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Lietuviškąjį viso pasaulio Jaunimą sveikiname prade
jusį reikšmingus metus ir pasiryžusį dideliems uždą vi 

lį-olas jaunino, junkines į Lietuvos laisvinimo ir lietuvybės išlaikymo 
darba visa savo jaunatvižca jėga. Tegul misų visų prote ir širdyse 
viešpatauja, nusų pasirinkta^ sukis?

"liusų Jėgos, Jlfisų Žinios Laisvai Lietuvai Tėvynei!niams
Algis Z^įrarsckas
PLJK Pirmininkas

Chicagoje įvykusio Jaunimo metų komiteto posėdžio
R. Kviklytė, D. Markutė, A. Valaitytė, Ž. Zaparackaitė, M.
C. Sabaliauskaitė. Nuotr. A. Gulbinsko
Kairėje Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongreso Komite
to pirmininkas Algis Zaparackas kviečia lietuvių jau
nimą visu entuziazmu įsijungti į Jaunimo Metųvelklą.

PRflfJUSI SRVflIIt
VISUOTINIS SUSIRŪPINIMAS TAIKA

Kalėdų ir Naujųjų Metų 
savaitėm is per visą pašau 
lį išvystyta taikos ofenzy
va tokiu mąstu, kokio anks 
čiau istorija nežino. 
POPIEŽIAUS Pauliaus VI 
iniciatyva buvo lyg akmuo, 
mestas į vandenį, kuris su
kėlė taikos bangas į visas- 
Suses taikos reikalavimu, 

asiekusiu visus kraš - 
tus, o ypač tuos, kurie tai
kai skolingi. Popiežius, be 
tradicinės kalbos "urbi et 
orbi" iš Vatikano balkono, 
į kariaujančias šalis ir į 
šalis karą palaikančias be 
todar kreipėsi specialiais 
paraginimais karą baigti. 
J. AMERIKOS Valstybės , 
nors visą laiką siūlo agre
soriui - Vietkongui-tartis c
dėl taikos, bet Popiežiaus tęsia
iniciatyvos proga ypač iš**r^5ėįi 1 ; .
vystė taikos ofenzyvąjpa-są'lryzimu bei kantrumu. 
Popiežių pasiuntė ambasi. Be to, kažin ką į Hanojų 
dorių Goldbergą, į Centai- atvežu Rusijos delegaci- 
nę Europą-specialųpas’ '.n- ja su Selepinu priešakyje, 
tinį Harrimaną, kuris tarė- Labai galimas dalykas, kad 
si su Lenkijos, Jugos lavi- Maskva pasielgs taip, kaip 
jos ir kt.daug kalbančiais teigia Pekinas, o Hanojus, 
apie taiką,bet tartis <dė1 tai-žinovų teigimu, linksta į 
kos nesutinkančiai^. ------------ XI"
MASKVOJE taikos ofenzy- 
von buvo įjungtai JAV am
basadorius Kholer, kuris 
kalbėjos i su SSSR valdžios 
viršūnėmis, ’palaikančio
mis agresiją ■' 
JAV VICEPREZIDENTAS 
Humphry .'apvažiavo visus 
T olimuosaus Rytus-Japoni
ją,Filipi aus,Korėją,Kiniją 
tautinę / ir visur pabrėžė 
savo taikos misiją.
ANGlilJĄ, nors su ja be
veik/ drauge vykdoma tai
kos, ofenzyva, vis dėlto Gold 
bevgas aplankė ir prašė tą 
kryptimi pagalbos ir veik
lumo.
-MEKSIKOJE lankėsi JAV 
sekretoriaus padėjėjas 
Mann,s lekiant vieno tikslo 
-taikos.
ALŽYRE, Afrikoje, lan
kėsi kitas JAV sekretoria
us padėjėjas Willson, ku
ris tarėsi su Alžyro prezi 
dentu Boumedienne vis tuo 
pat taikos reikalu.
PASEKMĖS šios didžiulės 
ofenzyvos,kaip atrodo, yra 
neigiamos.Agresorius įsi 
tikinęs karą laimėti ir at
meta visus taikos pasiuly 
nidi .grėsortus reikalau 
ja,kad būtų išpildyti jo rei- 
kalavimai-diktatas. Tat, 
darkartą pasitvirtins teigi ‘
maitų, kurie, gerai zinoda- l™^0“1,8, 
mo komunistų prigimtį ir 
jų kovos būdus, teigė, kad 
jie tiktai tada sutiks tartis

dėl taikos, kada pamatys , 
jog pralaimi.O kol tiki,kad 
agresija laimės, tol nesu- .
tiks priimti taikos pasiūlyt X l'-lSS. i
m4- 1 j
TAIKOS OFENZYVOS kri- Jį " , < f į 
zė parodė ir jos priežastis ' X % j|
Pasirodė,kad HoChi-minh 
pamatęs, kad gali pralaimė J 
ti. per savo pasiuntinį Bu- 
dapešte, Vengrijoje, susiri- gBK '' 
§o su Italijos politikais. 
Šių prof. La Pirą lankė po 
to Hanojų ir ten susitarė ®
su vad.prezidentu Ho Chi- 
minh. Prof. La Pirą žinią JAV prezidentas Johnsonas 
perdavė JTO pirmininkui susirūpinęs, nes jo taikos 
Italijos^ažs. reik. min. Fan- pasiūlymų agresorius nepri 
fani, Ąsris dabar turėjo pa ima. 
sitr/ vili iš pareigų. ■■■P'""’"”... ”1^BflflH

TJ£yva, taikos ofenzyva
dajpltiebaigta. JAV prezi- ^B

‘ i dideliu at- r?
imu ir nepaprastu pa- W mI

KITOS NAUJIENOS

• Adcaucris pranešė, kad 
pavasarį pasitrauks iš Kriš 
čionię demokratę pirmininko 
pareigę.

/ • JTO gen. sekrt.U.Thant
naujametiniame pasisakyme

Lietuvai Išlaisvinti Centro Argentinoje valdyba, kurią sudaro patriotinės lietuvių pareįškė, kad praėjusieji me 
organizacijos ir pasišventę paskiri asmens /iš kairės/: muzikas V.Rymavictus . • • ..X • .
/Sv.Cecilijos choro vedėjas Buenos Aires mieste/, vaidintojų būrūlio vadovas K. la* neJ at Irtini° , .
Runimas, choro ir radio valandėlėjadministratorius K.Misiūnas, Lietuvai iš- neatsiekta ir _ trečdaliai ze- 
laisvinti Centro Argentinoje pirmininkas Z .Juknevičius/jis ir radio valandėlės mės gyventoju tebelieka sun 
direktorius/, LICA sekretorįus ir Vyčio teatro direktorius J.Gilvydis, Laiko re- kumuose jr skurde.
daktorius inž. S.Babronis. Sis Argentinos lietuvių Centras neša visą darbą, kas
liečia Lietuvos laisvinimo veiklą, santykius su pavergtomis tautomis ir tt. • De Gaulle išrinktas pre-

_ -—i Foto: Kirstuko, zidentu suteikė 203 politi
niams kaliniams amnestiją, 
daugiausiai Alžyro teroris
tams.
• Kanada pasiuntė transpor 
tinius lėktuvus vežti Žambi 
jai benziną, paskelbus P. 
Rodezijai Embargo.

• 1972 metais pasaulinė o- 
limpiada įvyks Ispanijoje - 
Madride ir Barcelonoje.
• Sov.Rusijai siunčia dele
gaciją, vadovaujamą Šelepi 
no, į Hanoję. Jos tikslai ne 
skelbiami.
• Wcstminsteris, Londone, 
atšventė 900 metę sukaktu 
ves.
• Atsistatydino Italijos užs.
r. min. Fanfani, pirmininka
vęs JTO pilnačiai.
• New Yorke sustreikavo 33, 
OOOautobusę ir metro šoferię, 
kurie reikalauja pakelti atly
ginimą už darbą ir sutrumpin
ti darbo valandas.

Maskvos pusę, -tat čia ir 
gali susidaryti nauji gali
mumai.
TAIKOS OFENZYVA tuo 
yra visuotinesnė,kad ji api
ma ne tiktai Indokinijos , 
bet ir Indijos pusiasalius . 
Kai šis laikraštis pasieks 
skaitytojus, jau bus prasi
dėjusios Indijos-Pakistano 
taikos derybos, Taškente, 
tarpininkaujant Rusijos 
miapirmininkui Kosyginui. 
AFRIKOJE,deja,taika taip 
pat sudrumsta. Pietinė Ro~ 
dezija,kurioje valdžią uzur- 
pavo baltųjų mažuma, su 
Ian Smith priešakyje, nepa 
klusta nei Anglijos, nei 
Jungtinių Tautų reikalavi
mui sudaryti daugumos vy 
riausybę ir skelbia esanti 
įs it ik inus įkad ekonom inės 
sankcijos jos nepaklupdy- 
siančios. Dėl Rodezijos 
maištininkų nepaklusnumo 
kenčia kaimynai,o visa Af
rika pakilusi maištui, nors 
kol kas bejėgiškam.Visa 
tai drumsčia kalėdines ir 
naujametines taikos nuotai
kas. Deja, dar ilgam nenu
matoma taika, nes žmonių 
kultūra žema;žmonės dar 
nėra iškilę iš laukinišku
mo,nors pastangų ta kryp
timi yra, tačiau dar ilgam 
laikui negalinčių būti vai-

ŽMGNIJA tiktai tada susi 
tvarkys taikiam ir kultūrin
gam gyvenimui,kada visos 
tautos sudarys vieną, ben-

Pakistano prezidentas AyubJChanas /kairėje/ ir Indi
jos ministeris pirmininkas Sastri /dešinėje/ sausio 5 
dieną susitiko Taškente tartis dėl taikos. Jų derybom 
tarpininkauja SSSR min. pirm. Kosygin, užs. reika-? 
lų Gromyko/dešiniau/ ir kiti. Jie tariasi taip pat 
dėl taikos.

KAS NAUJA KANADOJE
KANADOS VALDININKAM 
PAKELTOS ALGOS

Maždaug 19,300 tarnau- 
‘ > 1965 m.liepos 1 d.
gauna algų pakėlimą nuo 4 
iki 6%, kas valstybes iž - 
dui, tai yra-mokesčių mo
kėtojams, kasmet kaštuos 
8, 600, OOC dolerių.
STATYS HYDRO MOKYK-

KANADA GELBSTI BA
DAUJANČIAI INDIJAI 
Ryšium su dideliu neder
lium Indijoje ir kilusiu di- tojų nuo 
dėlių badu, Kanados fede
ralinė vyriausybė Indijai 
siunčia pieno miltelių, kvi 
ečių, sviesto ir vaistų. 
KANADAI TRŪKSTA SPE

CIALISTŲ, 
nes apie trečdalis baigusių 
aukštuosius mokslus Kana' 
doje, dirbti išvažiuoja į J.

JAV ambasadoriaus Gold A. V., kur žymiai, didesni 
bergo kelionės ne ką pade- atlyginimai už darbą. Kita 
da artėti prie taikos.

VI IK O PIRMININFAę 
LANKĖSI VALSTYBES 
DEPARTAMENTE 
Europos Pavergtųjų 

Tautų Pirmininkas Vacio 
vas Sidzikauskas su kitais 
Europos Pavergtųjų Tau 
tų Generalinio Komiteto 
nariais, gruodžio mėn.14 
d.lankėsi Valstybės Depar 
tamente.Juos sutiko ir ly
dėjo neseniai paskirtas , i pen. ir Venrcnela Pabaltijo Valstybių Reika * ■. a p ■ “ v?necuel?
lams pareigūnas Walter atskrido Anglijos uzs.r.min. 
Jenkins, vietoj buvusio Stcwartas. 
Irving Schiffman.

Delegacijos na ria i buvo • l Taškentą atvyko Kosygi 
priimti Rytų Europos Rei nas, Gromyka ir Maiinovskis 
kalams Direktoriaus Ray (amininkauti Indiios - Pakis 
mond E. Lisle, Valstybes 
pasekretoriaus pavaduoto 
jo Europos Reikalams 
Walter J.StoesselJr. ir 
Valstybės pasekretoriaus 
pavaduotojo A leks is John 
son.

Pasikalbėjimas .trukęs 
apie 3 vai.daugiausia lie 
tė JAV vyriausybės politi 
ką sovietų pavergtosios 
Europos dalies klausi
mais. G.G.K.

nes trūksta šios srities 
specialistų. Mokykla, ap- 
r-pinta visokiomis priemo 
onėmis ir laboratorijomis 
bus statoma Mono Town 
ship, ties Oragneville, Ont 
FORDAS PLEČIA FABRI

KUS
Oakvillėje paskelbtas pri

ėmimas 5OC darbininkų ,

baigusiųjų aukštąsias mok 
kiklas specialistų dalis pa 
silieka mokyklose, ten dir 
ba ir siekia dar aukštesnio 
mokslo. Tai įvairi pramon 
nė netenka specialistų.
KANADOS KATALIKAI TO- nes Fordas atidarys naują 
RONTO MIESTE SUSIRU- automobilių statybos sky- 
PINO RYŠIAIS SU KITOM 
krikščioniškom tikybom 
ir tam tikslui sudarė spe
cialią komisiją.

Vietkongo diktatorius Ho 
Chi-minh, pasiraitęs ko
jas po sėdyne taika neši
nom i.

drą parlamentą, -gal Jung 
tines Tautas, -gal Tautų Są
jungą, -ir paklus jo valiai, 
pagrįsta i taika ,te is ingumu, 
sąžinės laisve ir demokra
tijos principais pilna tų žo
džių prasme.
• Kalėdų savaitgalį Ame 
rikos keliuose žuvo 720 
asmenų; Kanadoje apie 70

rių, kuriam statomi spe
cialūs pastatai. Naujame 
skyriuje bus statomi sunk
vežimiai.

SOVIETŲ, SĄJUNGOS 
KARDIOLOGŲ

/Širdies ligų specialistų/ 
sąjungos suvažiavimas ne 
seniaiįvykoKaune, Medici 
nos Institute. Tris dienas 
trukusioj konferencijoj bu 
vo pateikta per 5o praneši 
mų, jų tarpe keletas prane 
šimųkeuniškių specialistų. 
Kauno Medicinos Institutas 
ypač jo kardiologai yra įgi 
je didelį autoritetą visos 
Rusijos medikų akyse, ir 
šios konferencijos surengi 
mas Kaune yra vienas iš 
to autoriteto pripažinimo 
ženklų. /Elta/

SSSR delegacijoj į Hano-- Lietuvoje okupacinis rėži 
jų pirmininkas Selepinasmas griežtinamas, ypač ze- 
Delegacijos tikslai laiko mes ūkyje, kolchozuose ir 
mi paslaptyje. sovehozuose.

tarpininkauti Indijos - Pakis- 
tano taikos deryboms, kurios 
prasideda sausio 5 d.
• Aukštulinioje Veltoje,Airi 
kos vakaruose, paskelbtas iš 
imties stovis, nes susektas 
komunistę sąmokslas nuvers 
ti demokratinę santvarką.
• JTO paskelbė, kad 1965 
metais gyventoją prieauglis 
padidėjo 10%, o maisto garny 
tiktai 1 su puse procento. 
Tat maisto problema eina 
aštryn.

• Kretos saloje, Viduržemio 
jūros srity, surastas karalie
nės kapas 1,400 metę prieš 
dabartinę erą senumo.

• JAV prezid. pasiuntinys 
William lankė Alžyro prezi
dentę Bumedieną Vietnamo 
tikslais.

• Vis daugiau aiškėja, kad 
rusai su savo astronautais 

Nauisis Filipinų preziden- daug k4 apgaudinėja. Bet tai 
tas Marcos su žmona kai- nepasiseks nuslėpti-bus iš- 
ba ar dainuoja į radio. aiškinta.



2 PSL. NEPRIKLAUS OM,X LIETUVA 1966. I. 5. - 1(975)

DO 6-6220
7722 George Street, LaSalle, Montreal
Prenumerata metams:

Kanadoje......................... • $ 6.00
Amerika ir P. Amerika 6.50
Visur kitur.......................... $7.00
Adresų pakeitimas 25 et. (su prenum. arba smi. pašto ženklais).

Ilgalaikiai skelbimai, pagal susitarimą, gauna nuolaidų.

Quebec, Canada.
Yearly Subscription Rates:

Canada......................$ 6.00)
America & S. America $ 6.59
Other Countries . . . 7.00

Į 1966 metus žengiant
NAUJIEJI METAI - JAUNIMO METAI

Štai, dar vienus metus mos,visa šių metų organi 
palydėjome praeitin irpasi zacinė tvarka ir darna bū 
tikome dar vienus Naujuo 
palydėjome praeitin ir pa 
s įtikome dar vienus Nau
juosius Metus. Kiekvieną 
sykį šia proga mes visi, o 
drauge ir viso pasaulio 
žmoni ja,užsidega tikėjimu 
kad ateis tie išsvajotieji ti 
krieji nauji metai kada:pa 
šaulyje liausis liejęsis ne 
klatas žmonių kraujas;su 
byrės tirono nukalti pan
čiai ir nudžius vergų aša 
ros; visos pasaulio tautos 
sukurs laisvas irdemokra 
tiškai jų pačių valdomas 
nepriklausomas valstybes; 
viso pasaulio tautos suda
rys gražią, vieningą, žmo 
niškumo idealus gerbian
čią še imą,kurios narių tar 
pusavio santykiai bus tvar 
komi ne ginklo, bet teisės 
gerbimo pagrindą is, o toje 
tautų šeimoje garbingą ir 
jos istorinei didybei dera 
mą vietą užims Suvereninė 
demokratinė Lietuvos Res 
publika__

Ir nors visi aiškai mato 
me.kadčiakątik iškilmin
gai ir linksmai pasitiktieji 
Nauji Metai dar nežada šių 
troškimų išsipildymo, ta
čiau visi turime pagrindo 
tikėti,kad vis dėlto jie dar 
vienu žingsniu mus prie jų 
priartino.

Gyvenimo audros Verčia 
ir pačius stipriausius mū 
sų gyvenamojo namo stul 
pus. Praeiti metai mums 
buvo ypatingai skaudūs ir 
nuostolingi.Netekome išti 
sos eilės taurių, ilgametė 
se kovose užgrūdintų,gyve 
nimo vargų išbandytų kovo 
tojų:Stepono Kairio, Kipro 
Bielinio,Henriko Blaządr. 
Tercijono,pulk.Kazio Gri 
niaus ,prof. Manelio ir išti 
sos eilės kitų mirtys pali 
ko lietuviškąją visuomene, 
o taip pat ir visą tautą b ied 
nesne.

Tad savaime atėjo lai
kas, pradedant šiuos Nau 
juosius Metus, patikrinti 
savo tautinio ir valstybi
nio gyvenimo rikiuotę ir iš 
lygiuoti kovos grandines .

Atėjo pats laikas pažvelg 
t i į mūsų tautos avangar
dus ir pasverti jų jėgas tau 
tos laisvinimo,tautos kultu 
rinių vertybių pastangų to 
limesniam laikotarpiui pa 
tikinti.

Dideliu džiaugsmu,visuo 
tiniu entuziazmu ir švie
siausiomis viltimis sveiki 
name Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės vadovybės 
iniciatyvą paskelbiant viso 
pasaulio lietuviams šiuos 
metus Jaunimo Metais, ku 
rių kulminacinis taškas ir 
aukščiausia žvaigždė bus 
Pasaulio Lietuvių Jaunime 
Kongresas.

Širdingiausiai tenka 
kviesti ne tik pasaulio lie 
tuviškas organizacijas,bet 
taip pat ir visus mūsų tau 
tiecius nepagailėti jokių 
įmanomų pastangų, kad vi 
si Jaunimo Metų parengi 
mai,šių parengimų progra

tų atžymėta pavyzdingo or 
ganizuotumo, pakilios nuo 
taikos žymėmis ir visa bū 
tų įgyvendinta galimai to - 
buliau. Jaunimo M etų orga 
nizavimas be abejo parei 
kalaus palyginamai didelių 
išlaidų,kurias vienokiu ar 
kitokiu būdu turės būti su 
telktos.Tad ir susidaro di 
delis uždavinys visiems 
stengtis,kad visas tas var 
gas ir materialinė našta 
pilniau pasiteisintų.

Be abejo, kad Jaunimo 
Meta i bus laba i gera proga 
viso pasaulio lietuviškam 
jaunimui, ypatingai akade 
mikams, susitikti, užmegs 
ti naujas pažintis ir naujus 
ryšiu s, patikint i tarpusa
vio solidarumo jausmus ir 
realiai pajausti ir išgyven 
ti gimtosios tautos ir ben 
droš kilmės nepalaužiamą 
prigimties ryšį, kurio ne
gali panaikinti nei tolimi 
geografiniai nuotoliai, nei 
skirtingos aplinkos nuotai 
kos ar skirtingi gyvenamo 
jojcrašto papročiai.

Šiais metais viso pašau 
lio mūsų jaunimas turės 
progą pas įkeisti savo kultų 
riniais laimėjimais, pade 
monstruotinaujuosius jau 
svečioje žemeje išaugu
sius ir svetimoje aplinko 
je subrendusius talentus 
ir pasverti jų vertę savo 
tautos idealų ir amžiais 
puoselėtų tradicijų svar
styklėmis.

