitaisęs po Raudonikio pažastimi.
Visi pritariančiai suklego. Net Magdė nusišiepė nustebu
si: kurgi dabar tas mandrapypkis suka?
— Taip buvo,— tęsė Arvydas, padrąsintas pagyvėjimo.—
Bet dabar kiti popieriai. Vyriausybė ir partija padarė išva
das. Dabar jūs parduodate produktus valstybei ne už kapei
kas, o tvirta kaina, kvaili mokesčiai panaikinti, prievolės vėl,
ir lašinėlius po senove valgote su skūrele. Gal neteisybė?
— Šito neužginčysi,— atsiliepė iš karto keli balsai.
— Na mat! Vadinasi, galima gyventi kitaip, negu gyve
note — geriau. O kodėl taip nėia? Kodėl mūsų kolūkis tebetripinėja vietoje? Rimšienė pasiuntė kolektyvą šuniui į
uodegą. O gal jis, tas jūsų kolektyvas, iki šiol ten ir buvo?—
Pasigirdo nesutartinas, bet nuoširdus juokas. Arvydas leng
viau atsikvėpė.— Gal ne pats kolektyvas, o kolektyviškumas,
vienybė, susiklausymo jausmas. Prisiminkime kai ką iš Liepgirių kolūkio istorijos. Buvo toks pirmininkas Tautkus. Pats
gėrė ir kitus girdė už jūsų pinigus, o jūs tylėjote. Atėjo
kitas toks pat, tik praktiškesnis — Bariūnas,— apvaginėjo
kolūkį, vėl niekas nė šnypšt. Skundėtės, verkšlenote už akių,
keikėtės, matydami, kaip kolūkis su kiekviena diena žemyn,
o pirmininko mūriukas aukštyn. Argi tai kolektyvas?
— Ką mes galėjome padaryti,— atsirito iš būrio sunkus
atodūsis.

— Reikėjo prisitaikius nudobti, gyvatę.— Gaigalas su
griežė dantimis, pakėlė šakę ir atsivedėjęs su tokia jėga
suvarė ją į diendaržio mėšlą, kad kotas ilgai tirtėjo kaip
gyvas.
— Ne! Kam? Yra galingesnė jėga už tavo šakę. Gaiga
lai — kolektyvas! Reikėjo bandyti žmogų įtikinti, paveikti,
prabilti į sąžinę, o jei tas nepadeda, čiupti už rankos ir ati
duoti, kam pavesta tokiais piliečiais rūpintis.
— Nučiupsi tokį už rankos, tamstyte! Slici žuvis. . .
— Taigi, Jurėno nugara plati...
— Ar mums tokio reikėjo? Užkorė rajont.a .int sprando,
o paskui kad apsiraitė aplink sprandą, smauglys, xienukresi..suūžė žmonės.
Daugiau bus.

YALTA, 1945

OTTAWA, Ont.

j

LIETUVIŠKOJO GYVENIM'
FAKTAI
• Vasario mėn.lo-18 die
noras Ottawos Little Thea
tre patalpose ruošiama
dail. A. Tamošaičio pa
veikslų paroda. Paroda tę
sis 8 dienas t. y.per visą
to mėnesio vaidinimų lai
kotarpĮ.To teatro patalpo
se vietos dramos teatras
per metus periodiškai pas
tato 8 veikalus.
• Savo atsilankymo pro
ga dail. A. Tamošaitis pa
aukojo Ottawos Lietuvių
B-neivieną iš savo vėles
niųjų kūrinių tuo tikslu,
kad realizavus jį loterijos
ar kuriuo kitu būdu ir tik
tai savųjų tarpe-pajamos
bus paskirtos Lietuvių
Fondui, kaip Ottawos Lie
tuvių B-nės Įnašas.
Apylinkės V-ba dail. A.
Tamošaičiui širdingai dė
koja.
• Vasario 16 gimnaz i jai
remti būrelio vadovė atei
nantiems metams sutiko
būti D JDanienė.Norintieji
paremti tą lietuvybės zt
dinį išeivijoje, prašomi
kreiptis į būrelio vadovę.
• Bendras Pabaltiečtų
Pobūvis - pavasariniai šo
kiai bendram posėdy sutar
ta suruošti balandžio 3o
dieną Lansdown Parko As
sembly Hali patalpose.
A. Paškevičius.
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hami Alton
TAUPYK IR SKOLINKIS
KOPERATYVINIAME BANKELYIE

>

• „TALKA“

Išduodamos asmeninės paskolos iki 5,000 dol.,
morgičiy paskolos iki 60% turto vertės .
Už šėrus mokara 41/2% dividendo iš pelno, už
depozitus 4% ir veikia nemokamas gyvybės ir paskolą
draudimas.
Pilnas čekiy patarnavimas.
Darbo dienos:
Pirmadieniais - penktadieniais 9 vai. — 1 vai. po piety,
Antradieniais ir penktadieniais 5 vai. — 8 vai. vakaro.
21 MAIN St- E. Room 207.
Tel. JA 8-0511.