Tačiau Jaunimo Metų or 
ganizavimo pastangos būtų 
tik dalinai realizuotos, jei 
būtų užmirštas grynai po 
lit in is-tautos laisvinimo 
reikalas. Lietuviškoji vi
suomenė ir jos sukurtos 
tautos laisvinimo organiza 
cijos laukia.kadį Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Kongre 
są iš visų žemės šalių su 
važiavę atstovai visam ei 
civilizuotam pasauliui ir 
okupanto kankinamai tau 
tai deklaruotų besąlyginę 
Lietuvos jaunimo valią ko 
voti už Lietuvos valstybės

paskelbta,kad jaunimas be 
sąlyginiai smerkia Lietu 
vos valstybės okupacijos 
faktą ir protestuoja prieš 
okupanto klastingas užma 
čias pavergtos tautos kan 
čioms ir prievartai užmas 
kuoti bei lietuvių tautos 
emigracijai suskaldyti ir 
jai demoralizuoti.

Pasaulio Lietuvių Jauni 
mo Kongresas turėtų būti 
didžiulė spontaniška Lietu 
vos laisvės demonstracija, 
kuri tikrai sukeltų pasidi 
džiavimą savųjų ir nusiste 
bėjimą svetimųjų.Tokia de 
monstracija patikintų viso 
pasaulio lietuvius bri pa 
c ią kovojanč ią tautą, kad 
tautos laisvės kova bus tę 
siama ir toliau ,ir ją galės 
užbaigti ne fizinė kovotojų 
mirtis,bet tik galutinis jos 
laimėjimas.

Jonas F. Daugėla .

DIPLOMATŲ ŠEFO ŽODIS
nimo pasiruoš imu ir mokė 
jimupasinaudoti senų kar 
tų patyrimu ir jį pagilinti.

Užsienio lietuvių jauni 
mas yra parodęs savo su 
brendimą bei gabumus ,sun 
kiom sąlygomis svetimuo 
se kraštuose įgydamas 
mokslo ar šiaip darbo kva 
lifikacijų, susidarydamas 
egzistencijos pagrindą ir 
saugodama s taut inį sus i- 
pratimą.

Aš linkiu, kad 1966 me 
tats būtų plečiamas jauno 
sios kartos dalyvavimas

Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės nutarimas pa
skelbti 1966 metus Pašau 
lio Lietuvių Jaunimo me 
tais iškelia jaunosios kar 
tos vaidmenį mūsų gyveni 
me užsieny.

Kiekvienai jaunajai kar 
tai yra įgimtas noras-vis 
ką ar bent daug ką tvarkyti 
geriau negu senoji karta . 
Tai garbingas ir naudingas 
noras.Bet jis gali būti įvyk
dytas, gali tapti pažangos 
veiksniu tik tuo atveju, jei 
jis paremtas tinkamu jau

■■ -

Nepriklausoma Lietuva
INDEPENDENT LITHUANIA

Už Lietuvos išlaisvinimą! For liberation of Lithuania!
Už ištikimybę Kanadai! For loyalty Io Canada!

Authorized as second class mail by the Post Office 
Department, Ottawa, and for payment of postage in cash 

LEIDŽIA KANADOS LIETUVIŲ CENTRO TARYBA IR 
SPAUDOS BENDROVĖ „NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“.

Redaktorius Jonas Kardelis.

ORGANIZACIJŲ ANKETA

Jaunimo Metų Komitetas Clevelande. Iš kairės | dešinę: Džinaras Kižys, Birutė Pautienytė, Danguolė 
Bartuškaitė, Mindaugas Leknickas, Neringa Kuncaitytė, Jurgis Senbergas, Nijolė Sabataitytė, Rimvydas 
Minkūnas, Eglė AugustinavičiOtė ir Povilas Mikšys. Nuotraukoje trūksta Felikso Eidimto.

V, Pliodžinsko nuotrauka

LIETUVIU JAUNIMO METAI VOKIETIJOJE

PLB Valdyba 1966 me 
tus yra paskelbusi Jauni 
mo Metais .Visame laisva 
me pasaulyje lietuviai iš
girdę kvietimą ruošiasi 
Jaunimo Metus atitinkamai 
organizuoti. Vokietijoje 
1965 mlapkr.16 d. susirin
ko,Krašto Valdybos kvies 
ti,devyni įstaigų ir jauni
mo organizacijų atstovai 
ir nutarė pasivadinti Vo
kietijos Lietuvių Jaunimo 
M etų K om itetu. V ok ie t i j os 
Lietuvių Jaunimo Metų Ko 
mitetą sudaro atstovai:

PLB Vokietijos Krašto 
Valdybos-J. Barasas,

Vasario 16 Gimnazijos- 
kun. B. Liubinas,

Katalių sielovados-kun . 
V. Damijonaitis,

Evangelikų Liuteronų 
Bažnyčios-E.Simonaitis,

Studentų Ateitininkų S-ga 
-V. Barti sevičius,

Moksleivių Atetininkų 
S-ga -kun. J. Riaubūnas,

Evangelikų Jaunimo Ra 
telis-F. Skėrys,

PLSS Vok. Rajono Sese 
rija-H. Motgabienė,

PLSS Vok. Rajono Broli 
ja-A. Veršelis.

Lankstesniai veiklai at 
siekti iš trijų asmenų iš
rinktas vykdomasis orga
nas:

pirm. -kun. V. Damijonai 
tis,684 Huettenfeld Schloss 
Rennhof,

vicepirm. ir ižd. -mok . 
F. Skėrys, Huettenfeld

sekr.-stud.V.Bartusevi 
čius, Tuebingen.

VLJM Komitetas ben
drais bruožais apsvarstė 
Jaunimo M etų reikalus .Ko 
mitetas veikia PLB Valdy 
bos ir Pasaulio Jaunimo 
Metų Komiteto nubrėžtose 
gairėse: skatinti jaunimą 
aktyviau reikštis lietuvis 
koje visuomenėje ir suda 
ryti tam reiškimuisi gali 
mybes.

• Jaunimo Metais yra 
pramatoma suruošt visos 
Vokietijos jaunimo suva
žiavimą Vasario 16 Gim
nazijoje.Vieną savaitę lie 
tuviskas jaunimas galėtų 
pabendrauti. Savaitgalyje 
pramatoma iškili progra 
ma, kuri turėtų sutraukti 
kuo didesnį skaičių ir sto 
vykioje nedalyvaujančio 
jaunimo.

• Į 1966 metų centrinio 
Vasario 16 minėjimo ir ki 
tų tautinių švenčių rengi 
mokomis i jas ,VLJM Komi 
tetas deleguoja savo atsto 
vus.

• Komiteto bus dedamos 
pastangos surinkti kuo pla 
tesnes žinias apie Vokieti 
jos lietuviškojo jaunimo

pastangas, kad dėmesys į 
jaunimą būtų atkreiptas vi 
sose apylinkėse. Tam bus 
atrenkami keli pagrindi
niai ir Vokietijoj galimi 
pravesti punktai iš Pašau 
lio JM Komiteto plano.Sa 
vo svarstymus ir sugesti 
jas VLJM Komitetas aplink 
raščiais pateiks bendruo 
menės apylinkėms arba 
tiesiai pačiam jaunimui.

• Vokietijos LJM Komi 
tetas telks darbams lėšas. 
Tam reikalui jau atidaryta 
bankesąskaita:Konto Nr. 
555, Bezirkssparkasse - 
Weinheim/Bergstr."Litau 
ischer Jugendkongress " 
Darbo pradžiai kiekviena 
kom itete atstovaujama or 
ganizacija įneša poDM5. - 
už kiekvieną savo narį.

• VLJM Komitetas to
liau rūpinsis,kad Vokieti 
jos jaunimas būtų atitinka 
mai atstovaujamas 1966 
metais Čikagoje ruošiama 
me Pasaulio Lietuvių Jau 
nimo Kongrese.

Vokietijos Lietuvių Jau 
nimo Metų Komitetas kvie 
čia visus lietuvius Vokieti

padėtį .Gilesniam jaunimo joje,o ypatingai pati jauni 
padėties ir jo nusistatymo, mą prisidėti prie bendro 
ypatingai lietuviškais klau darbo,darbo,kuris niekam 
simaiąpažintįbus anketa, kitam neatneš naudos kaip

• Surinkti duomenys tik pačiai lietuvių tautos 
apie lietuviškojo jaunimo 
padėtį,organizacijas ir įs 
taigas sudarys pagrindą 
metų gale leidžiamam spe 
cialiam leidiniui.

• VLJM Komitetas dės

ateičiai.
Vokietijos Lietuvių 
Jaunimo Metų Komi
tetas .

Kanados Lietuvių Fondas
FONDO

KANADOS LIETUVIŲ 
FONDE JAU " 20.000 
Nauji nariai ir įnašai:
126. Inž. ZubasV.irA.

/Montreal/.... $loo-
127. Januška M.

/Winipeg/.. . $loo-
128. Januška V.

/Winipeg/... .$loo-
129. Win ipego Apylinkės

Valdyba.............$loo-
130. N.N. Rodney. $loo- 
Nario įnašo s-ton įmokė

jo Montrealy:
Inž. J. Laavga.........$25-
Mindaugo saulių kuopa- 

$25-
Ats .Karių Ramovė$25- 
Su šiais įnašais Fondo 

š.m.planas išpildytas su 
kaupu.Malonu, kad tolima 
Winnipego apylinkė įsijun 
gė į Fondą. Broliai Januš 
kos ir Apyl.Valdyba, pir
mininkaujama J. Malinaus 
ko, praskyrė Fondui kelią 
’Vinnipege ir tikime, kad 
juo paseks ir kiti tos tur
tingos kolonijos lietuviai.

Dabar jau visos dides
nės B-nės Apylinkės, iš
skyrus Welanaą, yra dau
giau ar mažiau Fondą parė 
musios. Tik pačios mažo 
sios apylinkėsiOakville, 
Pembroke,Calgary, Leth- 
brįdge dar neatsiliepė.

Šiuo metu Apylinkių įna 
šai Fonde atrodo taip:To 
ronto$8ooo,Delhi-Tillson

VAJUS
burg-Roney $34oo, Mon - 
tralis $3ooo,Ottawa $8oo , 
St. Catherines $75o, Lon
don $7oo, Hamilton $65o, 
Windsor $5$o, Sudbury, 
Fort William,Winnipeg,Ed 
monton, Vancouver po$3oo 
Sault St .Marie $2oo,Saska- 
chevan $loo.

Sėkmingai baigus pirmą 
jį Fondo vajaus etapą, toli
mesnis Fondo planas yra 
aiškus,būtent:Lietuvos Ne 
priklausomybės 5o metų 
sukaktį minint 1968 m. va 
sario 16 d. sutelkti Fondui 
$ 5o.ooo.
/JAV Lietuvių Fondas nu 
mato tuo laiku sutelkti 
$ 5oo.ooo/.

Tuo būdu 1966 ir 1967 
metais Kanados Lietuvių 
Fondui teks surinkti po 
$ 15. ooo.

Žiūrint į virš nurodytą 
Apylinkių įnašų statistiką, 
neatrodo,kad būtų didelio 
sunkumo kai kurioms apy 
linkėms savo skaitlines 
pad id int i d v iguba i, o ka i ku 
rioms trigubai ir tuo būdu 
planą išpildyti. K L Fondo* 
Taryba yra nutarusi kitais 
metais Fondo vajų susti
printi taip,kad kiekvienas 
Kanados lietuvis išgirstų 
jo balsą ir jungtus! į na
rius lietuvybei stiprinti.

P. Lelis
Fondo Reik. Vedėjas

LAISVE PAVERGTIEMS
v ATEINA
Šveicarų Rytų Instituto 

Berne,leidžiamas leidinys 
" Der klare Blick " gruo
džio mėn .paskelbė ilgą,per 
du puslapius,straipsnį apie 
Pabaltijo valstybes.Straips 
nyi apžvelgiama, kokiomis 
aplinkybėm is tos valstybės 
pateko sovietų okupacijon 
ir kaip ten įsigalėjo komu 
nistiniai režimai.

Nagrinėdamas visų pa
vergtų tautų pastangas išsi 
laisvinti iš sovietų okupa 
cijos, autorius išveda, kad 
sovietinis blokas toli gra 
žu nebėra vienalytis ir kad 
jo galybė smunka .Tokiu bū 
du pabaltiečiai galį puošė 
lėti viltį,kad jie ateityje ga 
lesią atgauti prarastąją 
laisvę.

AMERIKOS LIETUVIŲ 
TARYBOS PRANEŠIMAI

Amerikos Lietuvių Tary 
bos Centro Valdyba į jos 
1965.11. 2o d. užklausimą 
dėl atvykusio į Chicagos 
universitetą prof. J.Kubi 
liaus ir jo veiksmų lietuvių 
tarpe, gavo Valstybės De
partamento paaiškinimą, 
kuriame dėkojama A LT už 
susirūpinimą keliamuklau 
Simu ir ta proga paaiškin 
ta,kad prof .J.Kubilius yra 
atvykęs į JAV pagal JAV- 
-SSSR kultūrinių mainų pa 
s įkeitimo sutarties VI sek 
cijos &3, kaip paskirtas 
1965 m.kovo mėn.Sovietų 
Sąjungos aukštesniojo 
mokslo ministerijos atsto

Laiškai Redakcijai
ATVIRAS LA IŠKAS 
Gerbiamas Redaktoriau 
Gerb. J.Kručas, rašyda 

mas NLNr. 47 apie krašto 
tyrininkąF.Bugailiškį, su 
mini ir mano brolio Baro 
no pavardę.

Norėčiau kiek papildyti 
gerb.J. Kručą ta prasme , 
kad mano brolis, ouv.Šiau 
liųApvgardos Teismo Pir 
mininkas /suimtas 1941 m. 
ir miręs 1944 m.Sibire/ 
paprastai naudojo ne Baro

mūsų, užsienio lietuvių, 
bendrame darbe lietuvybei 
gilinti ir Lietuvos Nepri
klausomybės atstatymo b'y 
lai remti, -tame darbe, ku 
rį dirbame visada mūsų 
tautos ir jos jaunimo kras 
te laisva dvasia.

pas. Lozoraitįs 
Lietuvos Diplomatijos Še 
fas.

■

no, bet Pr. Barono-Bara - NAUJJJJŲ METŲ PROGA 
nausko pavardę.

Su pagarba
K. Baronas

Hamilton, 1965.12.11 d.

Gerb. Redaktoriau, 
Perskaitęs "Kalgarie- 

ęio " straipsnį-Tėviškės 
Žiburiai Nr.49,1965-apie 
naujosios kartos ateivio A. 
Kaziūno lankymąsi rusų 
•okupuotoj Lietuvoje .tikiu, 
kad daugumai tautiečių šia 
pus Atlanto,būtų įdomu iš 
girsti iš įo paties ,A .Kaz tū
no, apie žmonių gyvenimą 
ir nuotaikas ir jo paties 
įspūdžius okupuotoje tėvy 
nėję, ypatingai mums.'Uy 
pūkams".

Dypukas.
NL-a mielai tokius įspu 

džius paskelbtų._________

NEUŽMIRŠKIME
PRENUMERATOS'.

LINKĖJIMAI PASAULIO 
LIETUVIŲ JAUNIMUI

Imdamas dėmesin praė 
jusio Kanados Lietuvių 
Jaunimo Kongreso įspū
džius ir pageidaujamus ge 
riausius busimųjų Lietu
vių Jaunimo Kongresų pa 
sisekimus, linkiu:

1. Kuo greičiausia iškeis 
ti svetimkalbes maldakny 
ges į lietuviškas.

2. Nepamiršti, kad lietu 
viška maldaknygė yra lie 
tuvybės didžiausia gelbėto 
ja.

3. Skaityt lietuviškas pa 
sakas, dainas ir bendrai 
daugiau naudotis lietuviš 
ku spausdintu žodžiu.

4. Lietuviams tarpusavy 
kalbėtis tik lietuviškai.

5. Suvokti lietuvybei grę 
siančio pavojaus didumą.

B.Bauža 
Toronto, Canada

kADAČOS LIETUVIŲ
BENDRUOMENĖ

KLB JVIONTREALIO APY 
LINKĖS VALDYBAI

Kanados šimtmečio liet, 
leidinio komisija, papildy 
dama Krašto Valdybos ap 
linkraštį Nr. 5 dėl medžią 
gos surinkimo per apylin 
kės, siunčia anketas, skir 
tas apylinkėj veikiančioms 
organizacijoms. Per ap
linkraštį buvom apylinkių 
valdybų prašę,kad atsiųs 
tų komisijai organizacijų 
adresus, pagal kuriuos bū 
tume išsiuntinėję anketą 
betarpiškai.Pasirodo,kad 
Šis kelias yra nepraktiškas 
Todėl prašome mums or 
ganizacijų adresų nesiųst 
To vietoje prašome tiesio 
giniai išdalyti organizaci 
joms anketas, jas užpildy 
tas surinkti ir komisijai 
persiųsti visas kartu iki 
koyo 1 d.

Si anketa neliečia ateiti 
ninku,skautų .katalikių mo 
Įęrų ir politinių partijų . 
Z inias apie tas organizaci 
jas gausim per jų centrus.

Savaime aišku, kad or
ganizacijos, laiku anketos 
neįteikusios,nebegalės bū 
ti leidinyje paminėtos.

A nketos e yra klaus ima i, 
kuriuos prašome atsakyti 
ant atskiro lapo.

Iš anksto visiems dėko 
jame. A.Rinkūnas, 
Organizacijų skyriaus red. 
1965.12.27.

PastabaAplinkraštis nr. 
5 apylinkės valdybai ne
siųstas, nes Montrealyje 
medžiagą renka paskiri as 
menys.Senųjų lietuvių sky 
rių iš viso ir Montrealio 
organizacijų aprašymus 
tvarko komis i jos narys p. 
J.Kardel is.Per jį siunčia 
mos ir minimos anketos.

A.R.

1. Tikslus organizacijos 
pavadinimas lietuviškai ir 
angliškai.
2. Įsikūrimopriežastys ir 
tikslai.
3. įsikūrimo vieta ir data. 
Jei organizacija yra įkur 
ta Lietuvoje-pagrindinės 
žinios apie aną laikotarpį.
4. Steigė jai ir iškilesni va 
dovai/jei galima-jų trum 
pos biografijos/.
5. Organizacijos apimtis . 
Jei organizacija yra ne lo 
kalinė,tai kur yra jos cen 
tras? kur skyriai ?narių 
skaičius atskiruose sky
riuose. Lokalinėje organi 
zacijoje šioje vietoje nuro 
domastik narių skaičius .
6. Svarbesnieji organizaci 
jos gyvenimo įvykiai Lietu 
voje /kiek sutrumpinu^ ir 
Kanadoje.
7. Kokia prasme organiza 
cija gali save pateisinti 
prieš angliškąją visuome 
nę ?

Pastabos:
a/šis leidinys yra skir 

tas angliška jai visuomenei 
ir bus leidžiamas anglų kai 
ba, todėl smulkūs lietuviš 
kojo gyvenimo faktai gali 
būti nusakyti tik trumpai.

b/Jei organizacija turi 
kokių ryšių su kuria nors 
angliškąja ar -ancūzišką 
ja organizacija, prašome 
tuos ryšius nurodyti.

c/anketos atsakymų lauk 
sime iki 1966 m. kovo 1 d . 
Pavėlavusios atsakyti or 
ganizacijos nebegalės lei 
ainyje tilpti.

A.Rinkūnas , 
Organizacijų skyriaus re 
daktorius.
DĖMESIO'. Visos organi 
zacijos visoje Kanadoje,
kurios dėl kurių nors prie Kanados Šimtmečio Lietu 
zascių negaus anketų ne- vių Leidinio Komisija 
gaus-, patariamos atsaky
mus surašyti šios anketos KEMEŠIO'. Organizacijos, 
forma ir pasiųsti adresu: kurių adresai žinomi, an 
941 Dundas Street West, ketas gaus šią savaitę, o 
Toronto, Ontario. Ten gi kurios adresus yra pakei 
negavusios anketų gali kr-tusios, maloniai prašomos 
eiptis informacijų ir anke paskambinti NL telefonu: 
tų. DO 6-6220. J.Kardelis

—————— Be to, visi lietuviai viso- 
vas pasikeisti su JAV pro |je Kanadoje maloniai prašo- 
fesoriais mokslinėmis ži pranešti J. Kardeliui ad-

- resu:, 7722 George Street^ 

no ar pripuolamafgali su
žinoti apie lietuvius, kurie 
1813 metais prievarta buvo 
atgabenti į Kanadą, kaip An 

Mimes aiiieriKiectų tarpe karo belaisviai, Na- 
yra priešingi sutarties dva pojeonui Bonapartui pralai- 

‘ ‘ mėjus paskutinius mūšius.
Gal kas girdėjo ar žino ap
ie jų palikuonius, kur nors 
Kanadoje gyvenančius. O 
gal kas girdėjo, kur įie bu
vo apgyvendinti?

niomis ir jeigu jis būtų ski resu: 7722 George Street^ 
riamas ,taip vadinamos So LaSalle,* P- jeigu kas ži- 
vietų Lietuvos vyriausy- ’ ’
bės, jo atvykimas nebūtų 
JAV vyriausybės patvirtin 
tas. Jo veiksmai lietuvių 
kilmės amerikiečių tarpe 
1 
šiai'.

S PA ŪDA-TA UTINĖ 
MUSU GYVYBĖ IR.

GATJAI

Canadian Vickers Ltd

Milling Machine Operators
Turret Lathe Operators
Radial Drill Operators
Tool ma kers \
Ingersoll Operators
Planer Operators
Lathe Operators
Tool Designers
Vertical and Horizontal
Boring Mill Operator

1

*

-i

Suinteraiuotieji 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, T. Q.

plano.Sa
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K, Sragausko nuotrauka
PreL J. Balkonas kalba maldą prie Jungtinių Tautų pastato, pritariant visiems žygio dalyviams.

Lietuvių slinktis 
į vakarus

RAŠO PROFESORIUS IGNAS KONČIUS

LIETUVIŲ IMIGRACIJA Į JUNGTINES AMERIKOS VALSTYBES

Čia nieko nebesakoma 
apie lietuvių emigracijos 
priežastis nei apie tai, ko 
dėl lietuviai daugiausia 
imigravo į S. Amerikos 
Jungtines Valstybes.

Čia patiekiama tik skait
linės be aiškių ir galimų 
iš jų išvadų.

Sako, ištisinis lietuvių 
plaukimas į Ameriką pra
sidėjo 1868 metais gruo
džio mėnesio 11 dieną. Tuo 
metu išplaukęs iš Hambur- 
S;o James Foster laivas ir 
ygiai po trijų mėnesių at

vežęs į New Yorką septy- 
nius lietuvius/keturi kata
likai ir trys protestonai/ .

Toliau nėra jokios sta
tistikos iki liepos mėnesio 
1 dienos 1898 metų.

Pirmoji oficialioji Ame

rikos Valdžios statistika 
sako, jog lietuvių nuo lie
pos mėnesio 1 dienos 1898 
metų iki birželio mėnesio 
3o dienos 1899 m. įleista 
6,858.

Anot "Vienybės Lietuv
ninkų", lapkričio mėnesį 
1886 m.Amerikon įleista 
173 lietuviai. Iš čia išei
nant, galima spėti, jog ne. 
bus labai apsirikta, pasa
kius, kad 1868-1898 laiko 
tarpiu vidutiniškai įleista 
kas metai po 2,ooo lietu
vių. Taip samprotaujant, 
iki of letalinės statistikos 
pradžios per tuos dvide
šimt metų Amerikon atvy
ko lietuvių apie 60.000.

OficialiojiAmerikos į- 
migradjos statistika penk
mečiais lietuviams duoda:

Penkmečiai Įleista liet. 
1899-1903.............. 52,o45
19o4-l9o8.............. 85, 245
I9o9-19l3............. 93,72o
1914-1918................ 25,435
1919-1923.............. 41, 841
1924-1928................ 3,588
1929-1933............... 1,432
19^-1938................. I,o83

C ia r e ik turėti galvoje, 
jog 19o8-193o metų laiko 
tarpiu Lietuvon grįžo 37. 
222 arba 25 atvykusiųjų 
nuošimčiai.

Prieš pirmąjį pasauli
nį karą 71914-1918/ emi
gracija Amerikon paimda 
vo beveik visą Lietuvos 
prieauglį, kuris siekė 23, 
000.

1912 m. Amerikon atvy
ko 14, o78 lietuviai,1913 m. 
24,647,1914 m. 21, 584.

"Viltis"/19U/duoda ži
nių apie emigraciją iš 
Laukuvos parapijos .Vyrų 
parapijoj buvo 3, 2o5.Ame- 
rikon prieš 191o m.buvę 

išvykę 192. Sugrįžę 29.Li
kusio ji Amerikoje 19lo m. 
parsiuntę gininėms-namiŠ- 
kiams 29. o97 rublius/apte 
14.5oo dolerių/.

Amerikoje tik prieš 1915 
m.lietuvius ėmė laikytiats 
kiratauta.Dėl to apie į A- 
meriką atvykusius nėra ži 
niųl88o,189o,19oo metais . 
Yra žinių šiems metams: 
Metai.... Svetur gimusių 
191o... 14o,963
192o............. 182,227
193o................. 193,6o6
Amerikoj Viso
gimusių lietuvių
66.858............. 2o7.823
154.373............. 336,6oo
245.589............. 539.195

Per llo metų Amerikon 
įleista 38milijonai ateivių 
Lietuvių per 32 metus įleis
ta 265.988.Prie jų reik pri
dėti spėjamus 60,000 atvy 
kusiųjų 1868-1898 m.Ben
dras Amerikos gyventojų 
skaičius 193o m. 122,755, 
o46 194o m. 131,4o8.881: 
1949 m. 149,060, 000.

Baltosios ręsės žmonių 
Amerikoj I93o gyveno 168, 
864, 2o7, kurie pagal gimi 
mą šitaip susiskirstė-Ame 
rikoj gimusių-95,497,800 
/88%/;svetur gimusių-13, 
366,4o7 /12%/; svetur girnų 
šių tėvų 16,999,221;miš- 
raus gimimotėvų 8,361,965 
Lietuviai čia sudaro visų 
baltųjų gyventojų tik pusę 
vieno nuošimčio.

Įg. Končius.

...nuostabus valvorykitts 
atspindys ant perlamutrinių 
Jūros moliuskų dangtelių 
priklauso visai ne nuo pig
mentų, o nuo mikroskopinių 
griovelių dangtelio pavir
šiuje, kurie krentantlems 
spinduliams yra dlfrakcl- 
nial tinkleliai Ir Išskaido 
Juos visomis vaivorykštės 
spalvomis. Tai (rodyti gana 
lengva. Prispaudę prie per
lamutrinio dangtelio pavir
šiaus gabalėli minkšto vaško 
Ir po to atsuk* vaške I švie
są pamatysime, kad vaškas 
šviečia vaivorykštės spalvo
mis.

fl' MAJMMj...
komentarai, nastabos ir ^aslkal-
bėiinai su jii^.fs ir rivjr.............

*

i
Kalbant apie jaunimą, norisi dar paminėti keletą rimtUs 
nūs i skundimui, taikomu senesnieslems ir seniesiems. Ži
noma, galima juos, lengva ranka, numesti į šalį, pami
nint tuojau pat Ir visą eilę jaunimo ydų. Bet... nėra 
ko puodui juoktis, kad katilas juodas. Be to: obuolys 
nuo obels... -Taigi, geriau pasiklausykim. Jaunimas sa
ko, kad iki šiol daugelyje lietuviškųjų kolonijų jau
nųjų visuomeninė veikla buvo apribota tokiom, gana ne
patraukliom, pareigom: pardavinėti programas ir viso
kius ženkliukus prie salės durų, tvarkyti kėdes, so
dinti svečius į vietas, padavinėti kavą ir pyragaičius 

garbės stalą, paploti prakalblhlnkams, ęąskaltyti re
zoliucijas anglų įkalba, na, ir.- kaip aukščiausia, gar
bės pareigą - pašokti blezdingėlę ir kubilą su oželiu. 
Ar galima stebėtis, kad jaunimas nerodė didelio entu- 
ziasmo? Ir mums patiems tokia ^veikla" nusibostų per 
mėnesi.' Tokios "Naujienos" ir šiandien rūgo ja dėl lap
kričio manifestacijos, kurią suorganizavo ir pravedė... 
Jaunieji. Kodėl? Kad kišamasi ne į savo reikalusT^Ta- 
rytum Lietuvos laisvė terūpėtu profesionalams karšin
čiams politikieriams.

Tęsiant pąęikalbejimą jaunimo tema, norisi prisiminti 
tokį saviškį epizodą. Epizodell, teisingiau sąkant.Ka
daise ( prieš kelis“metus ) būrelis bendraminčių norė
jo Montrealyje įsteigti^SANTAROS-ŠVIESOS skyrių. Tuoj 
pat buvo susilaukta rūsčių žodžių apie vienybės ardy
mą, apie tai, kad Akademiniam sambūryje galį visi su
tilpti, kad nesą ko skaldytis į. mažus vienetėlius ir 
t.t. ir t.t. Organizatoriai patikėjo ( susigraudino?) 
ir nestelgė skyriaus. Bet, štai, neseniai tie patys 
graudintojal ėmė ir įsteigė visą spektrą (" savos" or
ganizacijos. Ir... niekas nesigraudina del ardomos 
vienybės, niekas neaprauda susiskaldymo, niekas nesl- 
bara... Tiesiog nuostabu, kaip sklandžiai viskas pra
ėjo... pas saviškius. Ir kyla tokia mintis: Lietuva, 
kad ir kaip skriaudžiama, neturėtu būti labiau skriau
džiama. Nėra piktesnio piktšašio, kaip hipokrlzija.

Taip atrodo šių moderniųjų laikų prietaisai: 
Apačioje atominę energiją gaminąs reaktorius ir 
dešinėje "mech aniniai smegens", vadinami kom
piuteriu, kuris dirba nepaprastai greit. *

Labai seniai buvau prasytas p.Lėlio ( kuris, nepakeliant 
jo puikybėn, yra Kanados Lietuvių fondo nenuilstamas 
entuziastas) parašyti ką, nors apie Lietuvių fondą. Apie 
tai, kad tie, kurie turi pinigu, jų nepagailėtų bendram 
reikalui. Ką. gi? Tie, kurie turi pinigų, turį jų todėl, 
kad... myli juos. O gal visdėlto reikštų mylėti Lietu- 
vų ( kaip sako prakalbos) labiau? Gal visdėlto reikėtų 
nors Naujų Metų proga duoti tą šimtinę fondui ir^nenu
sipirkti tos sofos ar t ų kailinių? Bus ir sąžinė ra
mesnė ir bendruomenė stipresnė. Negi '’reikštu paskelbti 
sąrašą pajėgių, bet kietesnių uŽ akmeni?

JONAS 
AVYŽIUS

ROMANAS

Atkarpa 13.

ANTRA DALIS
* /

/liepgiriuose naujas seimininkas

Vienkixsmininkai iš pradžių laikėsi santūriai, bet Štai į 
priekį prasiveržė Petras Inteligentas.

— /Pirmininke, apgavai mus kaip kvailą mergą! — šūk
čiojo/ prilaikydamas ranka skrybėlę, kuri besigrumdant buvo 
atsisukusi ant pakaušio.— Reikėjo nuo kaimo pradėti, o tu 
sę’kurstei vienkiemius, kaip Amerika Europą prieš Hitlerį, 
i'r žiūri iš šono. Kiauliška, atsiprašant, diplomatija...
/ — Gaigalas kaltas — pirmas pradėjo!

— Persistengė juodukai. . .
— Ką juodukai! Laukiniai per laikus kenčia ir kentės! — 

... < sujudo vienasėdininkų pusė.
O Lapinas, kaip šakalas, suuodęs dvėselieną,1 puolė kiek 

.' įkabina tenlink, iš kur vėjas neša gundantį dvoko kvapą. 
/ — Maironys! Licpgiriai! Kaimiečiai ir vienasėdininkai!—
> suriko plačiai ištiesdamas į šonus rankas, tarsi norėdamas

vienus ir kitus apglėbti ir broliškai priglausti prie krūti
nės.— Ko mums peštis? Kuo nepasidalijame? Išmeskime iš 
širdžių piktą pavydo kirminą! Juk ne svetimi, ant tos pačios 
žemės gyvename, tą patį vargą vargstame. Pirmininkai atva
žiuoja ir išvažiuoja, mes gi liekame vietoje.

— Teisingai, Motiejau!
— Ir tas išvažiuos, bral. Prikiaulins ir išvažiuos!
— Kaipgi, pats sakė, gali išvažiuoti, ir dar ne tuščias. ..
— Išskris kaip bitelė ratuotas, o mes dantis ant lenty

nos. ..
— Geradėjas!
— Taigi, sukurstė žmones. Laukia, išvertęs akis, kol su- 

siimsime už krūtinių-
— Žino, velnias, kur du pešasi, trečias laimi.

— Ne, daugiau mus už nosies nevedžios!
Dabar šūkavimai lėkė iš abiejų pusių, susiliedami į vien

tisą ūžimą, kuris ritosi per kaimą į laukus kaip pavojaus 
varpo dūžiai ir šaukė į Lapino kiemą vis naujus žmones. 
Takas, skyręs kaimą nuo vienasėdininkų, išnyko. Abi stovyk
los kaip pradžioje vėl susijaukė iš vieno, tik dabar labiau 
įkaitusios ir suartėjusios. Netgi tie, neseniai palaikę Arvydą, 
jau nedrįso prasižioti, o jei kuris ir bandė būti sau ištikimas 
iki galo, tai kažką nesuprantamo šūkčiojo panosėje ir bruko
si iš minios į pakraštį. Čia jau nebuvo dviejų nuomonių — 
draugų ir priešų. Buvo vienas daugiaveidis žmogus. Nu
skriaustas, įtūžęs, įžeistas. Jo akys degė teisėtu pykčiu, 
kumščiai gniaužėsi, reikalavo atpildo.

„Viskas baigta. . — su siaubu pagalvojo Arvydas. Jį 
suėmė nenugalima pagunda šokti į balną ir lėkti iš čia, pri
pažinus visišką savo pralaimėjimą. Tačiau tuo metu atsitiko 
nenumatytas įvykis, kuris apvertė viską aukštyn kojomis. 
Arvydas nepastebėjo, kaip ir kada ji atsirado; jis pamatė 
ją grūdantis pro žmones, kurie skyrėsi į šalis, traukdamiesi 
ne tiek nuo skaudžių alkūnių smūgių, kiek išgąsdinti mergi
nos neįprastos išvaizdos: jos nesuvaldomo pykčio iškreiptame 
veide grūmėsi baimė su įniršiu, ryžtingumas su gėda; viena 
kasa buvo pusiau išsipynusi, ir raudoni plaukai plevėsavo 
vėjyje kaip liepsnojantis deglas.

— Praleiskit, praleiskit! — dabar jau aiškiai girdėjosi 
jos kimus, tarsi maldaujantis balsas, nes žmonės, nustebinti 
neįprasto reginio, aptilo ir sužiuro į Birutę.— Aš parodysiu 
jums, ką reiškia Lapino skelbiama vienybė.

— Birute! — sukliko Morta.
Lapinas pamėlynavo, tartum prismaugtas, akys išlipo ant 

kaktos.
— Dieve gailestingasai. . .— sustenėjo.— Padėkit, gelbė

kit! Jai protas pasimaišė.. .
— Pamatysim, katram iš mudviejų pasimaišę. į tvartą, 

paskui mane!
— Kristau karaliau...— Morta užsidengė delnais veidą.
— Griebkim! Suriškim, žmonės.. .
Bet niekas Lapino jau neklausė. Žmonės, triukšmingai 

klegėdami, užplūdo diendaržį ir pliūptelėjo paskui Birutę į 
tvartą. Vėl supoškėjo kirvapentėmis atmušamos lentos, kaž
kas lūžo, pasigirdo nepikti keiksmai, juokas, šauksmai, („Ke
lią, kelią! Saugokitės!“) ir iš kūtės pasišokinėdamas išlėkė 
Gaigalas, už pavadžio laikydamas išsišėrusią juodmargę kar
vę, kuri iš smagumo rietė uodegą, muistė galvą ir stripinė

jo — taip buvo nusistovėjusi tvankioje tamsioje užtvaroje*
— Tokią gražuolę slėpti! Kur žmogaus sąžinė? — nusi

stebėjo Vincė.
— Verkia, jedriona paika! — Kleme Stribokas pritūpė ir 

kepure nubraukė dideles sunkias ašaras, kurios riedėjo iš 
dienos šviesos sudirgintų gyvulio akių.

— Apgavo! — suspiegė Pomidoras.
Žmonės sujudo, sušnarėjo tartum karklynas, smarkiam 

vėjo šuorui įpuolus, ir dešimtys aštrių, pykčio įkaitintų 
žvilgsnių ėmė naršyti kiemą, ieškodami Lapino. Bet malūni
ninkas buvo dingęs. Ir Mortos nebesimatė prie tvoros. Tik 
ant laiptų trypinėjo Lukas.

— Klausyk, Rimša,— tarė Arvydas.— Kolūkis perka ju
dviejų karves. Komisija nustatys, kiek jos vertos. Ateikite 
su Lapinu rytoj į valdybą paimti kvitų.— Ir, pasisukęs į žmo
nes, pridūrė: — Liepgiriečiams didžiausia gėda dėl to, kas 
šiandien atsitiko. Eikite namo ir greičiau pasistenkite savo 
negražią klaidą atitaisyti. Ir tu, Šileika, su jais. Nemanyk, 
Maironys už tavo brigadą mėšlo neveš.

Šileika nuolankiai išsiviepė ir nuvaryto kuino žingsniu 
išlingavo iš kiemo.

Liepgiriečiai paniurę žiūrėjo į Gaigalo vyrus, kurie, links
mai šūkaudami, traukė į tvartą atžagarias roges, ir lyg po 
laidotuvių po vieną skirstėsi namo. O vienkiemininkai dar 
ilgai Vaikščiojo kaime būreliais, tarsi per švento Kazimiero, 
parapijos globėjo, atlaidus, ir savo pergalingai šviečiančiais 
snukiais erzino liepgiriečius.

VI

Justinas Raudonikis sėdėjo kalvėje, atsirėmęs nugara į 
mūrinę žaizdro kaktą, ir čiaumojo savo neatskiriamas pupas. 
Pamatęs tarpdury Arvydą, pašoko, kiek leido jo nerangus, 
griozdiškas kūnas, ir užgulė dumplių svertą. Iš prigesusio 
žaizdro išsivertė sunkūs dūmų kamuoliai.

— Kur daugiau vyrų? — paklausė Arvydas.
— Šileika išvarė prie mėšlo.
Žaizdras įsiliepsnojo. Kalvėje pasidarė šilčiau ir jaukiau. 

Raudonikis puldinėjo aplink priekalą iškaitęs, paišinas, net 
vilnonis spurgas, kuriuo buvo papuoštas megztinės kepurai
tės smaigalys, pasišokinėdamas lakstė į šalis. Arvydas tylė
damas žiūrėjo į milžinišką kalvio figūrą, judančią kibirkščių
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LIETUVOS KOLŪKIEČIAI, 
PERGYVENĄ "KRYŽKELĘ"

Taip Lietuvos kolūkiečius 
pavaizduoja Lietuvos dai
lininkė R. Gabrėnaitė vadi
namu "socialistinio realiz 
mo" būdu, privalomu kiek 
vienam dailininkui.
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LIETUVOS KOMPOZITO
RIŲ SUVAŽIAVIMAS

Iš apžvalgos-A. Kali
nausko, Literatūros ir Me
no spalio 3o d. laidoj-ypač 
įsidėmėtini šie pareiški
mai:

"jaunieji kompozitoriai 
nepasiekė puikių rezulta
tų’/

'Daugelis kratosi naujes
nės harmonijos ar ritmi — 
kos,kurios jiems nėra leng
vai įkandantios.Dėl to nema
ža dalimikalta ir mokykla, 
kurioje,ruošiant jaunus ka- 
drus, perdaug laikomasi 
konservatizmo, nesupažin
dinama su naujais pasieki
mais muzikinės išraiškos 
technikos srityje".

Konstatuotas trūkumas 
muzikos vaikams,ypač to- 
kios,kad vaikai "iš mažens 
įprastų ir prie nūdienės 
muzikos skambesio, šalia 
klasikos". Permaža masi
nių dainų, šokių ansamb
liams, kompozicijų kaimų 
kapeloms ir dūdų orkes
trams. Pagaliau- "Viena 
opera ir nė vieno baleto 
per penkerius metus-tik
rai permaža". /E/.

Argentinos Liet. „Sv. Cecilijos” choras su muz- V. Rymavičium priešakyje „Victor” 
įdainuojant pirmas l.etuviškas plokšteles.

Argentinos lietuvių "Šv.Cecilijos" choras, atšventęs 15 metų sukaktuves.

ŠIMTAMETĖ LIETUVAITĖ PIANISTO ANTANO SOI ISTĖ LILIJA ŠUKYTĖ
SMETONOS New Yorko Metropolitan o-

4rljos Z)VVY/W>\06
VEDA DR. GUMBAS

NEPRAKTIŠKA NUOTA
KA

- Mano sužadėtinis yra 
trumparegis, - sako mer
gina savo draugei, - todėl 
aš jį prikalbinau eiti pas 
gydytoją, kad jam duotų 
akinius.
- Tai tu nekaip padarei. 
Reikėjo bent palaukti, kol 
jis apsives...
- Ka tu tuo nori pasakyti? 
sustkarščiavo pirmoji, su
pratusi, kad ji negraži e- 
santi....

KARTAIS IR TAIP ATSI
TINKA 

^aktiniame klube tūlas 
pilietis prtoha prie iš
einančio ir besirengian
čio asmens ir klausia: 
-Atsiprašau, ar tamsta sf 
esi, ponas Dalei?
- O koks tamstai reika
las prie mano pavardės ?
- Na gi matai, tamsta 
velkiesi paltą pono Dalei, 
o Dalei tai esu aš pats...

ABEJOJIMAS 
Kiek kartų aš tave pama-

PARYŽIUJE GYVENĄ 
MENININKAI

Skulptorius A.Moneys 
labai veiklus ir praėju
siais metai suruošė ke
lias savo darbų parodas 
bet dalyvavo parodose su 
kitais menininkais.

Dail. V.Kasiulis ne tik
tai Paryžiuje, bet ir Ame
rikoje turėjo savo darbų 
parodag.

Dail.Z.Mikšys dvi savo 
darbų parodas turėjo Vo 
kietijoje ir gruodžio 4-5

KULTŪRW£^x»OVIKA
LIETUVQS RAŠYTOJU 

SUVAŽIAVIMAS 
vadinamas ketvirtuoju, 
ivvko Vilniuje 1965 m 
gruodžio 13-14 dd. Rašy
tojų s-gos v-bos pirmi— 
nirkasE.Mieželaitis pa
sakė partinio okupantinio 
turinio kalbą, pabrėžda
mas "nūdieniškumą”, at
seit- "komunizmo statybą’* 

Suvažiavimą sekti ir jį 
okupantiškai įtaigoti bu
vo atsiųsti keli Maskvos 
ir Leningrado stebėtojai 
ir įtaigoto ja i. 