BANKELIS "TALKA"
užbaigė lapkričio mėn.
sui dideliu balanso padidė
jimu. Palyginti su tuo pat
laiku praėjusiais metais ,
balansas padidėjo per 162
tūkstančius dol. ir dabar
siekia 946 tūkstančius dol.
Narių skaičius yra 91§-pa
didėjimas 118 nariais .Serų
ir depozitų sąskaitose na
riai laiko per 864 tūkstan
čių dolerių. Taigi, viduti
niškai, kiekvienas narys
laiko bankelyję apie tūks
tantį dolerių. Z inoma, tas
skaičius galėtų būti didės
nis,bet ligi dabar .palygin
ti su tuo pat laiku praėju
siais metais, šėrai ir de
pozitai padidėjo per 132
tūkstančių dolerių. Ligi
dabar, bankelis yra pagel
bėjęs nariams išduodant
asmenines ir morgičines
paskolas per 79o tūkstan
cių dol. Per 11 šių metų
mėnesių bankelis turi per
37 tūkstančių dol.pelno.
Paskutiniame "Talkos"
Valdybos posėdyje, visuoti
nį metinį bankelio narių
susirinkimą nutarta šaukti
vasario 26 dieną.Už 1965
metus nutarta pasiūlyti vi
suotiniam sus trinkimui nu
tarti išmokėt šėrininkams
už šėrus dividendo 5% t.y.
padidinti puse procento.
Tai pilnai bus galima pada
ryti atsižvelgiant į gerą
finansinį bankelio stovį .
Imant dėmesin, kad už de
pozitus bankelis moka 4%
metinių,o už šėrų indėlius
dabar 5% ims mokėti, gali
mateigti,kad lietuviškieji
bankeliai visais atžvil
giais yra geriausia vie
ta taupyti pinigus ir, reika
lui esant, skolintis.
Bankelio nariais yra ne
tik Hamiltono mieste gyve
nantieji lietuviai,bet ir jo
apylinkėse. Gyvenantiems
apylinkėse susidaro nepa
togumų santykiaujant su
bankeliuNarių, gyvenančių
St .Catherines mieste, pato
gurnui bankelio valdyba nu
tarė kiekvieną sekmadienį
siųsti ten savo tarnautoją
kuris atliktų visokius na
rių reikalus ir padarytų pi
nigų inkasavimą .Aps įstoji
mo vieta-Tėvų Pranciško
nų parapijos salė, laikastuojau po pamal dų.Banke
lio Valdyba yra didžiai de
kinga Tėvams Pranciško
nams už leidimą šiam rei
kalui naudotis parapijos
sale.
Gražus visų Kanados lie
tuviškų bankelių augimas
rodo, kad lietuviai jau su
prato, ir įvertino koopera
tyvinių bankelių reikšmę
ir svarbą.
E.S.
FL.URBAICIŲ
15-kosmetų vedybų su
kaktuvine proga ir į naują
namą išsikėlus lapkričio
27 d.Kl.Jurgelys,jų pager
bimui suruošė staigmeną
/balių/,kur dalyvavo apie
2o asmenų.P.Z iobienė ypa
tingai skoningai pagamino
vaišes, o J.Budininkas pa
sakė gražią sveikinimo
kalbą ir linksmino akorde
on.'muzika.
J.R.

A. V. PA RA PIJOS CHORAS
Tarp daugelio kultūr .bei
meninių grupių Hamiltone
A. V.par.choras, vad.s oi.
V.Verikaičio, užima pride
ramą vietą lietuviškos eg
zistencijos plotmėj.Apart
lietuviškų giesmių bažny
čioje, choras taip pat ben
dradarbiauja su kitomis
meninėmis grupėmis/1'Gyvataras","Aukuras"/užpil
dant švenčių be i minėjimų
programas .Tas žymiai pa
lengvina rengėjams įspū
dingiau ir pigiau šventes
pravesti,panaudojant vietl
nes pajėgas .Turint omeny
brangias susisiekimo išlai
das, ne visada yra galimy
bė kviesti tolimesnių vieto
vių menines pa jėgas,bijant
įklimpti į skolas.Gi negali
ma reikalauti,kad atvykęs
vienetas .kelionės išlaidas
padengtų pats. Nežiūrint
to,A.V.par. choras, turėjo
gražių išvykų Rochestery
je, bendradarbiaujant su
Rochesterio choru. Atsily
ginimui, Rochesteris yra
užkviestas į Hamiltoną cho
ro metinio koncerto proga.
Iki gražus kultūringas ben
draaafbiavimas.Kiek pas
tebėta,choro koncertai bū
na įdomūs ir publikos mė
giami.Be abejo ir ateinan
tis koncertas bus gausus
dalyviais,turint programoj
svečius rochesteriečius.
Pradėjus naują darbo se
zoną,choras pasirūpino ir
naują,1966 metam valdyba:
pirm. G. Vindašius, sopra
nų sen. -Antanaitienė, altų
-Kezinaitytė,tenorų-Dran
satavičius ir bosų-Zubas .
Ruošiantis ateinančiais
metais į Chicagos dainų
šventę,choras jau repetuo
ja šventės parinktas dai
nas. Vadovo rūpestis-trūkumas tenorų.Įdomu, kad
vyriškieji balsai nepasiro
do iš jaunimo tarpo. O juk
daina, kaip tik jaunimui
tinka ir gražu. Jaunimui
reikėtų sukrusti su daina.
V.P.

1966 M.KAUKIŲ BALIUS
Pagalb-nės v-boš paren
girnų tvarka,ateinantis kau
kių balius 1966 m. vasa rio 19 d. .priklauso "Gyva
tarui".Nusįstatyta
šia reta
..... —j . ----‘•■i
proga pasinaudoti,
ypač •tu
rintlietuvišką pastogę Jau
nimo Centre.Salei nuomos
dalis jau įmokėta. Taip pat
užsakytas ir padidintas
"Benni Ferri" orkestras .
Belieka tik techniški dar
bai,kuriems apytikriai jau
pasiskirstyta pareigomis.
Kaukių mėgėjams tai pra
nešame iš anksto, kad būtų
pakankamai laiko pasiruoš
ti premijų laimėjimuLTiki
masi ir paįvairinimų.Smul
kesnių informacijų bus vė
liau.
PATIKSLINIMAS
Ryšium su "Gyvataro"
koncertu lapkr. 2od. ,N.L.
46 nr. yra įsibrovęs ne
sklandumas, minint "Gyva
tarą" sveikinusius asme
nis, turi būtbHamiiltono liet
b-nės vardu sveikino p.Le
sevičius ir Toronto liet,
b-nės vardu Aug .Kuolas.

Nepaliaujamos liūtys besifor
muojant žemės paviršiui ištirpi
no galybę druskų ir mineralų,
kurie ir paliko jūrų vandenyse.
Vandenynai pasidarė milžinišku
chemikalų ir mineralų sandėliu.
Pirmosios gyvybės apraiškos
gal buvo net mažesnės, kad bū
tų Įžiūrimos per mikroskopą, ku-

Hamiltono Aušros Vartų parapijos choras /kairėje/ su savo dirigentu V, Verikaičiu /viduryje sėdi/. Dešinėje naujoji choro valdy
ba /iš kairės sėdi/: sopranų seniūnė p.Antanaitienė, choro vadovas muzikas V. Verikaitis, altų seniūnė p.Kežinaitytė; stovi bosų
seniūnas p. Zubas, v-bos pirmininkas G. Vindašius ir tenorų seniūnas p. Dronsutavičius.

ŠVENČIU SVEIKINIMAI VISIEMS
KLIJENTAMS IR BIČIULIAMS...

Datartinė JAV lietuvių Teisininkų Draugijos valdyba /iš kairės/: pirm. J.Šlepe
tys, N. Yorko sk.pirm. A.Diržys, skr. A.Sodaitis, A.Senikas, dr.B.Nemickas,
A.CšIapas, metraščio red.kom. narys J. Bražinskas, trūksta V.Sidikausko ir
M. Brako.
Foto B. Sodaitytės.
neturėtų kilti jokių abejo
PRISJTRENKĘ S
nių.Ten J.Dainauskas rašo
BOLŠEVIKAS
" Pažymėtina, kad Plieg
Dideliu triūsu, aukomis
remiasi ir rašiniais, pas i įr siuntinių pagalba Klaipė
rodžiusiais
išeivių įOje bwo pastatyta katali
spaudoje. Jų vertimai, pasi kų bažnyčia .Bolševikai, ne
rodo, yra teikiam i"Goettin galėdami
-alėdami pakęsti tokių da
ger Arbeitskreis"archyve. fykųirtaipo 2o okupacijos
Atsieit, kiekvienas musų meįų( surado eilę priežas
pasisakymas apie Klaipe- čių,pastatą nusavino, o sta
dos kraštą net musų spau ttyba besi
^pinatlčius kuni
besirūpinančius
kuni
doje vokiečių yra sekamas ,gus suėmė ir uždarė į kalė
ir registruojamas."1
1j imą.Toks bolševikų veiks
Tame rašiny yra kita įdo :mas iššaukė žmonėse nepa
mi, daugeliui lietuvių iki lankią reakciją ir komunis
šiol nežinoma naujiena. Ji .tai susirūpino kaip nors tei
galpratrins akis per karš sintis, aiškinti bažnyčios
tiems
lietuvių-vokiečių uždarymo priežastį.Salia
draugams.
spaudojepas įrodžiusių plū
Rašoma:
dimų ir išgalvotų kaltinimų
,rNe mažesnės svarbos jie surengė demonstraci
yra ir žinutė susieta su len jas Lietuvos miestuose ir
kų ultimatumu Lietuvai, ku miesteliuose.
ris formaliai buvo įteiktas
Viena iš tokių demons
1938.HI.18 d.Gi iš gen.Jodl tracijų buvo Panevėžyje .
užrašų matyti,kad Hitleris Kunigais pers įrengę,komu
jau 1938.HI.17 d.davė Vokie nistai važiavo ant sunkve
tijos kariuomenės štabo žirnių įrengtų platformų ir
viršininkui gen. Keiteliui neva vaizdavo bažnyčios
įsakymą galimo lietuvių- statymo tikslais spekuliuo
lenkų konflikto atveju pa jaučius dvasininkus. Vie
rengti parėdimus .Generali nas komunistas neišsilai nis štabas gavęs įsakymą kė lygsvaroje ir išvirtęs
parengti planą užimti ne iš sunkvežimio kaip ilgas
vien tik Klaipėdą, bet ir išsitiesė ant grindinio.Jam
pietų-vakarų Lietuvą iki matyt gerokai pris įtrenkus
Dubysos upės. Karo laivy ir neskubant keltis, šaligat
no pratimai prie Bornholm
stovėję žmonės prade
buvo prailginti ir taip su vyje
juoktis .Vienas kitas žiū
tvarkyti, kad laivai galėtų jo
paleido replika, kad
kelių valandų bėgyje pas iek rovas
taip ir reikėjo.
ti Klaipėdą. 1938.nį. 18 d. jam
Tokios yra maždaug nuo
buvo parengti "nurodymai taikos
Lietuvoje.Apie jas
žygiui į Klaipėdą" ir Ryt
tik ką į Kanadą
prūsių daliniai sutraukti į papasakojo
pas
vyrą
atvažiavusi
Teklė
parengties vietoves. Trys Benotienė.Prieš 24metus,
karo laivai atsirado Klaipė trėmimų metu,pamaniusi,
dos vandenyse su desanti kad komunistai atvažiavo
niais daliniais parengties
jos vyrą, išstūmė
padėtyje .T ie parėdymai bu pasiimti
jį
vienmarškinį
pro langą ,
vo tam atvejui, jei Lietuva padėdama pabėgti.
iro
būtų nepriėmusi lenkų uiti do, kad bolševikamsPas
reikė
matumo.Esą, jų realizavi
visos šeimos ir, suėmę
mas būtų Vokietijos intere , jo
visus,
ištrėmė į Sibirą.
sų apsaugojimas. Plieg ir Būdama
gabi siuvėja, Be
tam Hitlerio parėdymui notienė šiaip
taip vertėsi
prįtaria".
Altajaus
krašte
ir tuo pade
Stabbuvome taikūs ,kaip jo išgelbėti savo
trijų vai
avinėliai, o ant mūsų kėši kūčių
gyvybę.Karui
pas ibai
nosi ir kėsinąs visi kaimy
ir padėčiai apsirami-t,
nai. Rusai laiko okupavę , gus
1947 m. Benotienė su
lenkai dega mūsų suvirški nūs,
vaikučiais
slapta sugrįžo
nimu, vokiečiai pasiruošę į Lietuvą. Bet
čia, gimtąją
okupuoti, gudai šūkauja ir me krašte ji negalėjo
gauti
gi.
buto, nei darbo, o suži
Tuo reikalu teisingą ra nei
nojus mijicijai vėl buvo iš
šinį paskelbė "Laisvoji tremta.
Sį karta ją nugabe
Lietuva" nr. 22/965/, sti no į Krasnojarską,
prie Je
priai pas išakydama už ren nisiejaus upės.
giamus Lietuvos žemėla
vargo ir išgyveni
pius. Jiems priešinančius mųTiek
patyrus
i, bet palyginti
siūlo vadinti išdavikais. dar gerai atrodanti