Mieželaitis aptarė ver
tus ko nors ir visai never- Marija Sarkauskaitė atšven 
tus rašytojų darbus ir, pa tė lOO-to metų sukaktuves 
sidžiaugęs "veteranu" Mly- Strasburge, kur ji gyvena 
kolaičiu Putinu, pacitavo senelių namuose. Ta pro- 
jo eilėraštį: ga sukaktuvininkę pagerbėLtaįgtotUis kraštas Strasburge mle8Pto8fialva.—^ 
Lyg kilimas spalvotais raštais tįso. ta 2> Beet £oveno 8O_ i?'wliur

nata Nr.26 ir Šuberto so ir 
nata C-minor. JAV sos
tinės laikraščiai iš ank
sto skelbė koncertą ir 
"Sunday Star" įdėjo pia
nisto atvaizdą. Koncertų 
salė buvo pilna publikos, 
kurios tarpe buvo daug 
lietuvių. Ypač gausiom’ 
ovacijom palydėtos Be- 
ethoveno ir Šuberto so - 
natos, susilaukusios ir 
bisų.

Gr.27 d. "The Washin
gton Post" muzikos kri
tikas Paul Hume plačiai 
apžvelgė jaunojo pianis
tų koncertą; "The Eveni
ng Star" muzikos kriti - 
kas T awrence Sears y- 
patingai gražiai įverti - 
no pianistą ir pastebėjo, 
ka/ ■’i8 XraLi®tuvos Pre- didesnį skaičių tautiečių", pą. ’ “ kai. Padavėjas, peržiūrė-
kaltu. ' °"08 VS ‘ pu-jT, °dėt tėt1’ 05 turlu šypsodama-

Koncertas buvo trans -.siauliętųyių ir pusiau por- Mota, j tliuojamas nėr FM ir AM tugalų kalbomis; Adresas.- ~ MataŲ sunau, Dievas dau- Labai malonu,kad tams- 
radlo «tntto c r K R«a Santo Amazio, 327, Vi- giau jau žemės nedaro... ta stengiesi užsakymą parauto stotis. G.G.K.-io PAAIŠKINO. daryti prancūziškai...

- Ar visą laiką taip vanduo ”.R^P stengiesi, - aš 
"Lietuvių D ienos "gruodžio teka per lubas, kaip dabar,-!?* azsa*9au jau patiekalus, 
mėnesio, paskirtos Many- klausia buto nuomininkas “ f a*P> 5, tamsta gi uz- 
land Books leidyklai ir lap-savintnką. ®ak.e* šešlas balto v?no Pe‘
krieto 13 manifestacijai. - Ne, teka tiktai tada,kai tonines...

lyja. • •

koncertas Vašingtone į- nprns laimimo nadalinio so- ~ Kiek kartų aš tave pama-vyko gr.26 d.Meno gale-fistų konkurse ^kuriuos laLATPAŽINIMO PASLAPTIS, tau, tiek kartų man prisi- 
rijoje, kur paprastai į- mįjO su dar viena soliste Garsus nuotykių romanis- or?Jti8’ V 
vyksta pirmaujančių pi- lr yra prįįmtn jaunųjų gru- tas, Conąn Doyle, pagarsė-"^0116!‘i u68 B nesame 
muštų konc^tai. Prog - pėn, kurioje jau dalyvauja jęS savo Serlok Holmsu, at- v ?>n*Sr H*? Pana^us- • • 
ramoj buvo Šopeno sona- trys ]fetuviai:Voktetaitis, vyko į Ameriką. Iš stoties 7,Bet H® taip pat man sko- 
ta?\;2, !Leet 8O- Strolia ir Milius. Turbūt į viešbutį jį galeno vežikas. ltrtgaS šimtą rfolerhL • •į viešbutį jį gabeno vežikas.

Kai Conan Doyle ruošėsi
jam mokėti, vežikas sako: MEKSIKCNIŠKA DAINUŠ-

- Jūs man nemokėkite, bet 
duokite man bilietą į jūsų 
paskaitą...

Conan Doyle buvo nepap
rastai nustebintas, kad jį 
atpažino vežikas.

- Tat nuostabu. Jūs man
pasakykite, kokiu būdu jūs 
mane atpažinote, tai aš ju
ms duosiu bilietų į mano ________________ ____
paskaitą visai jūsų šeimai, meksikietis ?

‘ Na fh JCsų lakami- _ Ne< Aš tiktai muzlka8... 
no prašyta: "Conan Doyleil. 
EKONOMISTO ARGUMEN- SVETIMA KALBA

TAS Prancūzijos žydriojoje pa-
Ekonomistas savo sūnui sa krantėje tūlas amerikietis 
ko: įsivaizduodamas, kad jis
- Nori, sūnau, geros vie- gan kalbėti prancūziškai, 

menu užsakė prancūziš -

Ir jo keliai takeliai vingių vingiais
Į tolimas padanges prasiskverbt išdrįso. 
Ir ten matau aš naujo amžiaus žmogų, 
Bekopiantį aukštyn ir po šiaudinio stogo. 
Einu tolyn ir aš’. 
Negrįšiu atgalios.
Nėra šios žemės sūnui gražesnės dalios.
Kaip siekti į priekį ir į viršų kilti, 
Ir dideliais troškimais nenusivilti. 
... Antai ten dunkso tėviškės kalnelis 
Pakvipo kačpėdėlės ir rausvi čiobreliai.... 
Lydėjo jie mane nuo tolimos jaunystės, 
Telydi ir toliau -------- ---- —■............... - - B SRU0Gqs 

RANKRAŠČIAI 
Prieš metus su viršum 

Vilniuje įsteigtame teatro 
ir muzikos muziejuje, tarp 
8o tūkstančių dar ne visai 
sutvsrkytų eksponatų, turi 
ma keletas dar neatspaus 
dintų B .Sruogos rankraš
čių .Muziejus yra buvus iuo 
se grafų Umiastovskių na 
muose, Trakų g. 2 nr. Ten 
pačioje šio šimtmečio pra 
ažioje, vykę pirmieji slap 
ti lietuviški vaidinimai.Mu 
z tolaus vedėja yra G. Alek- 
s iuė./Elta/ ■

Į didelį ir aukštą kelią.
Kiek vėliau Mieželaitis 

pasidžiaugė Antanu Miški
niu, suminėdamas, jo po 
šakį "gerai, kad aš ne emi
grantas".

Kad Putino eilėraštis vi
siems priimtinas ir kad Mi 
škinis nagali būti emigran
tu, ir be aiškinimų aišku.

Be Mieželaičio pamoksli
nto pobūdžio pranešimo, pa
sisakė, žinoma,Sniečkus ir

ir Amerikos menas pasuk
siąs europietiškais papro
čiais ir muzikus pradės 
priiminėti konkurso, ne 
protekcijos, būdu.

NAUJI LEIDINIAI 
"Sėja" 1965 m. 3 nr. , 
kurio turinyje daug įdo
mios medžiagos. Kaina 
metams 3 dol., atskiras 
nrr. 1 dol. Adresas:1649 
N. Broadway, Melrose 
Park, Ill., USA.

KA
Viename pobūvyje ponia, 
norėdama paįvairhti vaka
rą, dainuoja meksikonišką 
nevykusią dainušką. Besi
klausąs vienas vyriškis ne
sulaiko grimasų. Pasibai
gus dahavimui, dainavusi 
moteris jį klausia,-
- Tamsta tikriausiai būsi-

Brooklyne, JAV. visa plejada okupacijos tar-
Dail.P.Gadliusdarbų pa- nų, prievartavusių rašyto- 

rodas turėjo Paryžiųje;vto- jus ar grafomanus, kokių 
na jų tęsis iki 1966 m. sau-ten nestigo, laikytis oku- 
sto 10 d.. panto įsakymų ir pi Idyti
• Metinis Ohio lietuvių gy-'° valią.
dytojų susirinkimas 1OOC • Amerikoje kyla ir gar- 
dolerių premiją paskyrė ne- sėja, dipukąs aktorius Ka- *<nnrnnm rašiniui M^ Venc-z^nieras Garas, dafyvau- zinomam rašytojui m . venc . televlzi4O<e įr dramos 

scenos pasaką teatruose, sudaręs sutar- 
"Užburtoji dudulė". tjs>

"Sąiunga-Alianca" 1-mi me 
tai 1 nr. Tai yra Lietuvių 
Sąjungos Brazilijoje leidi
nys, kurio tikslas -"išplė
sti savo veiklą mūsų kolo
nijoje, sujungiant bendram 
lietuviškam darbui galimai tos, pirk šį žemės sklv-

.siau liętųyių ir pusiau por- -- - -
tugalų kalbomis. Adresas; , x------- ------------

oru Rua Santo Amazio, 327, Vi- giau jau žemės nedaro..
la Belą, Sao Paulo, Brasil.

- Ar visą laiką taip vanduo MM ““
Lietuvių D ienos "gruodžio teka per lubas, kaip dabar.-Kl užsakiau jau patiekalus.VISI TAUTIEČIAI KVIEČIAMI 1966 METAIS UŽSI- 

SAKYTI "NEPRIKTAUSOMĄ LIETUVĄ" IR SAVO 
PAŽĮSTAMUS PARAGINTI JĄ UŽSISAKYTI. MŪ
SŲ SPAUDA- LIETUVYBĖS TVIRTOVĖ IR TŲST> 
______________________ NUM AS___________________ _ 

ŽYGIO Į JUNGTINES 
TAUTAS VOKAI 
Lapkričio 13-sios suve 

niriniai vokai, išleisti Lie 
tuvių Jaunimo Antikolonia 
linės Lygos plačiai plinta 
po margą pasaulį. Vokų iš 
leista su trimis pieš iniais: 
su įrašais, su Teisingumo 
/Justice/ simboliu ir su J 
T būstinės Laisvės statu 
los fone piešiniais. Dviejų 
vokų piešinius atliko dail. 
Vyt.Ignas.Bene labiausiai 
nusisekęs piešinys /V. Ig 
no/,kuris vaizduoja Teisy 
bę nublokštą ant žemės .Pa 
baltijo valstybių herbai, at 
mintina data ir Žygio užra 
šai sudaro juodo ant balto 
įmantrią pynę.Čia ir pa
duodame to vokų, pavyzdį, 
užantspauduotą Žygio į J. 
Tautas išvakarėse-lapkri 
čio 13 d.

Kita vokų rūšis su įrašu 
pyne kalba apie Pabaltijo

S

£ ■J n , o ?
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NOBEL PRIZEWINNERS WOODWARD, SCHWINGER, FEYNMAN, JACOB, LWOFF, MONOD & SHOLOKHOV

1965-jų metų Nobelio premijos laureatai: Robert Burns Woodward, 48 m. premi
ja už chemiją; dr. Julian Schwinger, 47 m., ir dr.Richard P. Feynman, 47 m. ir dr. 
Shin-ichiro Tomonaga,59 m. už fiziką; Francgis Jacob, 45 m., Andre Lvvoff, 63n 
ir Jaoues Monod, 55 m. už mediciną; Michail Solochov, 60 m. už literatūrą /už 
romaną "Tylusis Donas"/.

LATVIAM 
ESTONIAN FREEDOM PALLY 
MADISON SQUARE GARDEN 

MARCHwted nations
25 metų okupaciją, prie
kaištingai sugretinant su 
JT dviejų dešimtmečių ju 
biĮįejumi.

Zygis į Jungtines Tau-

COMMITTEE TO Rt37.;;~ L!;;;7 7. •$ i.7>L-
29 WEST 57G-, STREET, iLiiTli FLOOR 

NEW YORK. N. Y. 10019

tas tęsiamas toliau. Siųski linės T ygos išleistų vokų , 
me Z vgio vokus visiems ir kreipias i per J. Mtklovą 
visur.Zygio rėmėjai ir lap adresu-.P. O.Bo 134, Le- 
kričiol3-sios dalyviai, no no Hill Station,New York, 
Tintieji įsigyti Antikolonia N.Y.Ioo21. Lt.

KAIMAS KRYŽKFT ĖJĘ Atkelta iš 3 psl.
fone. Buvo malonu, o kartu graudu sėdėti pasienyje a.t 
geležies krūvos, kvėpuoti anglių dūmais ir klausytis skam 
bių kūjo dūžių, kurie gaudė kaip jaudinantis prabėgusios 
vaikystės dienų aidas.

— Kiek sveri, Raudoniki? — Kalvis iš karto nenugirdo. 
Tada Arvydas pakartojo ir, gavęs atsakymą, pridūrė: — Mano 
tėvas buvo perpus menkesnis už tave, bet tvirtumo turėjo 
nepalyginamai daugiau.

— Aš galiu išriesti pasagą,— burbtelėjo Raudonikis, lyg 
įsižeidęs.

— Mano tėvą nužudė gestapas. Tis galėjo išduoti žmogų 
ir likti gyvas. Bet jis to nepadarė.

— Aha-a-a. . .— numykė kalvis. Ištraukė iš žaizdro pa
balusį geležies gabalą ir, atsukęs Arvydui nugarą, pernelyg 
ilgai talžė kūju.

— Klausyk, Justinai. Girdi? Baik trankytis, po galais! 
Vis tiek nepatikėsiu, kad būsi toks pat uolus ir man išėjus. 
Geriau pasakyk, kurių galų pritarei valdybos posėdyje mano 
planui?

Raudonikis numetė kūjį ir panardino ranką švarko kiše
nėje. Iš ten ištraukė saujikę pupų ir šiųoptelėjo į žiomenis.

— Jūsų planui pats Grigas, mūsų sekretorius, pritarė. 
Aš partietis, kaip balsuosiu prieš?

— Teisingai: partietis, bet ne komunistas. Komunistas 
nebūtų galėjęs ramiai žiūrėti į tai, kas dėjosi Lapino kieme. 
O tu atrajojai savo pupas ir neradai žodžio užtarti mūsų 
reikalui.

— Jei reikalas būtų priėjęs iki muštynių, būtumėte pa
matęs. . .

— Mačiau. Stovėjai sodiečių pusėje kaip telegrafo stul
pas. Tavoji plūdo mus, o tu neišdrįsai liežuvio atkelti.

— Ir jūs būtumėte neišdrįsęs.— Kalvis baikščiai apsi
dairė. Įsitikinęs, kad jų niekas negirdi, tyliai pridūrė: — Tu
riu velnią, ne bobą.. .

— Niekas nekaltas.

— Prieš vestuves nebuvo tokia širšė...— Raudonikis 
nustojo kramtęs, užsigulė ant priekalo ir įsmeigė buką žvilgs
nį į blėstantį žaizdrą.

Arvydas nenuleido akių nuo vilnonio spurgo, kuris dre
bėjo ant kalvio kepuraitės smaigalio. Jam buvo koktu ir

gaila šio primityvaus milžino, kuriame snaudžiančios dvasi
nės jėgos galėjo prilygti jo fizinei jėgai.

— Aš norėjau pasakyti, kad niekas nekaltas, išskyrus 
tave patį. Be reikalo ieškai užuojautos. Tavo žmona eilinė 
kaimo moterėlė su didele gerkle. Savanaudė, atsilikusi, rėks
nė, štai ir viskas. O tu jau kas kita. Iš tavęs galima ir reikia 
reikalauti: tu partijos narys. Atsakai už savo šeimos auklė
jimą — žmoną, vaikus.

— Oi, oi, oi. Lengva, iš šalies pažiūrėjus, pasakyti.
— Bet visų pirma reikia pačiam būti tokiu, kad galėtum 

ir turėtum teisę kitus auklėti,— tęsė Arvydas, tartum nenu
girdęs kalvio dejonių.— Klausyk, Justinai. Tu privalai būti 
vyras, autoritetas žmonai, savo draugams. Pradėsime nuo to, 
kad mesi tinginiavęs. . .

— Ak jau! Kaip mandriau begalima dirbti? — sustenėjo 
Raudonikis.— Šį mėnesį nuo ryto iki vakaro kalvėje. ..

— Bet padarai per dieną pusę to, kiek galėtum padaryti. 
Pavyzdžiui, šiandien — jau pietūs, o kokius kalnus nuver- 
tei?

— Šiandien. . . ypatinga diena. ..
— Nesiteisink, Justinai. Darbadieniai viską pasako. Už

ėjau ne žaisti su tavimi vištelių, o pakalbėti atvirai, kaip 
komunistas su komunistu. Privalai tapti tuo, kuo per klaidą 
palaikė tave draugai, priimdami į partiją. Tokio Raudonikio, 
koks dabar yra, mūsų partinei organizacijai nereikia. Tad 
apsigalvok: ar eisi su mumis priešakyje, ar šliauši iš paskos 
su tokiais, kaip Lapinas ir tavo vagilė Magdė.

Arvydas nutilo. Tylėjo ir kalvis. Paskui sunkiai atsiduso, 
tingiai pakėlė galvą ir pažvelgė į Toleikį maldaujančiomis 
akimis.

— Išmeskite mane iš revizijos komisijos pirmininko vie
tos. ..

— Ne tik išmesime, bet ir apsvarstysime partiniame su
sirinkime tavo darbą,— negailestingai atkirto Arvydas.— Juk 
tavo komisija tebuvo popieriuje. Per pusantrų metų nepa
darėte nė vieno patikrinimo, nesustatyta nė vieno akto.

— Išmeskite iš pirmininkų, — atkakliai pakartojo kai 
vis.— Svarstykite, bauskite. Ką norite darykite, bet aš nega
liu skirtis su žmona. Turime du vaikelius. ..

— Pakvaišai! — supyko Arvydas.— Kas kėsinasi į jūsų 
šeimą? Atvirkščiai — aš noriu, kad judu kuo darniausiai su
gyventumėte, mylėtumėtės, gerbtumėte vienas kitą. Bet šito 
nebus, kol neužkariausi savo žmonos, kol ji žiūrės į tave.

kaip į pastumdėlį, tinginį, manydama, kad tavo galva dar 
neišaugusi toi vaikiškos megztinukės su vi.noniu bumbulu.

Raudonikis nusigręžė. Platūs pečiai sunkiai kilnoįosi.
Arvydas nuėjo prie durų.
— Šiam kartui, Justinai,— pridūrė nuo slenksčio.— Kū

jis smagus, darbo daug. Pabandyk užsimoti pagal savo ūgį. 
Kurį vakarą užsuksiu pas tave į namus.

Toleikiui išėjus. Raudonikis pakėlė prie kojų gulinčią 
pasagą, ištiesė ir iš visų jėgų trenkė į geležies laužo krūvą, 
,<nt kurios neseniai sėdėjo pirmininkas. Po perkūnėliais, kaip 
buvo viskas paprasta, kol nepriklausė partijai! Prakeikta bo 
ba, kad ją griausmas nutrenktų! Prikurstė pasiutėlė įsirašyti, 
o dabar atsakyk už ją pačią.

Kalvis prišoko prie žaizdro, užpylė šviežių anglių ir pa
šėlusiai greit ėmė dumti dumples. Tačiau jau su pirmaisiais 
prakaito lašais, nužėrusiais paišiną kaktą, jo įniršis atslūgo. 
Laisvoji ranka mechaniškai šmūkštelėjo į šimtasiūlės kišenę, 
burna plačiai išsižiojo, ir žiaunos guviai ėmė judėti, pajutu- 
sios ant liežuvio miltingą pupą. Smagratis sukosi vis lėčiau 
ir lėčiau, kol visiškai sustojo.

Pro kalvės kiemą pravažiavo porinės rogės su mėšlu. 
Anapus vežimo ėjo Gaigalas ir dainavo, įžūliai žvilgčiodamas 
į šonus:

Visi žino kaimo dainą —
be. laukinių neapseina.
Liepgiriai negerai, Liepgirėliai negerai.

Gaigalo viršugalvis dūlavo už aukšto mėšlo kaupo. Akys 
klastingai žybčiojo besidairant, bene pamatys, ką galėtų pa
vaišinti „žuvelėmis", nes tame šiaurės Lietuvos kampelyje 
buvo paprotys, važiuojant su pirmu mėšlo vežimu, apsvaidy
ti kiekvieną sutiktąjį. Ir niekas dėl to neįsižeisdavo, dargi 
jausdavosi pagerbtas, mat, ši prozaiška trąša, kuri žmogų, au
gusį kitoje aplinkoje, priversdavo susiraukti (fe, koks kva
pelis. . .), valstiečio buityje užėmė ypatingą vietą. Kaimo 
žmogus, iš pagarbos tam, kas sudaro jo duonos pagrindą, net 
sukūrė stiprų, teisingą posakį, taip nemalonų išprususio este
to ausiai, kuris nusigręžia, pamatęs ant vieškelio šviežią ark
lio krūvelę, kai tuo tarpu duona, išaugusi ant tos krūvelės, 
jam nekelia jokio pasibiaurėjimo, o atvirkščiai — skatina 
poetinius polėkius, išsiliejančius griausmingomis, žmogaus 
darbo vaisius šlovinančiomis odėmis. Tiesa, valstietis neap-

Nukelta 6 psl.

Petras Oleka, režisierius, 
solistas, kompozitorius, i 
profesorius, atšventęs 70 
metų amžiaus sukaktuves.

Muzikas, dirigentas, vargo
nininkas, kompozitorius K. 
Kaveckas, atšventęs 60 me
tų amžiaus sukaktuves.
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Kairėje šokių vertinimo komisija: R.Petrulis, R.Zizaitė, A.Rudzevičius ir V.Sabalys; sekančiame atvaizde šokių konkursą laimėjusieji: R.Kudžmaitė su A.Bulota, D.Kudžmaitė 
su A.PtaŠtnsku ir D. Lukauskaitė su A.Staškevičium; sekančiame atvaizde V.Sabalys įteikia premijas; paskutiniame atvaizde- jaunimas šoka. Nuotraukos A.Skaisgirio.

MCWT1REAL
PASISEKĘ JAUNIMO 
VAKARAS 
Lituanistinių kursų ruoš 

tas kalėdiiis pasilinksmi ii 
mas jautimui praėjo geroj 
nuotaikoj. Dalyvavo šimti 
nė jaunimo. Aktyviai reiš 
kė§ikonkursuose,Šokiuose.