Tokie spaudoje keliami ris, pasakoja, kad šismote
trė
ginčai yra vanduo ant Lie mimas buvęs daug skaudės
tuvos priešų malūno.
už pirmųjų .Jeigu pirmą
P. Juodkis nis
kartą buvo vežama į ne ži
nią,taidabar žinojo,kas jų
laukia .Sunkiausia buvo per
gyvent antrąjį išplėšimą iš
Sužėlus augmenijai ir atsira
gimtosios žemės ir prie
dus maisto, jūrų pakraščiuose
varta keliauti į Sibiro tai
pasirodė gyviai. Ilgainiui jie pri skaitytojai
gas.
sitaikė prie sausumos sąlygų, bet
vistiek savo organizme išsinešė maloniai prašomi lai
Galutinai į Lietuvą Beno
jūros vandens cheminę sudėtį. ku mokėti prenumeratos tienė grįžo 1961 m.Čia tik
Net i rmūsų krauju.'c tebėra to mokestį ir tuo palengvin vargais negalais susirado
kia pati cheminė sudėtis, kaip ir ti administracijai darbą. butą ir galėjo ieškoti dar
jūros vandens.
Nuoširdžiai dėkojame.
bo.Mat ten pilietis neturįs

KODĖL LIETUVIŲ DALIS
SUGUDĖJO ?
Panašiu klausimu
straipsnius apie gudų už
mačias Lietuvos sienų at
žvilgiu užbaigė "Nepri
klausoma Lietuva" nr.42
/966/.
Tuose rašiniuose dar
kartą lietuviai supažindin
tisu gudų siekimais pasi
savinti gerą Lietuvos da
lį.Vėliau ir visą Lietuvą.
Iš tiesų,kodėl ne gudai
sulietuvėjo,o priešingai?
Nesileidžiantį tolimus
svarstymus, štai, mano
nuomone, viena pagrindi
nių priežasčių: lietuvių
tautinės ambicijos stoka,
lietuvių pataikavimas sve
timiesiems.
Taip yra buvę praeity,
taip yra ir dabar.16 a.Lie
tuvos Statutas parašytas
ne lietuvių kalba. Dabar
irgi mūsų mokslininkai
ar "mokslininkai" lietu
viųtautos klausimus ban
do spręsti svetimųjų pas
kelbiamomis žiniomis .
Be to, kai kurie "neutra
lieji, objektyvieji lietu
viai" neatlaidžiai puola
drąsius,teisingus lietu
viškų reikalų gynėjus.
Paskutinis ryškus pavyzdys-A.Gustaičio ren
giami Lietuvos žemėla
piai .Nors jų sienos nebu
vo paskelbtos spaudoje,
bet atrodo aišku,kad vaiz
duojamateisinga Lietu va. Jie atremtų "taikos
mylėtojų" / panašių į da
bar Amerikos Jungtinė
se Valstybėse plintan
čius "taikos demonstruoto
jus,į kariuomenę šaukimo
kortelių degintojus / nu
susintą Lietuvą.
KaipJ.Dainauskas rašo
"Draugo" nr. 263,1965 lap
kričio 9 d., lietuvių terito
riniai ginčai uoliai sekami
vokiečių,turbūt ir kitų Lie
tuvos kaimynų. Jie tik džiau
giasi mūsų nesutarimu. Vo
kiečiai domisi vadinamu
Klaipėdos kraštu,dėl kurio
priklausomybės Lietuvai

rios vėliau išsivystė j vienaląs
čius gyvius, kaip protozoa. Oke
anai daugelį kartų kilo ir slūgo
ir greičiausiai augalai, nuslūgus
jūrai, prisitaikė prie sausumos.
Per šimtmečius augalai išvystė
šaknis ir žemės paviršius pasida
rė žalias.

Ateinančiuose metuose mes vėl tikimės pagelbėti Jums
persiunčiant siuntinius Jūsų giminėms į Soviety Sąjungą.
Jūs taip pat galite siųsti savo giminėms dovanų aukštos
kokybės maisto produktų, kurie yra galimi pagal sovietiš
kus katalogus prieinamomis kainomis.
Mūsų tarnautojai su džiaugsmu pagelbės užsakyti: sovie
tiškus automobilius, šaldytuvus, siuvamas mašinas, skal
bimo mašinas, televizijos aparatus, motociklus ir daugelį
kitų dalykų Jūsų giminėms bet kur Sovietų Sąjungoje.
Mes taip pat galime pagelbėti pervedant pomirtinius pali
kimus jei paveldėtojai yra Sovietų Sąjungos piliečiai.
Kviečiame apsilankyti mūsų krautuvėse ir apžiūrėti dide
lį pasirinkimą medžiagų, skarelių,antklodžių, megstukųir
kt. kurie yra galimi Jūsų siuntiniams.
Tuo pačiu metu Jūs pamatysite įvairių rūšių rusiškų
„KHOKHLOMA “ prekių, sovietiškų kvepalų, laikrodžių,
žaislų, ukrainietiškos keramikos, išsiuvinėtų suknelių,
staltiesių, bulgariškų vazų, lenkiškų saldainių ir visko
kas tinka ir Jūsų pačių šventinėms dovanoms.
Ukrainska Knyha
Global Imports,
2643 East Hastings Street,
VANCOUVER 6, B.C.
253-8642.

AR ŽINOTE KĄ RAŠO

KELEIVIS?

AR ŽINOTE, kodėl vieni jį giria, kiti peikia, bet
visi mėgsta skaityti?
KELEIVĮ žmonės mėgsta dėl to, kad jis niekam
nepataikauja ir nesibijo teisybės skelbti, Teisingo
mis žiniomis iš visur /jame daug žinių ir iš Kana
dos/, aiškiu ir atviru pasisakymu laikraštis per
65 metus pelnė gerą vardą ir pasitikėjimą.
KELEIVY rasite patarimų teisiniais ir kitais
klausimais, gražių apsakymų, eilėraščių ir tt. Jis
turi ir moterų skyrių.
METINE PRENUMERATA KANADOJ IR KITUR
TIK $ 5.OO.
Laiškus ir prenumeratą adresuokite:

KELEIVIS
636 Broadway, So. Boston, Mass. 02127,USA.
Išėjo įdomus 1966 metams KALENDORIUS, kurto
kaina $0.95.

SAULT ST. MARIE, ONTARIO
SUŽEISTAS inž.BIELSKUS
Lapkričio 25 d. -ameri
kiečių padėkos dieną-vyk
damas iš Čikagos pas savo
gimines į Kanadą, apie 60
mylių nuo musų miesto, au
tomobilio katastrofoje bu
vo sunkiai sužeistas inž .
Donatas Bielskus, kuris
kelioms dienoms buvo pa
guldytas New Berry,Mich,
ligoninėje,opo to sanitari
ąiu automobiliu išgabentas
Čikagon .Kartu važiavęs su
žeistojo 12 metų sūnus Min
daugas tik lengvai nukentė
jo.
Katastrofa įvyko užva
žiavus neblaiviam ameri
kiečiui šoferiui ne į savo
pusę ir susidūrus automo
biliams "kaktakakton".Po
susidūrimo abu Bielskai
"išskrido" pro savo maši
nosfrontinį langą,tėvas at
gavo sąmonę tik ligoninėje.
Sis nelaimingas atsitiki
mas rodo,kiek saugūs yra
buto nėra registruojamas
o neregistruotas negali
gauti darbo.
Suaugus vaikams ir išmo
kusamato,gaunant siuntinius iš Kanadoj esančio vyro, gyvenimas buvo paken
čiamas.Tuo labiau, kai vy
ras,pasiuntęs pinigų, pado
vanojo vaikams rusišką au
tojjiobilį.
Šiuo metu, važiuojant iš
Lietuvos buvo skaudžiau
sia pers iškirti su savo vai
kais ir jau ištekėjusia du
kra, kurių gal jau niekuo
met nebeteks pamatyti.
S. Pranckūnas

puikūs amerikonųplentaigreitkeliai, o ypač savait
galiais.
NAUJAS "ŠIMTININKAS"
Jurgis Skardis įnešė į
Kanados Lietuvių Fondą $
loo. -Tai jau antras is "šim
tininkas" mūsų mažoj,’ bet
bagotoj kolonijoje ir, atvi
rai kalbant,tokių 1 šimtiniu
kų" galėtų būti daug dau
giau.
STATISTINIŲ DUOMENŲ
ŽIUPSNELIS
Statistiniais duomeni
mis mūsų miesto savaiti
nis atlyginimų vidurkis yra
nis atlyginimų vidurkis
yra$ 112, ll-trečtoje vieto
je visoj Kanadoje, o pirmo
je vietoje -Sarnia.Cnt.su
116.24 ir antroje Oshawa,
su $ 115.67.
Spalio mėn. per mūsų
miestą iš JAV pravažiavo
44. 87o turistų, o pernai
pey tą patį laiką 58. 864.
Šiuo laiku mūsų mieste
turime 68 mokyklas su 22.
142 mokiniais ir 28. 593 te
lefonus.
Vietos
Vietos bedarbių
bedarbių pašalpašalpos įstaiga spaliomėn. už
‘ ’
— ’bedarbius
’ ' ‘
registravo
866
ir 13281 dirbančius asme
nis,iš kurių 8395 dirba vie
tiniam Algoma plieno fa
brike.
Laike 1965-tų metų pir
mųjų 11-kos mėnesių mū
sų miestas priaugo 7972
žmonėmis ir šiuo laiku mū
sų "didmiestis" priskai
čiuoja 72.346 gyventojus .
Korespondentas

NEPRIKLAUSOMA

8 PSL.

"BALTIJOS' STOVYKLOS
KOMITETAS
pagal statutą savo kaden
ei ją_užbaigė kartu su M ont
realio KLB Seimelio pre
zidiumu praeitos seimelio
sesijos metu.
Visos Stovykla suintere
suotos Montrealio lietuvių
organizacijos prašomos
deleguoti į naująjį komite
tą po vieną atstovą. Pagal
stovyklos statutą, komite
tą sudaro trys Montrealio
KLB Seimelio Prezidiumo
deleguoti atstovai ir po
vieną atstovą iš parapijų
ir kitų organizacijų. Komi
tetas pirmame savo posė
dyje renka iš savo tarpo
5-kių asmenų prezidiumą
ir sudaro komisijas.
Pirmasis naujo "Balti
jos" stovyklos komiteto
posėdis saukiamas 1966
m. sausio mėn.4 d. antra
dieni,7 val.vakaro, "Lito"
patalpose, 1465 De Seve
Street, Montreal.
" Baltijos " stovyklos
turtas vertas jau netoli
$lo.ooo ir ateinantį pava
sarį dar numatoma inves
tuoti apie $ 5ooo.
Užtat visos organizaci
jos prašomos parinkti tik
rai stovykla suinteresuo
tus delegatus,kad komite
tas būtų darbingas ir akty
vus.
P.Rudinskas,
"Baltijos" stovyklos
Komiteto Pirmininkas

"T ITAS" BUS ATIDARY
TAS
penktadienį prieš Kalėdas
ir prieš Naujus Metus Au
šros Vartų skyriuje tik nuo
1O iki 12 valandos ir Rosemonto skyriuje nuo 1 iki 3
valandos po pietų.
"LITAS" PRIMENA
kad geriausia proga sa
vo santaupas "Lite" peržiū
rėti jau dabar ir norimus
jų perkiloiimus surašyti
gruodžio 31 dienos data.
Indėliuose patartina pa
likti tik tas sumas, kurių
nenumatoma ateinančiais
metais išimti,nes už išim
tas sumas dividendai nemo
kami už visus metus.
Priešingai, kas turi di
desnes sumas einamose
sąskaitose, tam pravartu
jų dalį perkelti į indėlių
sąskaitas.Už indėlius "Li
tas" mokės 5% dividendų
ir duos nemokamą gyvy
bės draudimą iki $ 2ooo .
Jeigu kam tektų metų bėgy
indėlius išimti, tai nuo pu
sės metų jau ir piniginiu
atžvilgiu geriau pasiimti
"Lite" indėliais garantuo
tą paskolą ir ją nurašyti
nuo indėlių metams pasi
baigus.