Šokių k-ja, susidedanti 
t š V.Sakalo, Reginos Z ižai 
tės, Arvido Rudzevičiaus 
ir Raimundo Petrulio ge
riausiais šokėjais išrinko:

Ramunę Kuzmaitę ir Al 
vidą Bulotą už fokstrotą , 
Dalią Kužmaitę ir Algį Pta 
š inską-Rock' n' Roll, Danu 
tę Lukauskaitę ir Arūną 
Staškevičių-Yerk.

Vakarokomisija sugidė 
jo iš L. Mecelytės, L.Zižy 
tės, D. Blauzdžiunaitės, V. 
Šemogo, E. Juodžio ir v. 
Kudžmos- jie gražiai tvar 
kė visą vakarą.

Kursų seniūnas V. Pta 
šinskas energingai vakarui 
vadovavo.

Vakaro globėjais buvo 
mok. B. Lukoševičienė ir 
mok. V.Sabalys.

DIVIDENDAI UŽ
INDĖLIUS
"Lite" bus prirašomi 

tuojau po N. Metų. Kas ne 
nori gauti "income ta "kvi 
tų, indėlių sąskaitose turė 
tų palikti ne daugiau $ 2ooo , 
kadangi 1966 metais už in 
dėlius numatoma mokėti- 
5% dividendų.

BALTIJOS STOVYKLĄ 
PARĖMĖ
Petras Zabiela $25 į sta 

tybos fondą savo 2 metų 
anūkės Danos Zabielaitės 
vardu.

Vietoje šventinių sveiki 
n imu stovyklos miško dar 
bams aukojoMamertas Ma 
čiukas $lo., Bronius Staš 
kevičius $5.oo. Vajaus ei 
fa; užplanuota $72q, gauta 

14o, trūksta $58o.Sį vajų 
ypatingai prašomi paremti 
stovyklinio amžiaus vaikų 
tėvai, kad ateinančia vasa

rinti. Pr.R.

"LITO" METINIS 
SUSIRINKIMAS 
įvyks vasario mėn.26 d. 

šeštadienį,5 vai. po pietų, 
Sv. Kazimiero parap.salė 
je. Registracija 4val.3o 
min.Vakarienė 8 val.vaka 
ro.Metiniam susirinkimui 
ruošt sudaryta komis i ja iš 
PetroAdamonio, Jono Ado 
maičtų Jurgio Blauzdžiūno 
Jono Juškevičiaus ir Prano 
Rudinsko.

Bus renkami du nauji 
Valdybos nartai , vienas 
Kredito Komis i jos narys ir 
du Revizijos Komisijos na 
riai.

Vakarų šnipas Kremliuj
1 Chruščiovas patsai vado 

3-čias tęsinys. yauja Valstybės Saugumui.
v Šitame dalyke jis niekuo

TETA SKUNDŽIASI nepasitiki;jis kontroliuoja 
Mano vargšė teta dažnai Valstybės Saugumą, kaip 

aplankydavo mano motiną Komunistų Partijos Pirma 
verkadama ir skųsdamosi, sis Sekretorius. Sakoma, 
kad ji turinti daryti žemus 
ir negarbingus dalykus. 
Ji slapta klausydavosi po
kalbių, rašydavo praneši
mus apie diplomatus, vog
davo dokumentus, išvalyda 
vo popierių krepšius,turė 
davo padėti juos /diploma 
tus-Red/iŠprovokuoti. Ji 
daug kartų man skundėsi. 
Tačiau tai buvo prieš tai, 
kol ag pradėjau dirbti Kari 
nėję Žvalgyboje .Aš jai nie-

kad Valstybės Saugumo vir 
š įninkąs Selepin praleidžia 
daugiau laiko Chruščiovo 
įstaigoje,nei savoDzeržins 
kioAikštėje. Jei ne Valsty
bės Saugumo milicija ir 
gen .Serov, Chruščiovas nie 
kad nebūtų tapęs "v 
siu pajėgų virsinin !

Daugumas sovietų pa
siuntinybių užsieniuose su 
sidteda iš Karinės Žvalgy
bos ar Valstybės Saugumo 

ko negalėjau patarti,bet tik tarnautojų.Užsienio Reika 
užjausti. / ]ų Ministerija ir Užsienio

iau-

Prekybos Ministerija, kai 
po tokios, egzistuoja tiktai 
Maskvoje .Užsienyje viską 
kontroliuojame mes.

Trys iš penkių sovietų 
pasiuntinybių tarnautojų 
yra arba iš ValstybėsJSau 
gurno arba iš Karinės Z vai 
gybos. Tokiu būdu neklys 
tant galima tvirtinti, kad 
6oprocentų sovietųpasiun 
tinybių personalo yra žval 
gybos tarnauto ja i. Sovietų 
konsulatuose tas skaičius 
siekia beveik loo procentų.

VISUR ŠNIPAI

Pasiuntinybėje Valsty
bės Saugumas seka viską, 
įskaitant ir mus-Karinę 
Z valgybąJSaugumo milicija 
seką viską;ką žmonės per 
ka.kaip jie gyvena ir artai 
atitinka jų algas, kur jie ei 
na, kuriuos gydytojus lan
ko, kiek išgeria, kokia jų 
(poralė. Mes gi Karinėje 
Žvalgyboje sekame Valsty 
bės Saugumą. Mes norime 
nustatyti, kurie iš mūsų 
yra su jais susirišę, kurie 
dirba jiems.

Sovietų ambasadorius 
pirmiausia tarnauja Parti 
jos Centriniu! Komitetui, 
ir tik antroj vietoj Užsie
nių^ Reikalų Ministerijai. 
Dažnai jis pąts priklauso 
arba Karinei Žvalgybai ar 
ba Valstybės Saugumui. Di 
dėlė dalis sovietų pasiunti 
nių užsieniuose yra žvalgy 
bos valdininkai.

Prieš išvykstant Turki 
jon į pasiuntinybę, aš gal 
vojau, jog Užsienio Reika 
lų Ministerija ir pasiunti 
nybėEryra svarbios institu 

e cijos su autoritetu. Dabar 
i žinau, jog tik Komunistų 
Partijos Centrinis Komite 

' tas ir šios dvi žvalgybos 
organizacijos svarbiausia.

MES VISI - ŠNIPAI
Sovietų valdžia išvystė 

špionažą tokiu mūstu, jog 
pašalietis tai sunkiai įsi
vaizduoja .Mes kasdieną iš 
plečiame ir taip jau perpil 
dytą šnipų aparatą. Tai ir 
yraką Crušciovo "taikin
ga koegzistencija" arba 
"kovaužtaiką" tikrumoje 
reiškia.

K iekv ienas s ov i etų p ii ie

tis,kurio darbas nors kiek 
surištas su užsieniu arba 
su užsieniečiais,yra įpa 
reigotas šnipinėti. Nėra 
Sovietų Sąjungoje nei vie
nos institucijos, kurioje 
nebūtų žvalgybos valdinin 
kovar agento.

Štai keletas sovietų mi 
nisterijų ir komitetu,iš ku 
rių mes renkame zvalgy 
bos žinias:Inturist ir Tarp 
tautinė Knygų Sąjunga/In 
ternational Book Associa 
tion/-/ beveik loo procen 
tų Valstybės Saugumas /, 
Užsienio Prekybos Minis 
terija.Rusų Ortodoksų Baž 
nyčios Reikalų Taryba, 
Mokslų Akademija, Raudo 
nojo Kryžiaus Sąjunga, 
Valstybinis Komitetas Kul 
tūriniams Ryšiams su Už
sieniu. .. Sąrašas beveik 
nesibaigiantis.
, Valstybės Saugumo vai 
d įninka i ir agentai yra vi 
sur, pilna to žodžio pras 
me-visur. Aš mačiau jų 
mažiau prie Stalino,nei da 
bar. Jie kontroliuoja visą 
mūsų ąymiją ir tąip pat 
Karinę Žvalgybą. Šie sau 
gurno policijos niekšai net 
privertė mano tetą šnipi
nėti.

Ji jiems dirbo visą lai 
ką,kol ji buvo Afganistano 
iSajW’vtfyl“““’'*’1'1

iJIEMS VISKAS ĮDOMU 
Žmonėms, vykstantiems 

į užsienį, Centrinis Komi 
tetas turiSpecialiąKomisi 
ją Kelionėms Į Užsienį. Ji 
susideda tik iš Valstybės 
Saugumo tarnautojų. Kiek 
vienas asmuo, net ir turis 
tas .prieš išvykstant į užjū 
rį, ateina pasikalbėjimui į 
Centrinį Komitetą.

Prieš man išvykstant, 
šis niekšas Daluda” iš Vals 
tybės Saugumo knisosi po 
mano ankietas net dvi va 
landas.Ko jis ieškojo?Jis 
klaus inė jo mane apie mano 
gimines,gyvus irmirusius, 
apie mano šeimos gyveni 
mą, ar aš geriu, ar aš ki- 
virčijuosi su savo žmona 
ir tt.Jis taip pat mane klau 
sinėjo apie tautines proble 
mas .Tai buvo daroma man 
-geųęralinio štabo ir Kari 
nės Žvalgybos karininkui

Mes šnipinėjame prieš 
kiekvieną pasaulio šalį .Tai 
liečia ir mūsų draugus , 
Liaudies Demokratijos ša 
lis.Kas žino,gal vieną gra
žią dieną, jos taps mūsų 
priešais .Žiūrėkit,kas atsi 
tiko su Kinija.

Prieš pablogėjant santy 
kiams su Kinija, jau keli 
mėnesiai prieš tai, tiesiai 
iš Centrinio Komiteto atė 
jo instrukcijos paintensy- 
vintt žvalgybą prieš Kiniją. 
Tyliai, iš Liaudies Demo
kratijų direktoriato, Kini 
jos sektorius buvo perkel 
tas į neutraliųjų ar priešo 
kraštų Tolimuosiuose Ry
tuose.

Pulk. Pavel Demetrije- 
jevič Jerzin anksčiau buvo 
Valstybės Saugumo rezi
dentu Turkijoje, kur aš jį 
susipažinau. Vėliau jis bu 
vo pakeltas į brigados gene 
rolus ir paskirtas prorek 
toriumi Patricijaus Lu 
mumbos Draugystės Uni
versitete Maskvoje.

Ištisas fakultetas šio 
Lumumbos Draugystės Uni 
versiteto - sudarytas :lš 
Valstybės Saugumo miliet 
jos-net bendrabuč ių prižiū 
rėtojai.

Tik keli profesoriai yra 
"kooptuoti','t. y. žmonės , 
kurie sutiko dirbti Valsty 
bės Saugumui.

Svarbiausias uždavinys 
Draugystės Universiteto 
yra parušti penktąją kolo 
na Afrikos šalyse. Jau daug 
Afrikos studentų yra užver 
buota. Jie dabar dirba so
vietų žvalgybai.

Jie studijuoja Marksiz 
mą ir Leninizmą, pasiruo 
šę būti ateities vaaais Af 
rikos šalyse. Pirmas jų 
žingsnis, grįžus iš Mask
vos,organizuoti streikus, 
demonstruoti prieš lega
lias vyriausybes ir tt. Uni 
versite te jie gyvena geriau 
nei vidutinis sovietų studen 
tas.Beveik viskas už juos 
yra apmokėta.
/Kitame numery rasite: 
kaip organizuojamas šnipi 
nėjimas JAV-se.Kas yra 
TASS'o korespondentai? 
Serov susidraugauja su 
PenkovskiuJCaip veikė Se 
rov ir Rudenko?/.

TILLSONBURG-DELHI, Ont
Šis miestelis yra pieti 

nėję Cntario dalyje,prie 
nr.3 kelio, einančio iš De 
troito į Buffalo, ir 12 my
lių į šiaurę nuo Erie eze 
ro.Miestelis įkurtas vokie 
čių emigrantų prieš šinitą 
metų. Jis buvo pavadintas 
Friedrichsburg vardu, vė 
liaubuvopakeistas į Delhi, reikmenų krautuvę pačia- 
Iki 1922 metų buvo visai 
mažas bažnytlaimis, bet 
pradėjus auginti tabaką,pa 
sidarė tabako centras ir 
pradėjo plėstis;dabar jau 
turi apie 4 tūkstančius gy 
vent o jų; tautų mišinį, gal 
po lygiai anglų,belgų,veng 
rų, toliau vokiečiai, lietu
viai, lenkai,Ukrainai, čekai 
slovakai, olandai, italai, 
prancūzai,nors tabako nuė 
mimo metu,kada suvažiuo 
ja kvebekiškiai, prancūzų 
kalba girdisi visoj apylin 
linkėję.

Kultūriniu atžvilgiu, bei 
gai,vokiečiai, vengrai, len 
kai turi savo tautiškus na 
mus,klubus,lietuviai,ukrai 
nai, vengrai turi bažnyčias 
parapijas .Lietuvių parapi 
joj klebonauja kun.dr. Jo
nas Gutauskas; parapijie
čių apie 4oo, kurie išsis
klaidę lo-ties parapijų plo 
te. Be parapijos dar yra 
šios organizacijos:Lietu
vių Bendr. , Liet. Ūkininkų 
klubas, Šaulių kuopa, kata 
likių moterų .dabar įsistei 
gė skautai ir skautės, dir 
ba šeštadieninė mokykla.

Dirbtuvės; Imperial To 
baco Co., Metalo liejykla 
ir ūkio mašinų dirbt., vie 
na iš didžiausių Ontario 
televizijos antenų ir

bokštų dirbt., tabako par 
davimo įstaiga ir kelios 
mažesnės įmonės.

Miestelio lietuviai dau 
gumoje tabako ūkių savi- 
ninkai-.turime ir savo biz- 
nierių.Tai trys broliai An 
dračiai, jie jau prieš ke
lius metus įsigijo geležies

me miestelio centre.Pra 
eitais metais tiek praplėtė 
kad dabar yra didžiausia 
ir gražiausia visame mies 
telyje. Pas juos didelis pa 
s {rinkimas kelių kompani 
jų televizoriai/spalvuoti/, 
šaldytuvai, pečiai, skalbia 
mos mašinos ir namų ūkio 
elektros reikmenys.

Broliai Juozas .Jonas ir 
Antanas AndračiaiKanado 
je gimę,bet gražiai kalba 
lietuviškai, užtai garbė jų 
tėvams,o broliams linkėti 
na geros sėkmės prekybo 
je, tad su senu lietuvišku 
posakiu: savi pas savus, o 
broliai su lietuvišku nuo 
širdumu maloniai patar
naus.

Delhi tabako pardavimo 
įstaiga per penkias valan 
das parduoda apie 8ę>otūks 
tane ių s varų tabakas ių me 
tų parduota derliaus -apie 
45 mil. svarų.Kainos vi
durkis 6_3 su viršum centų 
svarui.Ūkininkai patenkin 
ti, nes tokių kainų dar nie 
kad nebuvo.

Baltica Investment Corp.
Autorizuotas kapitalas $ 120.1)00

J. Skučas, Prez. l/\ 2-6152 6966 - 44 Avė. Rsnit.
Superkame sklypus įr žcirę Montreal) je bei apylinkėje.

Už indė/lius niokame 8% dividendą.

JOE’S BUTCHERY & GROCER
/ J. LAURINAITIS

Xlus ir ĮVAIRIAUSI maisto produktai.
ILGAMETIS PRITYRĘS SAVININKAS ŠVIEŽIŲ IR RŪKYTŲ 

/ DEŠRŲ GAMYBOJE.
VIS'KĄ PRISTATO | NAMUS ARBA J PARENGIMŲ VIETAS. 
PRISTATYMAS GREITAS IR SĄŽININGAS | VISAS MIESTO 
z DALIS.

Ip/t8 FRONTENAC ST. Montreal. LA 4-0209

BALTIC WOODWORK CO,

Kas priminė akademikui,

kad jis neskaito savosios

spaudos ?

jų

Metinis KLB Delhi Apy 
linkės susirinkimas įvyko 
f gruodžio 5 d. parapijos sa 
ėję. Jis buvo kiek gausės 

nis už kitus. Praeitų metų 
veiklos apyskaitą davė 
pirm .P. Augaitis. Praeitų

SIUNTINIAI LIETUVON

naujiems metams:dr. Br. 
Povilaitis pirm. ,K. Luko 
šius vicep. ,M.Račys sekr. 
G .Rug ienis ižd.,St. Augus 
tinavičius parengimams .

’Revizijos komisija: J. Lau 
; ęiackas, V. Treigys ir D .
Žiogas.

Sėkmės naujai valdybai

Delhi lietuvių katalikių 
moterų skyrius kiekvieną 
sekmadienį po pamaldų pa 
rapijos salėje už mažą at 
lyginimą vaišina parapijie 
čius kavute, sumuštiniais 
ir pyragais,,Ypač visiems 
patinka p. Ziogienės rūgi 
nė duona su dešra.

dutch clock at TiiisoNBURG Bravo moterys už tokį 
i—■—į—■ rūpestingumą savo parapi

■ jiečiais. Re.Re.

Tel. 525-8971

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

poni ari ai vedybos krikštynos 
Sl'KAKTUVfS - MAŽAMEČIAMS 

ĮVAIRIOS PROGOS

DAROMOS ĮVAIRIOS DURYS, LANGAI, \ IR TU VĖS KABITAI 
IR KITI ĮVAIRŪS MEDŽIO DIRBIMAI

K. KIAUŠAS ir |. ŠIAI Čll LIS.

Adresas: 547 Lafleur Street, LaSalle.
Montreal, P.Q Tel. DO 6-3884.

Kaufman’s Woollens&Textiles
4115 St. Lawrence Blvd. Montreal, P. Q. Tel. VI 2-5319.

Iš čia pasiusite siuntinius savo artimiesiems 
garantuotai skubiausiai ir 

urmo kainomis 
(30—40% žemiau rinkos kainų) 

IMPORTUOJAME Iš ANGLIJOS, 
geriausias angliškas vilnones medžiagas vyriškiems ir 

moteriškiems kostiumams ir suknelėms.
Turime didžiulį pasirinkimą viln., kašmiro ir šilk, skarelių 

Ateikite ir igilikinsite, kad čia perkant sutaupysite.
PRIIMAME UŽSAKYMUS 

vyriškiems ir moteriškiems kostiumams ir paltams.
Priimami užsakymai Made to Measure vyriškų kostiumų 
iš geriausių- angliškų medžiagų. Kaina $50, kelnės $10.

SAVININKAS C H. K AU F M A N AS
Lietuvos pilietis. Buvęs audinių fabriko Litex Kaune 

vedėjas. Laisvai kalba lietuviškai.

P.S. Tabako pardavimas 
paprastai daromas pagal 
Dutch clock, kurį čia ma 
tome 6-je skiltyje.

|»i:n»H»iiiiiiiiii»»iiiiiiiiiiiiiiiiiiminniiitt»attn»t:niumuui«mnn»»t

ME 7-6727

DE LUXE CLEANERS
Sav. P. RUTKAUSKAS

117-6 Avenue, Lachine, P.Q
t>ittiiniiiiuunt»w«»»uin»ffluiwiiniiuim»tK»»iwi»nmuntmm«n«tgLaSALLE ACTO SPECI ALIST Keg’d

SAV. C. DESROCHERS
Taisau ir dažau lengvai masinai 

7717 GEORGE LASALLE, QUE.
(Priešais „Nepriklausomos Lietuvos” redakciją)

Tel.: garažo 366-0500
namą 366-4203

BELLAZZI-LAMY, INC
DO 6-6941 7682 Champlain Blvd. LaSalle
Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langę rėmai, 
izoliacija. Ten - Test, Masonite, statybinis popieris.

Telefonai 768-6679

WINDSOR
DRY CLEANERS & DYERS CO. LTD. 

Valome visokius drabužius ir kitą Jūsų namų apyvoką.
Savininkai:

A. Keršys, P. Petrulis, P. Keršulis, A. Greibus.
1295 CHURCH Ave., Verdun, Montreal.

GEORGE LAV1NSKAS
ALLS T ATE I N S U R A N C E 

MSĮ'RŪŠIĮ! DRAUDIMAS.
268 - 2nd Ave., LaSalle. Tel: 366-5309.

PRANEŠAMA APIE 
NAUJĄ GYDOMĄJĄ 

MEDŽIAGĄ — 
Tai yra ypatinga gydomoji 

i medžiaga, įrodžiusi galią 
sutraukti hemorojus ir 

pataisyti sugadintus 
audinius.

Pagarsėjęs tyrimų institutas 
atrado nepaprastų gydomųjų 
medžiagų,sugebančių sutrauk 
ti hemorojus be skausmo. Ji 
per koletų minučių sumažina 

[niežėjimų ir nepitogumus bei 
I pagreitina uždegimo pažeistų 
audiniu gijimų.

Visais naudojimo atvejais, 
švelnėjant skausmams, įvyk
davo hemorojų susitraukimas.

Tačiau visų svarbiausia - 
rezultatai būdavo tokie nuos
tabūs, kad šis pagerėjimas 
tęsdavosi daugelį mėnesių. 

To buvo pasiekta naudojant 
gydomųjų medžiagų/Bio Dyne^ 
kuri greitai padeda užgyti pa
žeistoms celėms ir sužadina 
naujų audinių augimų.

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

Pasitenkinimas — arba 
!. grąžinami pinigai.