KANADOS LIETUVIŲ
FONDAS
Montrealio Šaulią Kuopa,
tesėdama savo pasižadėjimą
įmokėjo 25 dol. įnašo dalį.
Kaip matote mūsą šauliai pa
OPEROJE TRYS LIETU
VIAI
sižymi netik drausminga ir
Montrealv šiomis dieno gera savo veikla,bet tvarkiu
mis gastroliavo antroji operą /ne Metropolitan/, ku-8al P*ldo ir duotus pasizaderioje dalyvavo ir trys lietu- jimus. Tai turėtą būti pavyz

tuviai: solistas bosas Arn- d
netįk kitoms
anizaci
oldas Vokietaitis, smulki- .J
ninkas Strolia Herkulas ir joms, bet ir pavieniams astur būt choristas p. Milius, menims, kurie savo pasiža
Kai kas su jais matėsi, kai dėjimus yra užtęsę.
kas juos matė ir girdėjo oVisiems gerai Montrealyje
perose.
pažįstamas visuomenininkas
ir naujai KLB Seimelio Pre
zidiuman
išrinktas Jonas LaDR.J. S E M 0 G A S
dyga įmokėdamas 25 dol., še5441 BANNANTYNE, Verdun. šetos savaičią laikotarpį pas
Pirmadienįir
sižadėjo sumokėti visą 100
ketvirtadienį
'
P‘m'
dol. įnašą.
antradienį ir „ ,
Dėkodamas Šaulią kuopos
,
... 2-4 p.m.
penktadienį
vadovybei ir g^rb.J.Ladygai
trečiadienį 7—9 p.m.
už padarytus įmokėjimus.kvie
šeštadienį 11—1 p.m.
čiu visus mielus tautiečius
PO 7-3175; namą 6-9582.
padėti mums užbaigti šią me
tą planą.
įgaliotinis.
DANTį GYDYT0J AS
Dr. J. MAL1ŠKA
1396 St. Catherine St. IV.
Suite 419, tel. UN 6-8235
Namą tel.: MU 1-2051.

DR. A. O. JAUGELIENĖ

DANTŲ GYDYTOJA
1410 Guy St., 1 a. 11 kamb.
WE 2-6662; namų 737-9681

DR. V. G1RIUNIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA
3938 Rosemount Blvd.
RA 7-5552; namų RA 1-0656

ADVOKATAS

STASYS DAUKŠA,. Ll.,D
4 Notre Dame Št. E.
Suite 205
Suite 902 ir 903

Notaras
DR. IRWIN CO P N ICK
Dantų Gydytojas
4966 Decarie Blvd.
Suite 7

Montreal, Que. Tel. 489-3191

Model of 2.000-seal theatre being built for Expo ’67.

MONTREALIO LIETUVIAI ŠAUKIAMAS SLA SUSIRIN-

p a n d- v a
KIMAS
PADĖKA
Susivienijimas Lietuvių A- (Jį surengtą man įspūdingą
STUDENTAI
re- , •
č v •
po ilgesnio pasilsėjimo vėl merikoje/SLA/šiemet
nka centrinius organus, ku- staigmen? - Shower, Sv.Kazį
pradeda
krutėt Montrealio riems kandidatų statymas, miero parapijos salėje, už do
veikloje. Šiais metais Mon- vadinamas "nominacijomis" vanas ir gėles širdingai noriu
trealis rengia “Žiemos sto dabar ir vyksta. Todėl ir padėkoti rengėjai Danutei
Montrealio SLA 123 kuopa
vykią“. Yra numatyta labai šį sekmadienį daro visuoti Mozuraitiienei, kuri taip suma
įdomi programa, kuri tęsis nį susirinkimą. Jis įvyks
niai viskuo pasirūpino. Taip
nuo gruodžio 30 d. iki sau šį sekmadienį, gruodžio
19 dieną tuojau po 11 vai.pa pat dėkoju jos padėjėjomssio 2 d. Programoj dalyvaus maldų Aušros Vartų salėj. ponioms: A.Zubiienei, E.Va
Toronto, Otavos, Hamiltono Visi SI A kuopos nariai kvi liulienei ir G.Petrulienei. Už
studentai, bus slidinėjimas, ečiami atsilankyti balsuoti darbą prie stalą ir virtuvėje
už kandidatus, apsimokėti
pasilinksminimai ir naują me mokesčius, pasitarti dėl
ponioms: S.Mozuraitienei, M.
tą sutikimas. Maistas ir nak sukaktuvių minėjimo ir ap Milerienei, STŠlekienei ir p.
vynė bus parūpinta. Kaina tarti kitus einamuosius ki Kazimieraitei.
laus imus bei reikalus.Vi
“Žiemos stovyklai“ yra nu si SLA nariai bent kartą
Ypatingas ačiū p.E.Navike“'
statyta $10.00 asmeniui.Dau per metus prašomi daly
nienei už grąžą žodį- sveiki
giau žinią ir registravimui vauti.
nimą
ir p.E.Gedvilienei už
• Jonas Lukoševičius su
prašau skambinti D.Zubaitei: Ponia sugrįžo iš atostogų, skaną tortą.
365-0224, R.Navikėnui 259- kurias praleido Floridoje.
Gili padėka priklauso vi
• Alfonsas Milukas, p. Va
4498, R.Piešinai 366-4165.
nago aprodytas visą Mont- soms atsilankiusioms bei pri
realį, lankėsi NT, redakci sidėjusioms mane pasveikin
« T A U R 0“ ŽIN 10 S
joje, kur įvyko platesnis
ti. Neužmirštamą dieną pada
pasikalbėjimas. ,
“Tauro“ Vyrą komanda pra • Ponia Bendžaitienė lan tėte man Jūs. Iš širdies lieku
i
dėjo naują sezoną gruodžio kėsi N L redakcijoje ir su Jums dėkinga
9 d. Montrealio krepšinio “Se tvarkė savo prenumeratos
reikalą. P.Bendžaitienė
Sofija Skučienė.
nior B“ lygoje. Rungtynės į numato vasarą aplankyti
.
vyko Trenholme Park salėje Lietuvą ir ten savo gimi
DLK VYTAUTO KLUBO
prieš Rosemont Rebels koman naičius.

J. BERNOTAS
B.A., B.C.L.

Sun Life Building
Suite 2001
Tel.: UN 6-4364.

APSIDRAUSK!
ADAMONIS INSURANCE
AGENCY INC.
3907 Rosemont Blvd.

Tel: 722 -2472

Res: 722 -4735
GAISRAS — AUTOMOBILIAI

kitur rengiamuose Naująją

D-L.K. VYTAUTO KLUBAS

Telef.: 669-8834

mt inr a

1 > 1 JL

Adresas: 1465 De Seve Street

Montreal 20, Que., tel. 766 -5827

4.5% už indėlius
4.0% už ein. s-tas

® Kainos prieinamos.
• Klubiečiams ir jaunimui speciali nuolaida.
« Reikalui esant duodamas pilnas patarnavimas:
— virtuvės indai, personalas ir gėrimai.
Nelaukdami užsisakykite kreipdamiesi į Klubą - J.
Petrulį, tel: 522-2353 arba pirm.Pr.Paukštaitį, tel: 3650311,366-6220.

LAIKRODININKAS
ALLIANCE
REALTIES INC.
Montreal Real Estate
BoardNariai.
D. Baltrukonia . . RE 7-0844
P. Rudinskas
. HU 1-2957
J. Skučas ........ RA 2-6152
Sklypai, rezidenciniai namui,
apartmentai, inyestacijos,
morgyčių parūpinimas.

7.6% už asmen. paskolas
6.5% už nekiln. turto pask.

J. Gražys

Visos paskolos atviros.
Pigus paskolų draudimas Iki $10,000.

KAILIŲ SIUVĖJAS.
SIUVU, PARDUODU.
Taisau ir Remodeliuoju.
Vasaros laike saugojimas.
(storidžiai).
6396 Bannantyne, Verdun.
PO 7-6183.

Metą sutikimuose, atvykti į
Klubą., kuriame irgi vyks ata
tinkamose aplinkybėsesenąją metą užbaigimas.
Klubo Valdyba.

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

ATSAKOMYBĖ — GYVYBĖ

Mėnesinis palūkanų skaičiavimas.
Nemokamas gyvybės draudimas iki $2.000.

KASOS VALANDOS: 1465 De Seve St., sekmadieniais
nuo 10.30 iki 12.30 v., darbo dienomis-;nuo 1O iki 3
v., išskiriant pirmadienius ir šeštadienius;vakarais
trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 valandų,.
3907 Rosemount Blvd., tel. 722-2472: diena-penktadieniais nuo 1 iki 6 vai. ir vakarats-pirmaaieniais,
trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vai.

Dr. P.MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir Šeštadieniais
pagal susitarimą.
1082 Bloor W„ Toronto

(į rytus nuo Dufferin St.)
Rastinė: LE 4-4451

KARĮUOME NĖS ŠVENT ĖS
MINĖJIMO
proga lapkričio 28 d.kū
rėjų-savanorių prie lietu
viskų bažnyčių darytoj
rinkliavoj Vokietijoj esan
tiems laisvės kovų invali
dams ir vietos skyriaus na
riams sušelpti, surinkta:
prie Prisikėlimojjažnyčios $ 212.18,prie Sv.Jono
$131.42 ir prie lietuvių
evangelikų $ 19.4o. Iš viso
-$ 363.oo.
Gerb. klebonams, leidu
siems bažnyčių patalpose
rinkliavas vykdyti ir malo
niems rinkliavos talkinin
kams O.Indrelienei,V.Kra
likauskienei ir P. MorkO.
nui, o taip pat dosniai lie
tuviškai visuomenei, kuri
savo aukomis kasmet tas
rinkliavas remia,sudarant
sąlygas tęsti savanorių va
romą savišalpos darbą, vi
sų šelpiamųjų vardu Sky
riaus Valdyba nuoširdžiai
dėkoja.
Toronto kūrėjų-savano
riųskyrius,kuriame iš bu
vusių 3o narių jau trečda
lis apleido šį pasaulį, eilė
metų Velykų ir Kalėdų
švenčių progomis po loo
dol.reguliariaisiunčia Vo
kietijoj esantiems savano
riams sušelpti,otaip pat,
ištikus reikalui, duodama
materialinė parama ir vie
tos skyriaus nariams.
Skyriaus Valdyba

MAŠINĖLE DARBAI,

lietuviškai, vokiškai ir ang’
liškai švariai ir sąžiningai
atliekami. Tel. 486=4074.

2159-61 ST.CATHERINE E., MONTREAL.

Tikslus ir greitas patarnavimas

LIETUVIŠKAS PUSVALANDIS GIRDIMAS KAS
ŠEŠTADIENI PER CFMB STOTĮ,
BANGA 1410, 5.30 VAL. VAKARO,
Programos vedėjas L. Stankevičius.

NAUJA KLB TORONTO
LIETUVIŲ TARYBA
Šiuo skelbiamas 1965 m.
lapkričio mėn. 28 d. rinki
muosęįKLB Toronto Apy
linkės Tarybą išrinktų na
rių balsų gavimo eile są
rašas:
L Verikaitis, Vaclovas
2. Augaitytė, Dana
3. Kuolas, Augustinas
4. S imanavič ius, A Įgis
5. Ažubalis, Stasys
6. Vaštokas,Stasys
7. Anskytė, Vida
8. Karasiejus, Juozas
9. Bumbulis, Antanas
10. Staškevičiutė, Valentin:
11. Tumosas, Jonas
12. Grigaitis,Kęstutis jr.
13. Saplys, Bronius
14. Bačenas, Vincas
15. Lelis. Petras
16. Abromaitis, Eugenijus
17. Keršienė, Danutė
18. Į?oškus, Kęstutis
19. Cižikienė, Eugenija
20. Sekonienė, Teklė
21. Jokūbaitis,Stasys
22. Kregždė, Kostas
23. Butėnas, Petras
24. Kudaba, Justas
25. Urbonas, Vincas
Rinkiminė Komisija