6 PSL. NEPRIKLAUSOMA LIE TUVA
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TAUPYK IR SKOLINKIS 
TORONTO LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVE

Būstini: LIETUVIŲ NAMAI 
1129 Dunda* St. We* t, Toronto 3, Ont., tel. LE 2-8723 

UI depozitu* „Parama“ moka 4J4% vieton 4%% ir už 
asmenine* paskola* „Parama“ ima 7% vieton

Už paskolas ir — morgiČiu* —- 6%%• 
Paskolos mirtie* ir invalidumo atveju apdraustos. 
Vi*ų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, 

bet nedaugiau $ 2,000.00.
„Paramos“ nariai* gali būti kiekvienas lietuvis, 

gyvenantis Kanadoje.
K ąsos v * 1 a n d o » : 

dienos metu nuo 10 vai. iki 1 vai. 30 min. kiekvieną dieną, 
išskyrus sekmadienius;

šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vai., 
o vakare nuo 4 vai. 30 min. iki 8 vai. 30 min. 

tiktai pirmadieniais >r penktadieniai*.

✓—X sporto klubas "Mokslas"

O MWSP ORTAS
klubas turi 28oo narių.Uni 
versttetas savo tarpe tu
rėjo Sov. Sąjungos meiste 
rius,kaip A.Saunoris,olim 
pintus vicemeisterius, Eu 
ropos meisterius.

-Draugiškose kijppšinio 
rungtynėse Kauno Žalgiris 
laimėjo prieš Rygos VEF 
62:53, o antroji komanda- 
74:63. Atsigriebimo rung 
tynėse 
tuvius 
manda

VEDA KAZYS

(VAIRUS SIUNTINIAI IR DOVANOS
l LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ 

IR U. S. S. R. PAPRASTU BEI ORO PAŠTU
BE MUITO DOVANOS:

VISUOTINIS SALFASS-gos 
SUVAŽIAVIMAS 

įvyks 1966 m. sausio 
mėn. 22-23 d. d. Detroitą 
Michigan.

Suvažiavime pilnatei
siais nariais dalyvauja:

a/Sporto klubų atstovai 
-nuo kiekvienų S-goje re
gistruotų 2p narių po vie - 
ną atstovą.Šie atstovai yra 
renkami visuotinio klubo 
susirink imo.Nepilni 2o na 
rių skaitomi pilnais.

b/Sporto klubų pirminin
Įvairios sudėties maisto 

siuntiniai be muito iki 33 
svarų. Prašom reikalauti 

mūsų naujų maisto 
katalogų.

Automobiliai, šaldytuvai, 
skalbimo mašinos, motocik
lai, dviračiai, siuvamos maši
nos, televizijos aparatai, pia
ninai, automobiliams padan

gos, foto aparatai ir 1.1.
• Be to, siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius 

siuntinius iki 17% svarų gryno svorio.
• Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
• Gyveną ne Toronte, prašomi savo sudarytus siuntinius 

bei užsakymus siųsti mums paštu ar ekspresu.
• Apmokėsite gavę mūsų pranešimą.
• Sąžiningai ir greitai patarnaujame.
• Jeigu turima neaiškumų, prašome klausti, telefonuoti 

bei rašyti, mielai paaiškinsime ir duosime patarimą.
• Mūsų įstaiga labai daug kam patarnavo ir pasiruošusi 

patarnauti ateityje.
LIETUVIŲ ĮSTAIGA

Baltic Exporting Co.
48C Roncesvalles Ave, Toronto 3, Ont. Tel. 531-3C98. 
Darbo valandos: pirmadieniais — penktadieniais nuo 9 vai. 
ryto iki 7 v. v ak.; šeštadieniais—nuo 9 vai. ryto iki S v. pp. 

Savininkai A. ir S. K A L O Z A.

JUOZAS AUDĖNAS 
Ekonomistas

Tarpininkauja Mutual 
Funds 

investments.
109 Warwick Street

Brooklyn 7,N.Y.

L ■ -

Lietuviai advokatai
NEIMAN, BISSET 

& SEGUIN
Barrister*, Solicitor*, 

Notary Public.
35 Heyden Street 

(netoli Bloor ir Yonge) 
Toronto 5, Ont. 

Tri. Ofice WA 4-9501 
Res. BE 3-0978

A.E.McKEGUE, O.C. 
Barrister and Solicter 
Advokatas ir Notaras 
Telefonai: EM.4-1394

Em”4-1395.~“ 
1008 Northern Ont.Bldg. 

330 Bay Street.

NOTARAS
ANTANAS LIUDZIUS.B.L 
Bendrdarbts V.S.Mastis, 

L.L.D.
Namų.farmų ar bet kurto 
verslo pirkimo-pardavt - 
mo dokumentų sudarymas 
mortgičtai, sutartys, testa 
mentat ir vist kiti teist - 
niai reikalai.
408 RONCESVALLES A V 

TORONTO.
Margio vaistinės II aukšt. 
Įst.tel.LE 7-1708;

Namų: CR. 9-6166,

FILATEL1TU ŽINIAI! 
PERKU Nepriklausomos Lie 
tuvos Pašto Zenklus-Vokus- 
Atvirutęs-Abartus-pavięnius, 
serijomis-dideliais bei ma> 
žais kiekiais. Kreiptis su 
pasiūlymais į W.E. Norky, 
2647 Eddington Street. Phila lelphia.Pa, 19Į3?.USA

BARONAS
kai ar jų vieton Įgalioti ki 
ti klubų valdybų nariai/tik 
po vieną iš klubo/.

c/Centro Valdybos na
riai ir kandidatai.

d/Sporto Apygardų vado 
vai ir 2 apygardų komite 
tų nąriai.

e/ŠALFASS-gos bevizi 
jos Komisijos nariai.

f/Paskirų sporto šakų 
komitetų ar kitokių S-gos_____ _________________ o
pagalbinių organų vadovai, tynėse Minsko Spartakas

g/Buvusio FASK-to na -• • — • — • “
riai, jei po jų kadencijos 
pabaigos nėra buvę anksty 
vesnio visuotinio ŠALFA 
SS-gos Suvažiavimo.

h/SALFASS-gos Garbės 
Teismo nariai.

i/Centro Valdybos nuo 
žiūra pakviesti asmenys 
-nebaugiau kaip 3.

j/SALFASS-gos Garbės 
nariai.

Patariamuoju balsu su 
važiavime kviečiami daly 
vauti visi sporto darbuoto 
jai,fizinio lavinimo moky 
tojai, sporto veteranai ir 
lietuvišku sportiniu judėji 
mu besidomintieji asme
nys bei organizacijų atsto 
vai.

Asmenys norintieji pala 
riamuojuoalsu dalyvauti 
suvažiavime, registruoja 
si ir informaciją gauna be 
tarpiškai Centro Valdybo 
je.

Klubo rinktas atstovas 
turįs pilną balsavimo tei 
sę .negalįs asmeniškai su 
važiavime dalyvauti, gali 
raštiškai įgalioti ir baisa 
vimo teisę perduoti kitam 
to klubo rinktam atstovui.

Suvažiavimo dienotvar 
kę, vietą-adresą ir kitas 
detales skelbsime vėliau 
atskiru pranešimu.

Centro Valdyba,
PAVERGTOJI LIETUVA

-Sov. Sąjungos moterų 
krepš inio pirmenybių Kau 
no varžybų zonoje puikiai 
žaidžia Politechnikos mo 
te rys. Mūsiškės pra laimė 
jo tik vienas rungtynes 
/Europos meisteriui Ry
gos TTT komandai/ ir po 
penkerių rungtyn ių,pirme 
nybių lentelėje randasi an 
troje vietoje.

-Panavėzyje atidarytas 
uždaras plaukymo basei
nas,kurio ilgis yra 25 m . 
Jis turi keturis plaukymo 
takus.

-Lietuvos tinklininkės 
laimėjo prieš Rytinės Vo 
kietijos Urą komandą 3: o, 
tuo tarpu vyrai tokia pačia 
pasekme praleimėio vokie 
cių pirmai komandai.

-Vilniaus Universiteto

latviai nugalėjo lie 
57:22, o antroji ko 
65:44.Kitose rung

Vilniaus Plastiką

-Liepojos, Piarnu.Šiau 
lių ir Karaliaučiaus tinkli 
nio varžybose mūsų vyrai 
buvo antri, o moterys ket 
virtos.

-Sov. Sąjungos moterų 
rankinio pirmenybėse Kau 
no Žalgiris nugalėjo Vil
niaus Statybą 11:7.

- Didelę staigmena Kau 
no rankininkai patiekė Sov. 
Sąjungos rinktinei, įveikda 
mi ją Kaune 25:24*.

-Sov.Sąjungos šaškių pir 
menybėse šeštą vietą ūžė 
mė J. August i na it ytė.

KAUNAS VĖL NUGALĖJO
TA LINĄ
1945 m.Kaune Įvyko aš- 

tuonių miestų krepšinio 
turnyras, kurį baigmėje 
prieš Taliną laimėjo Kau 
no rinktinė. Prisiminti šią 
sukaktį, abiejų miestų tie 
patys žaidėjai - veteranai 
po dvidešimties metų, vėl 
susitiko Kaune. Ir šį kartą 
nugalėjo Kaunas pasekme 
43:31. Įdomu, kad 1945 m . 
aikštėje dar buvo Leščins 
kas/vėliau išvežtas į Sibi 
rą ir prieš kelis metus gra
žintas į Lietuvą, kuris ir 
po dvidešimties metiįšalia 
Lagunevičiaus ir Petkevi
čiaus buvo vienas geriau
sių žaidėjų.

- Lietuvos tinklinio pir 
menybėse moterų grupėje 
pirmauja Vilniaus Mokslas 
prieš Kauno Politechnikąj, 
o vyrų grupėje-Kauno Poli 
technika prieš Kauno Saka 
lą ir Vilniaus Politechniką.

- Ir šiemet Vilniškis 
Sportas skelbia dešimties 
geriausių Lietuvos sporti 
ninku rinkimą,kurį atlieka 
to laikraščio skaitytojai.

IŠ VISUR
- Lengvosios atletikos 

rungtynės Europa-Ameri 
ka bus Montrealyje, Kana 
dos šimtmečio proga, rug 
piūčio mėn.9-lo d.d.

-Naiją pasaulio rekordą 
atsiekė Kelnas iš Ken’ ^os , 
nubėgės 5 km. per 13 i iin. 
24,2 sek.

įveikė 
78:71.

JIDJAIUO'iGUDO.

Su žiemos pradžia dau 
gely j vietovių baigėsi 1965 
-jų metų vasaros užsiėmi 
mų ant vandens ir žemėje 
stovyklavimo sezonas.Ste 
bėję ir sekę lietuviško jūrt 
nioskautinio jaunimo veik 
lą,pastarosios vasaros me 
tu, gali tik pasidžiaugti Jū 
rų Skautijos padalinių akty 
vumu, atskirose vietovėse 
puikiomis jūrų skautų sto
vyklomis ir bendru jūrinio 
skautavimo propagavimu 
bei reprezentacija lietuviš 
kosios visuomenės ir vie 
tos gyventojų tarpe .Šia pro 
ga norisi pažvelgti į atski 
ras vietoves ir bent keliais 
žodžiais paminėt jūrų skau 
tų padalinių pasiektus lai 
mėjimus.

Chicagoje,Lietuvių Jūrų

-Pasaulio meisteris ru 
s as V .Brunei'.s ,po sulaužy 
tos kojos motociklo katas 
trofoje, negalės visiškai 
daugiau dalyvauti rungty
nėse. Taip nustatė rusai 
daktarai.

- Pavergtos Latvijos 
tinklininkai viešėjo rytinė 
je Vokietijoje.Berlyne lat 
vės pralaimėjo 2:3 ir 2:3, 
o vyrai studentų rinktinei 
taip pat tais pačiais santy 
kiais.

-Jau žinomas penkiolik 
tas pasaulio pirmenybių1, 
dalyvis. Juo yra Italijos 
rinktinė, lemiaęnose rung
tynėse įveikus i Škotiją 3: o. 
Šešiolikta valstybė bus iš 
spręsta iš Belgijos-Bulga 
rijos susitikimo.

RUSAI KANADOJE
Į Kanadą atvyko Sov.Są 

jungos ledo rutulininkai. 
Pirmose rungtynėse Kana 
dos rinktinę Londone jie 
nugalėjo 4:o ir antrose 8:6. 
Įdomu, kad tai yra rusų- 
profesionalų susitikimas- 
su kanadiečiais mėgėjais , 
tad nėra ko stebėtis jų per
galėm. Kanadiečių trene
rio pareiškimu, rusai pri 
lygsta JAV ledo rutulio ly 
gos komandoms.Tačiau jų 
žaidėjai ir treneris labai 
nepatenkinti kanadiečių 
Bourbonais žaidimu, ape 
liuodamiį komandos pata 
rėją, katalikų kunigą F . 
Bauer,kaip tikintį ir krikš 
čionį žmogų, kad jis kiek 
"sušvelnintų" kanadiečio 
žaidimą,nes pereitais me 
tais jis sulaužė rusui nosį. 
Ir šiemet jis yra vienas 
geriaus ių Kanados žaidėjų.

KAIMAS KRYŽKELĖJE Atkelta iš 4 psl.
dainuoja mėšlo, tačiau per mėšlavežį laužia duoną tvartu 
atsiduodančiomis rankomis; jo kūnas ir drabužiai taip pat 
neša tvartu, mat, nėra tokio muilo, kuris jį nuplautų. Tačiau 
niekas nesuka nosies į šalį, nelekia subiuręs nuo stalo, nes 
visi žino šventą tiesą: jeigu tavo troba kartą metuose ncpa- 
kvips mėšlu, nekvepės kasdien duona.

— Primėžei kaip ant poros arklių,— užkalbino Arvydas 
Gaigalą, prisivijęs vežimą.

— Sakai? — Gaigalas patenkintas nusijuokė.— Lapinas, 
rupūžė, už širdies griebėsi, pamatęs. . .

Arvydas patylėjo.
— Tavo brigada kol kas geriausiai laikosi. Jei neatleisi 

viržių, rudenį gausi pirmūno gairelę — galvojame įsteigti 
tokį pasižymėjimo ženklą geriausiai brigadai.

— Velniams man ta gairelė,— atšovė Gaigalas, nė nepa
sisukęs į Arvydą.— Duok pinigų.

— Bus ir piniginė premija. Visi geriausios brigados lau
kininkai gaus dešimčia procentų daugiau už darbadienį.

— Čia tai kita muzika,— pagyvėjo Gaigalas.— Visi! Tei 
singai, rupūže. O būna taip, kad eiliniai dirba už pliką pagy
rimą, o viršininkai ima premijas, gyvatės.

— Tu mažiau kelkis. Iš kur tau tiek tulžies, Klemai? 
Pykčiu nieko nepastatysi, tik sugriausi.

— Po velnių! Pyktis ne tėvas, bet ir meilumas ne mo
tina. Manai, meilumu būtume išvarę tą vežimėlį iš Lapino, 
žalčio, kiemo?

— Bet nedaug trūko, kad per tavo pyktį viskas būtų 
nuėję niekais, o gal ir dar blogiau būtų baigęsi. Ir aš pats 
pasikarščiavau. Kvailystė...— Arvydas paraudo, prisiminęs 
savo išpuolį. Suprato, ilgai to sau neatleis ir įsidėmės, gal 
būt, visam gyvenimui.— Rimšaitė išgelbėjo reikalą. Šauni 
mergina toji Birutė,— pridūrė susijaudinęs.

— Ne tokia kiaulė, kaip kiti,— sutiko Gaigalas.— Bet, 
manai, ji iš gerumo taip padarė? špygą į tarpuragį! Neap
kenčia Lapino, kad tas jos motiną. . . eržilas.

— Galėjo anksčiau išduoti, juk žinojo, kur Lapino kar
vė. Kentėjo, kovojo su savimi. Bet kai pamatė, kad kitos 
išeities nėra, nebeišlaikė. Ne, ne iš neapykantos, o iš susipra
timo ji apgynė bendrą reikalą, Gaigalai.

— Tas pats velnias.
— Jeigu tas pats, tai gal verčiau tave išplūsti, užuot pa 

gyrus, kad savavališkai įsiveržei su savo vyrais į Lapino 
kiemą, sukėlei visą kolūkį ant kojų ir privedei žmones kone 
ligi peštynių? — Arvydas nusijuokė ir kietai suspaudė Gai
galo petį.

Gaigalas nusikeikė, numykė kažką panosėje ir daugiau 
nieko neatsakė.

Priešais, atkišusi didžiulį pilvą, krypavo Buzauskų Gedrū
ta, Petro Inteligento sesuo. Raudonas pilnaskruostis veidas 
buvo išmuštas pilkšvomis dėmėmis, tačiau, nežiūrint sunkios 
padėties, ji žengė žvaliai, iš paskutiniųjų stengdamasi išlai-

kyti moteriškos eisenos grakštumą.
— Kada veršiuosies, Gedrūta? — užkalbino Gaigalas, pa 

sitikęs ją įžūliu žvilgsniu.— Šį kartą, matyt, bus dvyniai.
— Kaipgi kitaip,— atšovė moteris kone linksmai.— Tavo 

broliui po vieną neišeina.
Gaigalas nusikvatojo, čiupo kairiąja sauja mėšlo ir svie

dė į Gedrūtą.
— Še, žuvelių! Šviežių žuvelių! Iš Lapino bazės! — šūk

čiojo, bombarduodamas Gedrūtą. Toji risnojo, krypuodama 
kaip antis, dangstėsi rankomis galvą, žvygavo:

— Klemai, pasiutėli! Chi-chi-chi! Palauk, ateisi į krikš
tynas. Užleisiu Petrą, veislę išpiaus. Chi-chi-chi!

Gaigalas palydėjo brolio Striboko meilę dar vienu mėšlo 
gniužulu, suriko ant arklių ir užtraukė sekantį posmą:

Liepgiriai negerai, Liepgirėliai negerai. 
Greitai iki to prieisit, 
kad jūs bobos nebeveis 
be mūs vyrų vienasėd/.ių.
Ak jūs bėdžiai, kaimo bėdžiai, 
liepgiriečiai negerai!

Arvydas stovėjo atsigręžęs, kol vežimas nutolo. Gedrūta, 
atsirėmusi į telegrafo stulpą, sunkiai alsuodama trynė sniegu 
mėšliną petį.

— Naują šimtasiūlę sutepė, pašėlęs kairiarankis,— paaiš
kino, atsakiusi į pirmininko pasveikinimą.

— Jis nemoka gražiai pajuokauti.— Arvydas pažvelgė į 
Gedrūtą su užuojauta. Jam buvo pikta ant Gaigalo ir gėda, 
tartum pats būtų kaltas dėl šiurkščių brigadininko pokštų.— 
O kur pati bastaisi... tokioj padėty?

— Einu į Krūminio tvartą. Veršelių girdyti. Gal užsuksi 
pasižiūrėti, pirmininke? Vienas veršiukas negaluoja. Ryte 
Martynas su veterinoriumi buvo. Sako, jaknos nesveikos.

— Gerai, užeisim.— Arvydas nusekė griovkraščiu paskui 
Gedrūtą. Į akis krito jos storos blauzdos, palyginti dailus 
liemuo. Prisiminė malonų minkštą žvilgsnį, gerą motinos 
išraišką sveikame patraukliame veide, ir suprato, kodėl taip 
bernus traukia jos plati širdis, kurios gelmėse užtenka vietos 
ir vyrams, ir jų kūdikiams, ir kolūkio veršeliams.— Tau rei
kia pasisaugoti, Gedrūta. Vis dėlto tokioj padėty. . . Nega 
Įima’... Aš pasirūpinsiu, kad kolūkio valdyba duotų dekreti
nių atostogų.

— Kai sugriūsiu, tada ir bus atostogos.
— Tau būtina pailsėti. Mieste tokiam reikalui skiriama 

keturi mėnesiai, o kai kolūkyje, tai ir trijų užteks. Užteks, 
Gedrūta? Ko tyli? Nebijok, už tą laiką tau eis darbadie
niai.— Arvydas susigretino su mergina ir pažvelgė jai į vei
dą. Jos dėmėti skruostai mėšlungiškai trūkčiojo.— Kas yra, 
Gedrūta? — paklausė nustebęs.

Ji nusigręžė ir perbraukė rankove per akis. Kai vėl pasi
suko į Arvydą, geraširdiškas veidas buvo ramus; tik viename 
akies kamputyje blizgėjo neužkliudyta ašara.

— Dėkui už gerą žodį, pirmininke. Kartais žmogus pats 
netiki tuo, ką žada. Bet jeigu nuoširdžiai žada, norėdamas 
padėti, yra tas pat, lyg būtų tikrai padėjęs.

— Aš nežadu, o sakau, kaip iš tikrųjų bus padaryta. 
Laikas pamiršti tą metą, kai kaimo moteris triūsdavo iki 
paskutiniosios, o pagimdžiusi, ant rytojaus vėl įsikinkydavo 
į darbą. Kolūkio valdyba visoms tokioms išrūpins apmoka
mas atostogas.

— O kaip tada bus su darbais? Kas nukas bulves, suriš 
kviečius, cukrinių normas nudirbs, nuims kukurūzus, kai 
visos tokios, kaip aš, pradėsim voliotis po tris mėnesius na
muose?

— Nebijok, užteks laiko ir darbams nudirbti, ir pailsėti 
kam reikia. Juk dabar žmonės vargu atiduoda pusę jėgų 
kolūkiui. Tinginiai ir simuliantai už jus atidirbs.

— Pasiustų bergždinėsl — nusijuokė Gedrūta. Tačiau be
regint surimtėjo ir nieko gero nesitikinčiu balsu pridūrė: — 
Pajuokauti galima, pirmininke. Tik jau aš tai aiškiai žinau, 
kad manęs T.ieka&vp. akeis, kol subyrėsiu.

— Nuo rytojaus nebeateik į darbą,— sausai metė Arvy
das, suerzintas jos nepasitikėjimo.

— Galiu,— abejingai sutiko Gedrūta.— Bet nežinau, ku
ri čia moteris labai norėtų terliotis su veršeliais.

— Atrasiu, nesirūpink.
Kalba nutrūko. Abudu ėjo susimąstę. Arvydas gailėjosi 

per anksti prasitaręs, nes jau suprato, kad bus nelengva su
rasti naują veršininkę. Nebent pasisektų prikalbinti tą rėksnę 
Raudonikiėnę, kuri priklausė laukininkystės brigadai ir pasi
rodė besanti smarki ne tik liežuviu plakti, bet ir dirbti.

— Ko neišteki? — paklausė Arvydas, norėdamas nu
traukti nejaukią tylą ir nuslėpti savo susirūpinimą.— Kleme 
Stribokas būtų geras vyras, jei moteriška ranka prilaikytų. 
Ar visi vaikai jo?

— Ar svarbu, pirmininke, kieno? Tėvų gali būti daug, o 
motina viena.— Gedrūta meiliai paglostė pilvą.— .Va gims 
ketvirtas. Ateis į pasaulį iš čia, iš manęs. Ar ne stebuklas, 
pirmininke? Gyvo žmogaus jokie išminčiai nemoka padaryti, 
o mes, moterys, padarome. ..

— Tai gerai, kad myli vaikus,— pratarė Arvydas, išmuš
tas iš •vėžių jos naivaus atvirumo.— Bet vaikams reikia tėvo. 
O ir tau pačiai būtų lengviau, turint vyrą.

— Koks čia lengvumas. Turėsiu karaliuką namie, o da
bar aš laisva, pati ant savęs ponia. Ką myliu, pamyliu iš 
patikimo, o kas nepatinka, pasiunčiu vištų veizdėti. Niekam 
nereikia meluoti, prieš nieką vaikščioti ant pirštų galų. O 
vyras. .. Negi, pirmininke, tiki, kad galima visą amžių my
lėti tą patį žmogų?

— Kleme Stribokas. ..— buvo bepradedąs Arvydas, bet 
jį nukirto nelauktai griežtas, dargi erzlus Gedrūtos balsas:

— Neverta apie tai daugiau kalbėti, pirmininke. Tamsta 
blogas piršlys, o aš niekam tikusi nuotaka.

Daugiau bus.

Skautijos veiklos lopšyje, 
šiosezono metu gražiai vei 
kė korp. Gintaras ir jūrų 
skautų, jūrų skaučių "Balti 
jos Jūros" ir "Juodkran
tės" tuntai rengdami įvai 
rius minėjimus,šventes ir 
dalyvaudami vietos visuo 
menės rengiamuose paren 
gimuose.Paminėtinas, ypa 
tingai iškilmingai ir įspū 
dingai suorganizuota mirų 
šiųjų pagerbimo diena, Lie 
tuvos Partizanų ir žuvusių 
už Lietuvos laisvę bei mi 
rusių pagerbimas prie 
Laisvės Kovų paminklo ii 
Michigan© ežere, kuriame 
dalyvavo ne tik visa Chica 
gos jūrų skautija,bet ir pla 
čioji lietuviškoji vietos vi
suomenė.

C leve lando jūrų skautų- 
čių "Klaipėdos" vietininki 
; os 11 jūrų skautų, vado vau 
ant jūr.v. skt. V. Petukaus 
cut ir talkininkaujant vietos 

; ūrų skautų Tėvų Komiteto 
nariams, išgy vendam i daug 
graž ių stovykl inio dž iaugs 
mo valandų ir įgaudami 
skautinio patyrimąsėkmin 
f;ai stovyklavo netėli Cleve 
ando.
Detroito jūrų skautai "Ša 

rūno" laivo nariai ir jūrų 
skautės,vadovaujami jūr. 
pskt.A.Pesio ir pask. Lau 
rinavičienės šią vasarą da 
lyvavo vietos visuomenės 
rengiamuose minėjimuose 
šventėse. Budžių vieneto 
vadas v.v. Petrulionis pa 
ruošėkelioliką budžių kan 
didatų įžodžiui.

Los Angeles jūrų skau- 
tai-ės su savo vadovais , 
jūr.sk.S.Makarevičiaus ir 
v.v.b.V.Raulinaičio rūpės 
tingoje globoje atliko šių 
metų stovyklinę ir jūrinio 
skautavimo praktiką Pači 
fiko vandenynągražioj Ca 
talina saloje.

Ypatingai gražiai ir sėk 
m ingai savo tuntą ir Lietu 
vių JūrųSkautiją šiais me 
tais reprezentavo tuntinin 
ko v. v. b.P .Jančiausko va 
dovaujamas Bostono jūrų 
gkautų "Nemuno" tuntas . 
Šio tunto jūrų skautai, 33 
stovyklautojai, jūr .sktn .M. 
Manomaičio ir v.j.b.Kovo 
vadovybėje,stovyklavę Tė 
vų M ari jonų ūkyje prie Ke 
nnenburg Prk., Maine, pa 
sižymėjo stovykliniu tvar 
kingumu, drausme.

Jūrų Skautijos akademi 
nės korp. Gintaras nariai 
jūrų skautijos vadovai-vės 
ir vyresnio amžiaus jųrų 
skautai-ės,jūr.psk. L.Sle 
niui vadovaujant, atliko ke 
lių šimtų kelionę su "ca- 
nou" Minessotos upėmis ir 
ežerąis.0 patyrę jūrų skau 
tai akademikai buriuotojai 
vadovaujami dr .v. j .skt .K. 
Aglinsko du kart šią vasa 
rą perskrodė Michigano 
ežerą padarydami virš 5oo 
mylių kelią.

Neatsiliko savo aktyvu 
mu ir Australijos bei Kana 
dos jūrų skautai ir vadovai, 
Lietuvių Jūrų Skautijos še i 
mos nariai tolimoj Austrą 
Ii joje ir Kanadoje.

Australijos jūrų skauti 
jos vadovai j.psk. Gabas ir 
j.psk.Vaitkus su savo vado 
vauįamais jūrų skautais ir 
budziais, tiek kiek vietos 
sąlygos leidžia plėsti ir ug 
dyti lietuviškąjį jūrinį skau 
tavimąsėkmingai atliko bu 
riavimopraktiką Australi 
ją supančio vandenyno ban 
gomis ir išlaiko kvalifika 
cinius jūrų skautų vadovų 
egzaminus prie Australi 
jos Jūrų Skautų Sąjungos , 
įgydami reikiamą pripaži 
n imą australieč ių jūrų 
skautų ir vadovų tarpe.

Toronto-Kanadojfe jūrų 
skautų-čių "Neringos," tun 
to nariai,vadovaujami tunti 
ninko j. v. skt. B. Stundžios 
ir sktn.Kuprevičienės, atli 
ko visa eilę kelionių, iSki 
lų ir buriavimo praktiką 
vietos vandenyse. \

Be jūrinio skautavimo, \ 
stovyklavimo irkt., šią va 
sąrą labai efektingai ir gra 
žiaipasireškė Jūrų Skauti 
jos sportininkai-krepšinin 
kai ir plaukikai. Chtcagie 
čiaijūrų skautai-ės plauki 
kai vadovaujami v. v. Ma
žeikaitės, v. v. J. Butkevi
čiaus ir v.v.Radvilavičiaus 
sėkmingai dalyvavo laimė 
darni pirmąsias vietas vie
tos amerikiečių jūrų skau 
tų plaukimo varžybose ir 
Šiaurės Amerikos Lietuvių 
plaukimo pirmenybėse Chi 
cagoj.Clevelande ir kitur. 
Jūrų Skautijos plaukikai- 
-laimėtojai atžymimi spe 
cialiais medaliais ir gra

Nukelta į 7 psl.
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HAMILTON/
taupyk ir skolinkis 

KOPERATYVINIAME BANKEI YIE 

..TALKA“
Išduodamos asmeninės paskolos iki 5,000 dol., 

morgičiŲ paskolos iki 60% turto vertės..
: Už serus mokar a 41/?% dividendo iš pelno, už

\ ' depozitus 4% ir veikia nemokamas gyvybės ir paskolų 
,draudimas.

Pilnas čekiŲ 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. IA 8-0511.

ji

/

$ 400 ŠA LPAI
Lapkrič io viduryje Š .F. 

komitetas pasiuntė 4oo do 
lerių vargstančiųjų lietu
vių paramai Vokietijoje . 
Pradėta lėšų telkimo va
jaus rinkliava dar nebaig 
ta .Dėl tuo pačiu laiku alsi 
radusios kitos svarbios 
rinkliavos Fondo-turėjo 
būti sulėtinta ar sulėtėti. 
Todėl pasiųsti pinigai su
daryti iš pr. metų likučių, 
pridėjus kiek surinktų esą 
muoju laiku. Fondas būti
nai norėjo, kad parama pa 
siektų vargstančiuosius, o 
ypač sene liūs,ligonius bei 
invalidus dar šių metų Ka 
ledų ir N .M etų švenč ių pro 
ga.Tik pasibaigus rinklia 
vai bus padarytas galuti
nis lėšų paskirstymas.Ei 
namoji rinkliava rodo, kad 
šiemet gali būti surinktą 
dar mažiau lėšų, ne i pr. 
metais.Todėl aukotojai dar 
kartą prašomi nuoširdes
nės aukos .Iki šiol iš prašy 
tų lo suaugusių sambūrių , 
aukas pris iuntėtik keturi. 
Tikime, kad likusios orga 
nizacijos taip pat ats ilieps.

Rūbų rinkliava iki numa 
tytos datos nedavė reikia
mų vaisių.Todėl jų rinklia 
va ar priėmimas bus vyk
domas be pertraukos. Kas 
turi atliekamų rūbų ar kitų 
namų apyvokos dalykų, pra 
šomi prtstatyti komitetui 
kiekvienu laiku ar apie tai 
pranešti-daiktai bus paim 
ti iš jūsų namų. Labiausiai 
šie daiktai bus reikalingi 
tuoj po N* M etų.

S. F. Informacija 
KLEBONAS 
prel.dr. J. Tadaraiskas 

apie mėnesį išbuvęs Vati 
kane, laimingai sugrįžo. 
Gruodžio 19 a. pamoksle 
sveikindamas parapijie
čius ir minėdamas p.Sta 
naičio įnašą parapijai ir 
kolonijai^ New Yorke mi
rus p.Stanaičio broliui, tą 
patį sekmadienį prel.dr. 
J. Tadarauskas išvyko į 
New Yorką dalyvauti laido 
tuvėse.Likusiems artimie 
siems liūdesyje, išreiškė 
nuoširdžią užuojautą.

LONDON, Ont
KALĖDŲ EGLUTĖ 
LONDONE’ONT.
Jau kelinti metai, kai 

Londono Lietuvių skautų 
vietininkija ruošia visiem 
Londono ir artimesnių apy 
linkių vaikučiams Kalėdų y 
eglutes. Tai būna tikroj 
mūsų mažųjų džiaugsmro 
šventės. Visiems vaikai
čiams dovanėles nuperka 
skautų rėmėjų būrelio, o 
Kalėdų Senelis tatai LŠdali 
na.Gruodžio 19 d. po/pietų 
prisirinko pilnokazparapi 
jos salė ne tik vaikučių , 
bet irtėvelių,svečių ir ar 
tirnųjų. Programą davė 
skautai ir šeštadieninė 
mokykla. Pasirodymai bu 
vo gražūs. l£ ko ten nebu 
vo:net ašaras kai kuriems 
žiūrovam.yišaukiančips de 
klamaciįžis .mažyčių Cegy 
tės,M išjzinytės bei Valaity 
tės,gaų;sus mokinių choro, 
vedanyo kun .Pacevič iaus, 
da ino<s,mokyt.Chainauskie 
nės 'vedami net kelių gru 
pių 'tautiniai šokiai, pačių 
ma/žųjų pasirodymas, dai 
nFivimas,grupinė IV sk.mo 
Reinių deklamacija, kelių 
/mergaičių pianu skambini 
'mas ir brolių Valaičių 

akordeonų muz ika. Jurgis 
Valaitis taip gerai valdo 
akordeona.kad jis jau yra są Kanadą nustebino auto 

nuolatinis tautinių šokių --—-------------
akordeonistas.

Kalėdų Senelis džiaugė 
si ir pažymėjo, kad mūsų 
mažieji vertai užsitarna 
vo ne tik dovanėlių, bet ti 
kro pagyrimo ir atžymėj 
mo. Senesnės kartos emi 
grantė p. M.Statkienė čit

JAUNIMO METAI 
stebint Hamiltono lietu 

visko gyvenimo eigą,tenka 
pasidžiaugti, kad Hamilto 
ne Jaunimo Metai,yra kiek 
vieni metai. Beveik visas 
jaunimas priklauso bent 
vienam organizuotam vie
netui, kuris savo srityje 
nuolat didesnį ar mažesnį 
darbą lietuviškoje apimty. 
Tenka džiaugtis ypač meni 
niais vienetais;"Gyvataras 
Tenka džiaugtis ypač meni 
niais vienetais/'Gyvata- 
ras","Aukuras".Labai dar 
bingaiegzistuoja ateitinin 
kų padaliniai, skautai, šeš 
tadieninė mokykla, vaikų 
choras. Nors šie vienetai 
yra diriguojami suaugusių 
Žų,tačiau pagrindiniai vei 
:ėjai yra lietuvių jaunuo

menė. Su kiekvienu savo 
darbu,gal nejučiomis, yra 
bręstama lietuviškumo 
kryptim .Juk tik jaunystėje 
įsijungus į visuomeninį 
darbą , atėjus laikui, bus 
kuo pakeisti iš rikiuotės iš 
krintančius. Tad kaip tik 
dabar laikas leistipaciam 
jaunimui ir vadovautis,gal 
tik suaugusiems pasilikus 
patariamuoju v veiksniu. 
Tas pastebėta "Širvintos" 
tunto apimtyje.Palaipsniui 
s iekiama paruošt vadoves, 
jau nuo pirmųjų skautavi- 
nįo žingsnių. Gal dėl to 
"Širvintos" t-te nesijau
čia vadovaujamo kadro trū 
kūmas."Nemuno"tuntas , 
atrodo, pradeda tuo keliu 
eiti, t-tą perėmus jauno
sios kartos^ątstovuidr. V. 
Kvedarui. Žinoma, negali 
ma tikėtis vadovų "iškept" 
E e r trumpą laiką, bet tuo 
eliueinant,tikslą galima 

pasiekti.
Palydint 196£-sius me 

tus į praeitį, S v. Kalėdų 
proga visus Hamiltone vei 
kiančius lietuviškus viene 
tus nuoširdžiai sveikinu , 
įdėjus daug nuoširdaus 
darbo Gintaro Kraštui- 
LietuvaLSveikinu visą lie 
tuvišką visuomenę iš arti 
ir toli,savo ats ilankymais 
pastiprinusią veikiančių 
jaunųjų vienetų moralę , 
produktyviam darbui atei 
ty j e.Sutinkant ateinančius 
Jaunimo Metus, nuošir - 
džiaųsiai linkiu visiems; 
Laimingų-Darbingų M etų.

V. P.
INFORMUOTI REIKIA
Objektyviai

V. P. atsakymas Stebėto 
jui NL 47 Nr.buvo neįtiki 
nantis.Kai V. P. rimtus da 
lykus aprašinės objekty
viai, nebus reikalo rastis 
Stebėtojams, nei prižiurę 
tojams. J .C. išnuomavimas 
ar ten įėjimas už pini
gą dar nenusako jo staty
bos organizavimo būdo.Ste 
bėtojas nekelia pastato rei 
kalingumo.tik nuosavybės 
klausimą. Tuo labiau, jei 
tai buvo galima padaryti 
kitaip .Jis niekad nesutiks 
su savų žmonių skurdini 
mu kitų naudai. V. P. paša 
kymas "visiprisidėjo"-pa 
našus į tvirtinimą, kai sa 
koma balsavo 99.9%.Stebė 
tojas neturi jokios intend 
jos ką nors ar kam "drums 
ti",bet tik nori, kad skaity 
tojai būtų teisingai infor
muojami. Stebėtojas.

WELLAND,Ort.
KAS kanalo šaka 

Wellandą ir bendrai vi

ritetingų įstaigų paskelbi 
mas kasti naują kanalo ša 
ką į rytus nuo Wellando . 
Nauja šaka bus 8.3 mylių 
ilgio, iškasti užtruks 6 me 
tus ir kainuos aįue 15o mi 
lijonų dolerių tai labai džiu 
ginantis reiškinys Wellan 
aui.Iš lietuvių gal tiktai pa 

?at panoro apdovanoti ke lies p.Smolskius
iolika jos pažįstamų ma mas bus pačiame kanalo vi 

žųjų ir įtaikė gražių suk duryje. Sis naujas planas 
nejių. sugriovė visus Wellando

Si skautų ir mokinių miesto valdybos planus; 
šventėbaigta visų bendro kaip tune Ii o po s e nu kanalu 
mis vaišėmis. L.E-tas. kasimą, miesto plėtimosi

i,nes jų na 
mas bus pačiame kanalo vi 
___ __  _ . tanas 
sugriovė visus Wellando

kasimą, miesto plėtimosi

Pranešame giminėms ir pažįstamiems, kad 

gruodžio mėnesio 31 dienos naktį mirė

GENOVAITĖ SKRIPKUTĖ.

Pašarvota Dodwoth Brown, King ir Bay gatvių 

kampas. Laidotuvės sausio mėnesio 5 dieną, tre

čiadienį, Šv. Jono Krikštytojo parapijos lietuvių 

kapinėse, Port Credit, Ontario.

Nuliūdę Motina,Seserys Ir Brolis 
su šeimomis.

Stovyklos aprašymų autoriai: iš kaires: R. Čiurlionis, A. 
Arbas ir G. Gudauskas. Foto S. Makarevičiaus
ŽEMAI — Jūrų skautų laivai stovykloje.

LIETUVIŲ JŪRŲ SKAUTE 
JA METAMS PASIBAIGUS

Atkelta iš 6 psl. 
žiomis pergalės tasėm is.

Užbaigus 1965 m. vasa
ros užsiėmimų ir parengi 
mų sezoną,su tamsiais žie 
mos vakarais, Jūrų Skauti 
jos vienetams ateina nau 
jas teoretinio jūriško skau 
tiniopasiruošimo .užsiė
mimų,sueigų ir mokymosi 
bei mokymo sezonas. Jūrų 
Skautijos Vadovybei-atei 
ties veikloi limesnių dar 
boplanavin rorganizaci 
nių gairių nust .tymo bei 
pramatymo lail tarpis.

Vykdant šįoa vasaros 
Clevelande įvykusio Jūrų 
Skautijos vadovų visuoti
nio suvažiavimo nutari
mus,kuriais Lietuvių Jūrų 
Skautija spontaniškai ir 
vieningai pasuko savaran 
kūmo keliu atsteigiant Lie 
tuvoj veikusią Lietuvių Jū 
rų Skautiją, statutiniems 
pagrindams padėti ir pas 
toviems 2-3 metų kadenci 
jai valdomiesiems orga
nams išsirinkti, nuo š. m. 
rugsėjo 15 d. vyksta Lietu 
vių Jūrų Skautijos vadovų 
-vių ir vi 
moteto atstovų korespon- 
(įencinis suvažiavimas. 
Siame suvažiavime, kuris 
apjungia JAV,Australijos, 
Kanados ir Europos Lietu 
višką jūrų skautaujantį jau 
nimą, dalyvauja lo8 jūrų 
skautų-čių vadovai-ves ir 
vienetų bei tėvų komitetų 
atstovai.Suvažiavimo pre 
zidiumą sudaro Bostone 
reziduoją jūrų skautijos 
vadovai-psk.J.Vaicjurgis, 
j.skt.M.Manomaitis, v. v. 
jb. P. Jančiauskas ir v. v. 
jb. Gruzdas. Priėmus Lie 
tuvių Jūrų Skautijos Statu 
tą ir išsirinkus statute 
pramatyta vadovybe Ko- 
respondencinį vadovų-vių 
ir atstovų suvažiavimą nu 
matoma iki šių metų pabai 
gos užbaigti.

Tad padarius š ią trumpą 
Lietuvių Jūrų Skautijos pa 
dalinių 1965 m.vasaros dar 
bingos veiklos apžvalga, 
tenka tik pasidžiaugti jūrų 
skautijos gyva veikla, rodo 
ihu jūriniam skautavimui- 
entuziazmu ir vadovų ener 
gija vedant lietuvišką jauni 
mąbroliškos meilės, skau 
tavimo ir jūrinės idėjos ke 
liu. Vg.

Pirmoji tikra okeonografijos 
ekspedicija įvykdyta 1872 m. lai
vu “Challenger”, kuris išbuvo ke
lyje trejus su puse metų ir savo 
tyrinėjimų rezultatus paskelbė E0-

Okeonografija palyginamai yra 
naujas mokslas, tyrinėjus vande
nynus ir su jais susijusias sritis. 
Amerikoje veikia įsteigtas Woods 
Hole Oceonographic Institutas,

Eilė Amerikos vyriausybės ins
titucijų ir atskirų privačių firmų 
įsijungę į vandenynų tyrinėjimus. 
Be jau minėto instituto veikia ir 
Scripps okeonografijos institutas

tyje tomų. Šios ekspedicijos davi- kurio žinioje tyrinėjimams skirti prie Kalifornijos universiteto, ku- 
niai daugumoje ir šiandie tebega- laivai plaukioja po visą pasaulį. ris ypač domisi vandenyno gyvū- 
lioja. nija.