ATEITININKŲ
sendraugių susirinki
mas M.K.Čiurlionį prisi
minti įvyks gr. 17 d., kt.
penktadienį., 8 vai. vak.
mūsų par.muzikos studijo
je.Bųp iškabinta keliasde
simt Čiurlionio paveikslų,
kuriuos ąptars dailJ.Dagys
Įvadą į Čiurlionio muziki
nę kūrybą padarys muz.kun.
Br.Jurkšas.Apie jo asme
nį, mokyt.V.Tamųlaitytė
paskaitys rašyt.S. Čiurlio
nienės pluoštą atsiminimi}.
Kviečiami dalyvauti ne tik
sendraugiai, bet ir studen
tai bei moksl. ateitininkai
ir jų tėvai.
PRISIKĖLIMO
PARAPIJOS
statomos patalpos jau pa
siekė stogą. Išleista apie
$ loo.ooo.trūksta $ 15o.ooo. NAUJAS MEDICINOS GYParapijiečiai suaukojo per „ . . DYTCJAS
$ 51,ooo.Iš dirbančio para :Daktaras . Aleksandras
—-----------Spupiliečio prašoma aukoti po das> išlaikęs visus reikiagavo me
$ loo. Parapijoje yra per mus egzaminus,
"
1
PASIRUOŠIMAS PASAU
REIKALAI
2ooo dirbančių narių, -tai dicinos praktikos teises.
Pirmam puslaikyje mūsiš LINEI 1967 METŲ PARO
gi, jei visi atliktų savo Naujas gydytojas medici
Šį sekmadienį gruodžio 19 duoklę, tai vieniems už ki nos studijas baigė Mainz'o
DAI IR
kiai gerai sužaidė puolime
Lietuvių Dienai, kuri tais
universitete 1962 m. .Vo
ir gale puslaikio vedė 35-28. metais bus Montrealyje, d. 2 vai.p.p. klubo patalpose tus ne*- '
kietijoje ir sekančiais Urė
šaukiamas šėrininką specia
KALĖDŲ NAKTĮ
Antram puslaikyje priešas pa pradėtas jau anksčiau, da
tais atvyko į Kanadą. Čia
lus susirinkimas išrinkimui
prieš Bernelių Mišias ved ė B irutę Gr iga itytę. D r.
stiprėjo gynime, bet negalė bar tęsiamas ir jau iman
bažnyčioj Spudas šiuo metu dirba On
tis konkrečių žygių. Tuo kasininko į sekančią metą Prisikėlimo
jo sustabdyti Taurą ypatin tikslu šį ketvirtadienį, gr.
įvyks jau tradicija tapęs tario Hospital, Toronto
valdybą.
Kalėdiškos Muzikos Kon Whitby priemiestyje. Sėk
gai R.Otto, kuris sumetė 13 16 d. 8 vai. vakaro A V kl
certas,kurį išpildys smuik. mės naujam gydytojui.
ebonijoje įvyks pasitari
Naująją Metą išvakarėse
tašką, antrame puslaikyje.
Stepas
Kairys,tenoras Ri
mas.
klubo biznis bus atidaras iki
Tašką pelnė: R.Otto 19, A. • Vasario 16 minėjimas
mas Strimaitis, berniukas
SPORTO VEIKĖJUI
Gražys 8, N.Loftus, R.Otson paskirtas šiemet vasario 2 vai. nakties, ir jau bus pei sopranas Andrius Chvedu
D. Laurinavičiui ir po
7, V.Šipelis, A.Keturka 6, 13 dieną ir vyks jau savo keltas baras į pastovią vie kas ir vargonais kun.Br. niai namų įsigijimo proga
salėje, DLK Vytauto klu tą pastato antroje dalyje, ku Jurkšas.Per Mišias Kalė buvo suruoštas pobūvis, ku
H.Celtorius.V.Piečaitis 4.
giesmes giedos par.suau
bo salėje.
dalyvavo apSe 5o
ri iki to laiko bus užbaigta. guciųjų choras ir sol.R. riame
svečių.
Sekančios rungtynės įvyks
Todėl Klubas kviečia Tautie Strimaitis.
gruodžio 16 d.,8:30 p.p. Tren
•
"Draugo"
romano
konkur
^^
us’ kurie dėl kokią nors ap
holme Park salėje.
VISAKERIOPI RAŠOMĄJA
sui esą gauta 7 romanai, linkybią negalės dalyvauti

MALONIAI PRAŠOME
TeL: 861-8478 ir 861-847^ užsimokėti N L prenume
ratą. Ją visada galima
mokėti kur susitikus re
daktorių arba administra
ADVOKATAS
torių. ’Būsime dėkingi.

JOSEPH P. M ILLER
B.A., B.C.L.
Suite 205
168 Notre Dame St.E.
UN 6-2063 ir UN 6-2064

1965. XII. 15. 48(972)

LIETUVA

ANTANAS ŽUKAS
1855 WELLINGTON ST.
Tel. WE 2-0644.
TAISAU IR PARDUODU
ŽEMOMIS KAINOMIS
LAIKRODŽIUS IR JUVELYRUS.

^ELECTRIC R’d.
Elektros kontraktorius
IGNAS GURČIN AS
889 — 56 Avenue
Lachine. Tel. 631-0882.

PINE LAND CORP.
agentas ROMAS VERBYLA
Investavimui žemė St. Hubert,
netoli St. Helen salos
(1967 m- pas. parodos vieta).
Telef. 254-4287 ir VI 4-9254.
Adresas: 5974 Turenne,
Montreal 5, Que.

Ar žinomatkad

Ultra Modern

■

Construction
SA V. VLADAS IVANAUSKAS

• Statyba vyksta LaSallėje prie Dollard ir Newman
Blvd.
® Statomi modernūs dupleksai, dydis 28x40 pėdų,
5
kambarių.
• Pilnas centralinis apšildymas.
@ Kaina: $21,750, įmokėjimas visaip prieinamas,
o Namai tinkami ir investavimui.
TELEFONAI: 366-6855 ir 767-7596.

“NEPRIKLAUSOMOS“
JETUVOS“ SPAUSTUVĖ

spausdina bilietus, pa
kvietimus, vizitines,įvai
rius blankus, receptams
lapelius, vedybinius pa
kvietimus, mirties atve
ju užuojautos laiškus,pa
dėkos korteles, visokius
“statmęntus“,. vokus su
adresais, laikraščius ,
žurnalus ir knygas.
Darbą atlieka pigiau, ne
gu kitos spaustuvės..
Kviečiame įsitikinti.
Spausdinius galime grumti
paštu ir paštu pasiųsti.
Adresas: Georgė Street,
LaSalle, P.O.. Canada.

KEATING FORD
Sales Limited
4415 Bannantyne Avė.
FALCON FAIRLANE
GALAXIE THUNDERBIRD
MUSTANG - TRUCKS

Used cars
1

year guarantee
Kreipkitės į

LEO GURECKAS

Sales Managers Asisteftt
Keating Ford Sales Ltd.

Jūsų lietuvis atstovas
769-8831

Keating Ford Sales Ltd.
Tel. namų DO 6 - 2548
Įstaigos 769-8529