Surištom rankom vedė
/Tęsinys iš 1965 m. gruodžio 15 d. Nr. 48/.

tylIRĖ GYD. STASYS 
ŽILINSKAS
Gauta žinia, kad 1965 

m.gruodžiomėn. 15 d.Kau 
nė netikėtai mirė žinomas 
auąų ligų specialistas gyd. 
St.Z ilinskas.M irė staigiai 
savo darbo kajnbaryje

GyaJStasys Ž iltnskas bu 
vo Lietuvoje plačiai žino 
mas kaip geras ausų ligų 
Specialistas .Kartu dr.St. 
Žilinskas turėjo gero žmo 
gaus ir gero lietuvio vardą. 
Nepriklausomybės laikais 
dr^St.Žilinskas daug metų 
tarnavo Lietuvos Kariuo 
menėje ir pasiekė pulk . 
leitenanto laipsni .Yra pas 
kelbęstais laikais moksli 
nių straipsmų žurnale "Me 
dieina".Ruskiams okupa
vus Lietuvą, dr. St. Z ilins 
kas buvo Kauno Medicinos 
Instituto docentas ir tenai 
prpfesoriavo.

Si mirtis išrovė dar vie 
ną taurų ir reikalingą lie 
tuvį.
• Vilniuje vyksta Čiurlio
nio vardo Lietuvos pianist 
tų konkursas, kurio laure
atai koncertą davė gruod
žio 17 dieną.

Toliau kalbame su A. 
Miluku, nes paaiškina kai 
ką nauja.Pavyzdžiai.

-Kaikas mus stebina iš 
tų reiškinių, apie kuriuos 
mes sužinome iš anapus . 
PavyzdžiuLLietuva atskir
ta geležine uždanga, o ta
čiau,kad ir tėvelio Stalino 
laikais / jį ypač garbino 
Liaudies Balsas, Laisvė/ 
kažkokiu būdu kai kas su
sisiekdavo su anapus už
dangos .Kaip tą paaiškint?

-Turbūt reikia turėt gal
voje ir tokį atvejį, -aiški 
na p. Milukas.--kartą ties 
Palanga bangos atplovė į 
krantą butelį, o jame tūla 
studentė rado Amerikos 
studento lai škelį,ir prasi
dėjo susirašinėjimas.. .

- C sakykite, kaip paaiš
kinti tokį faktą?Jūs grei
čiausia pažinojote tūlą kul
tūrininką, rašytoją, publi
cistą,meno reikalų žinovą 
Petrą Juodelį?

-Taip.
-Jis gi žmogus, kaip pa. 

prastai sakoma, buvo kai
resnių pažiūrų ir dirbo 
valdišką darbą rodos Me
no reikalų valdyboje,ar ko
mitete.Tai už ką gi jį nu- 
trėmė į Sibirą?

- Tai sovietinės valdy 
mo sistemos auka. Jam, 
kiek žinau, buvo prikišta , 
kad jis ne rodąs darbe en- 
tuziasmo.. .

-T,ai u£ tai ir sunaikino 
žmogų?

-Jis rodos dabar Tra
kuose tvarko Karaimų mu
ziejų. . .Bet nėra ko stebė
tis. Štai jau garsus anglų 
-lietuvių žodyno autorius 
Lalys.Badugi mirė Pane
vėžyje. Mirė gatvėje... 
Bolševikų režimas pasi
gailėjimo nežino. Jeigu ta. 
ve persekioja, ta i tu niekur 
pagalbos nesulauksi, nes

tavęs bijo, kaip maru ap
krėsto. ..

/Čia išnašoje galima pa
žymėti :Kai mūsų pokalbv 
ninką Alfonsą Miluką suė 
mė ir ištrėmė į Vorkutą, 
jo išsižadėjo jo žmona ir 
ištekėjo už kito, nes kator 
gininko žmona būti yra ne 
tiktai nepopuliaru, bet ir 
rizikinga, -tat bailesnieji 
visomis jėgomis tokių k ra. 
tos i/.

A.Milukas pasakoja:
-Daugelis vyresnes kar 

tos žmonių gerai pažinojo 
Amerikoje labai pažangų 
gydytojąGraičiūną. Jo sū
nus buvo inžinierius, kuris 
Amerikoje būdamas turėjo 
labai gerą tarnybą,o jo žmc 
na buvo artistė-Babickaitė. 
Puiki artistė.Dalyvavo ki 
no filmuose, turėjo gastro 
lių Anglijoje irtt.Gen.Na 
gius juos prikalbėjo, dar 
nepriklausomybės laikais, 
persikelti į Lietuvą. Jie pa 
klausė. Gavo menką darbą 
bet iš Amerikos parsivežę 
daug turto, gyveno.Rusų 
okupacijos metu inž.Grai 
čiūnas buvo net Sumausko 
/min.pirm./kabineto Pra 
monės departamento direk 
torius. Ir tą žmogų netru
kus nukankino kažkur trem 
tyje, o žmoną-Babickaitę- 
rado nužudytą kažkur pas 
togėjeŽaliakalnyje. .Taip 
ir žuvo puiki, gabi ir nuo
širdi lietuviška šeima.. .

-Jūs turbūt girdėjot apie 
generolą Pečiulionį ?-klau 
Siamas A. M liukas.-Sako 
jis vadovavęs Lietuvos par 
tizanams ?

-Man Pečiulionis giminė. 
Girdėjau ir aš apie tokį te i 
girną. Ir kai sugrįžau iš 
tremties,aš jį paklausiau: 
Ar tiesa,kad Tamsta vado 
vadovavai partizanams ?

-Ir gen. Pečiulionis jau

buvo grąžintas ištremties. 
Jis man atsakė:-"Girdžiu 
ir aš,kad vadovaująs parti 
zanams.bet kaip čia dabar 
gali vadovauti?"-atsakė..

Ir Milukas pasakoja:
-Gen. Pečiuolionis mirė 

prieglaudoj kažkur ties II 
guva. Jis nepriėmė jokios 
pašalpos. Kai jam norėda 
mi materialiai padėti susi 
darydavo grupė žmonių,ku 
ri jį prasydavo pamokyti 
lietuvių kalbos, jis atlygi 
nimo nepriimdavo,sakyda 
mas:-"Už lietuvių kalbą, 
savo brangią kalbą, aš ne 
galiu imti atlyginimo"... 
Neturėdamas lėšų autobu 
sui, jis pėsčias eidavo į 
Kauną padėkoti aklai dai 
nininkeiGrincevičiutei už 
prieglaudos < namus, nors 
tie namai ir aklosios solis 
tės bolševikų jau buvo atim 
ti.. .Ir jokios paramos ne 
priimdavo sakydamas:"Jei 
gu aš tiek tepąsitarnavau 
Tėvynei, kad ji man senat 
vės neaprūpiną,tai aš ge
riau badu mirsiu"...

Pasikalbėjime prisimi 
nėme dail. Truikį, kuris 
taip pat buvo užguitas su 
savo žmona soliste Rakaus 
kaitė,kuri ligšiol neatsisa
ko Amerikos pilietybės.. .

-Labai įdomu, kaip ten 
su lenkiškomis mokyklo
mis ?-teiraujamės ,

- Jos favorizuojamos , 
nesMoaskvos interesas lie 
tuvis kaip nors nutautinti. 
Maskva žino, kad rusinti 
sunkiau, negu lenkinti, tai 
ir lenkina lietuvius.Yra 
vienas lenkiškai kalbantis 
ar nėra, bet mokykla len 
kams yra. ..

Hgai dar kalbėjomės , 
bet reiktų dar ilgiau.J.K.

SAULI ST. MARIE, ONTARIO
-. z .- .m. _ __ aukos tautos fondui
lenetųbeiTevųKo e* CATHARINES Mūsų kolonijos Tautos 
atstovu korosnon- • Fondo atstovas P. Gaspe

ras surinko $116.-Toliau 
seka aukabusių sąrašas: 
po $lo.-St.Druskis ir Vik 

toras Staškūnas,
po $6.-Vyt.Skaržinskas, 
po $5.-H. Matijošaitis, J.

Skardis ir A.Skardžius, 
po $3.-N.Aukštikalnis, P.

Gasperas ,Z .Girdvainis, 
J.Kvosčiauskas irV.Vai 
nutis,

po $2.-A.Balčiūnas,J.Duo 
ba, A. Gustainis, J. Gir 
dz e vič ius, V.Goldbergas, 
St.Grigelaitis.J. Genys, 
B.Kaminskas, M.Keng 
rys, V. Liuda vič ius, A.M o 
tūzas, J. Meškys, J.Mafe 
kis, J.Okmanas, P. U m 
brasas, V.Poškus,M.Pa
re įgis,J. Puteikis, P. Pu 
teikis, J. Sendžikas,K. 
§ližys ,A .Rutkauskas ,B. 
Švilpa, A. Vanagąs, V. 
Zurauskas ir A. Žemai 
tis.
Aštuoni asmenys po $1. - 
Suaukoti pinigai pers iųs 

ti TF atstovybė! Kanadoja

RENKAMI SOLIDARUMO 
M OKESCIAI 
Apyl. v-bos ižd.K.Sli

žys paskutines porą savai 
čių prieš Kalėdas rinko 
bendruomenės solidarumo 
mokesčius. Pačiomis pas 
kutinėmis žiniomis jau bu 
vo aplankyti 48 tautiečiai 
ir surinkta $9o.-kurių 6o% 
būsią persiųsti KLB cent 
rui,o 4o% liksią ap. v-bos 
kasoje.

KITOS NAUJIENOS
Ap. Valdybos prašymu 

tautietė JadvygaStaškūnie 
nė sutiko būti mūsų mies 
to jaunimo reikalams ats 
tove.

Rašant šią koresponden

ONTARIO
IŠRINKO B-NĖS
VALDYBĄ
Pagal balsų daugumą į 

B-nės valdybą pateko ir 
pareigomis pasiskirstė J. 
Alonderis-pirm., A.Sva 
ža^-vicep. ,St.Kukta-ižd. 
J.Sarapnickas-sekr.ir P . 
Dauginas-narys. Kandida 
tu liko V. Alonderis. 
Revizijos k-jon išrinkti: 
J.Gurevičius, J.Satkus ir 
P. Polgrimas.

V-bos adresas: J.Alon
deris,39 Thomas Str.St. 
Catherines, Ont.

St .C athe r ine s A pyl inkė 
yra viena iš mažųjų, bet 
dėka pasišventusių lietu
vių B-nės veikla yra gana 
gyva.Per eilę metų soli
darumo mokesčius sumo 
ka9o%, o šiais metais so 
lidarumo mokesčius su
mokėjo 94%. B-nės V-ba 
asmeniškai lanko lietu
vius ir toks rinkimo bū
das yra pats sėkmingiau 
sias.

St. Catheriniečiai dar<

ei ją vietiniame dienraštyj 
"Sault Daily Star" buvo 
įdėtas didelis paveikslas 
ir plačiai aprašyta 9o as 
menų demonstracija Tek 
sase prie kelio, vedančio į 
JA Valstybių prezidento 
Johnsono rančą. Demons
tracijos tikslas buvo taika 
Vietname, o organizato
riai/to dienraštis neminė 
io/,beabejo,įvairūs "besą 
lyginiai" pacifistai ir ko

NL redakcijoje apsilankė 
ir Dancigo /lenkijoje/ be 
viešįs p. Matulevičius/vi 
dury/, kurį matome su p. 
Pranevičium/dešinėje/ir 
Pr.PaukštaičiuNL admi
nistratorium N L redakci 
joje.
munistai. Gi apie 17.ooo 
lietuvių ir kitų Baltijos tau 
tų atstovų demonstraciją 
ir žygį į Jungtines Tautas 
šis laikraštis nei vienu žo 
dėlių neužsiminė. Koresp

planus, gatvių sutvarkymi 
ir kt. Naujas kanalas gal 
paliesti ir p. Bieliūnų ūk 
naujos pramonės pradės 
spiestis į rytus nuo naujo 
kanalo šakos.

• JBuvosunkiai susirgęs 
V. Zinaitis, bėt jc.u grįžo 
iš ligoninės ir sveiksta na 
muose.

• Jaunimo sekcijos įga 
liotiniu Wellande sutikobū 
ti ir jaunimo reikalus tvar 
kyti J.A.Viskontas, B.Sc.

Valdyba

Lietuvių Fondą. I LF pir 
mas įstojo B-nės Apylinkė 
kuri dabar turi savo įna
šus papildžiusi iki$3oo. -, 
J .Alonderis įnešė $loo. — 
ir J. Girevičius $3oo.-Po 
$loo. -pasižadėjo įneštįA. 
Švažas ir J. Kavolėlis. Čia 
tik pradžia.KLF atstovas 
J. Alonderis yra numatęs 
aplankyti daugiau lietuvių 
ir tikisi pasiekti gerų re 
zultatų.

Sėkmės naujajai B-nės 
V-bai. Korespondentas

Ilgametė Buenos Aires teatro "Colon" šokėja Rosa 
Vanda Riliškytė staigiai mirė tesusilaukusi 23 metų 
amžiaus. Ji buvo veikli lietuvaitė ir visada, kai buvo 
reikalas, reiškėsi lietuvių gyvenime ir veikloje. Ar 
Argentinoje, ar gastroliuodama užsieniuose su "Co
lon" teatro grupe, visur pasisakydavo esanti lietu - 
vaite. Argentinos lietuviai neteko geros tautietės, tu
rėjusios gerą vardą ir plačiuose argentiniečių sluok
sniuose, kur ji buvo gerai žinoma kaip artistė lietu - 
vaite.
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Š EŠ T A D IE NIN TŲ MOKYKLŲ MOKINIAMS IR VISIEMS MONTREALIO LIETUVIŲ VAIKUČIA MS

ŠĮ SEKMADIENĮ, SAUSIO MĖNESIO 9 DIENĄ /3 VALANDĄ PO PIETŲ ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS SALĖJE.
ĮDOMI PROGRAMA: VAIDINIMAS "KALĖDOS LIETUVOJE", KALĖDŲ SENELIS, DOVANOS, UŽKANDŽIAI, ŽAIDIMAI.

DALYVAVIMAS- BENT $ 1.00 SUAUGUSIEMS- ŠEŠTADIENINĖMS MOKYKLOMS PAREMTI. RENGIA: TĖVŲ KOMITETAS IR MOKYTOJAI.

MOWT
KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ 

METŲ ŠVENTĖS
Montrealyje praėjo be 

sniego: vienu metu lijo, ki 
tu buvo sausa, bet sniego 
nė žiupsnio; temperatūra 
siekė per 6o Far.

Miestas dar tebeskendi 
iliuminacijoje,kuri kasmet 
darosi vis gausesnė ir tirš 
tesnė.Tam tikslui naudoja 
ma milžiniškas kiekis lem 
pų,figūrų ir kitokių neįma 
nomų išvardinti priemonių. 
Jau nuo dviejų savaičių 
prieš Kalėdas miestas 
skendi šviesų vandenyne.

Daugelį Montrealio lietu 
vių šventėmis aplankė gi 
minės,pažįstami, bičiuliai 
ir daugelis montrealiečių 
buvo išvykę į kitus miestus 
bei kaimynines Jungtines 
Valstybes.

Naujųjų Metų surikimas 
gausiausias buvo Sv.Kaži 
miero svetainėje, kuri bu 
vo gražiai papuošta ir ture 
įpgerai nuotaikai sąlygas . 
Žymus susibūrimas buvo 
L. Akademinio sambūrio 
pp .K 1 ič ių Jnr .bute, ku r Nau 
jus M etus sutiko sambūrio 
dalyviai.Sutartinis NM su 
tikimas buvopp.Urbonų na 
muose. Daugelis privačių 
susibūrimų buvo daug pla 
čiame Montrealio mieste 
ir juos sunku visus buvo su 
registruoti, bet žinoma, 
kad vienas toks buvo pp . 
Viliušių.Rosemonte, kitas 
Verdune pp. Milaknių na- 
muose.Visur buvo gražu ir 
jauku.

DR.J. S E M 0 G A S

5441 BANNANTYNE,Verdun. 
Pirmadienįir _ . _ n 
ketvirtadieni 2“4: 7~’ 
antradienį ir _ .. ... 2--4 p.m.penktadienį

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

PO 7-3175; narny 6-9582.

I) A N T V G Y 1) Y T O J A S
Dr. J. MALIŠKA

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

NaniŲ 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. GIR1UN1ENE
DANTŲ GYDYTOJA
3938 Rotemount Blvd. i' 

RA 7-5552; namų RA 1-0656

DR. IRWIN COPNICK
Dantų Gydytojas 

4966 Decarie Blvd.
Suite 7

Montreal, Que. Tel. 489-3191

LIETUVIŠKAS PUSVALANDIS GIRDIMAS KAS 
ŠEŠTADIENI PER CFMB STOTI, 

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

Telef.: 669-8834

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

Kasos valandos: 1465 De Seve St.,sekmadieniais nuo 
10.30 iki 12.30 v.,darbo dienomis - nuo 10 iki 3 v..išskiriant 
pirmadienius ir šeštadienius; vakarais - pirmadieniais, tre
čiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vai.
39Q7 Rosemount Blvd,, tel,722-2472: dieną - penktadie
niais nuo 1 iki 6 v., ir vakarais - pirmadieniais,trečiadie- 
niais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vai.

REAL
montrealio lietuvių

VAIKAMS EGLUTE
kaip ir kasmet,rengiama Šeš- 
tadieniniy mokyklą idėjai 
populiarinti,šiais metais bus 
sausio mėn. 9 d.sekmadienį, 
3 vai.po piety Šv.Kazimiero 
parapijos salėje. Programa 
išpildys V.Kudirkos Rose- 
monte šeštadienines mokyk 
los mokiniai. Vadovaujami 
mokytojy, jie suvaidins: 
“Kalėdos Lietuvoje“. Po to 
bus vaišės ir žaidimai. Vai
kučiams viskas dovanai.

Prašome visus Montrealio 
lietuvius su vaikučiais, ne
išskiriant ir ty, kurie nelan
ko šeštadieniniy mokyklų, 
gausiai dalyvauti šioje eglu 
tėję, tuo prisidedant prie 
Montrealio Šeštadieniniy Mo 
kyklą išlaikymo.

Tėvy K o m i t e t 
/žiūr skelbimą./

ŠV. KAZIMIĘRC 
PARAPIJOS ŽINIOS 
-Naujųjų Metų sutiki

mas gerai pasisekė ir gra 
žiai praėjo. Vakarienė Sv. 
Kazimiero darbščiųjų po 
nių buvo puikiai paruošta 
ir aptarnauta. Dalyvavo 
apie 3oo asmenų.

-Ketvirtadienį Trijų Ka 
ralių šventė:mišios 9, lo, 
11 vai.ryto ir 8 val.vakaro, 
vienps privalomos.

- Šis penktadienis pir
mas šio mėnesio;išpažin 
tys nuo 7 vai. vakarojmi- 
šios 7.15 ir 7.45 ryto ir 8 
val.vakaro.

- Kalėdų eglutė vaikams 
sekmadienį 3 val.no nietu.

- Jaunimo išvyka slidi

a s.

• Naujy Mėty Švenčiy proga 
lankėsi Montrealyje ir sve 
čiavosi pp.Rimšę ir pp.Lai
mikiu šeimose Vincas Seniu 

nėti į Laurynijos kalnus nas su šeima ir uošviu Rėk 
sausio 16 d., sekmadienį . čiu, kurie turi Motelio biznį 

Brantiord, Ont.
• P.Irena Lukoševičiepė 

buvo susirgusi,bet dr.J.Še 
mogo sėkmingai operuota 
jau sveiksta.Linkime svei 
katos.

• T.J. Aranauskas, S. J. 
savaitgalį viešėjo Montrea 
lyje, kur susitiko daugelį 
pažįstamų. T. J. Aranaus
kas atvežė buvusių A V kle 
bonų T.Kubilaus irT.J.Bo 
revičiaus,linkėjimų buv . 
parapijiečiams ir visiems 
Montrealio lietuviams.

> Br. Bijūnas atostogas 
praleido Bahamų salyne ir 
Karibų jūros salose. Sugrį 
žo įdegęs atogrąžų saule, 

i patenkintas atostogomis.
1 • Klevelandiškis Jonas
| Daugėla,sulaužęs koją, gy 
dėsi ir atostogavo su ponia 
soliste Krištolaityte-Dau 
geliene,Miami,Floridoje , 
iš kur siunčia Montrealiui 
sveikinimus.

Bilietus reikia įsigyti iš 
anksto pas komiteto narius.

- Naujojo parapijos ko 
miteto pirmas is susirinki 
mas klebonijoje sausio 9 
d., sekmadienį, tuoj au po 
sumos.

- Nauju Metu sutikimo 
vakarienė davė 1303.03 
dol. pelno.

- Bažnyčiai aukojo Jo
nas Adams $1CO.OC.

ADVOKATAS
STASYS DAUKŠA, LI..D.

4 Notre Dame Št. E.
Suite 205

Suite 902 ir 903
Tel.: 861-8478 ir 861-847^

ADVOKATAS

JOSEPH P. M 1 L L E R 
B.A., B.C.L.

Suite 205
168 Notre Dame St.E.

UN 6-2063 ir UN 6-2064.

Notaras
J. BERNOTAS 

B.A., B.C.L.

Sun Life Building 
Suite 2001

Tel.: UN 6-4364

Adresas: 1465 De Seve Street 
Montreal 20, Que., tel. 766 - 5827

IMA už:
Nekiln. turto paskolas 6.5% 
Asmenines paskolas 7.6% 
Ipvestacines paskolas 8.4% 
Pigus paskolų draudimas iki 
$10.000.

DLK VYTAUTO KLUBO

REIKALAI

Naująją Mėty išvakarėms 
biznio baras buvo perkeltas 
į nuolatinę vietą pirmyjydu 
rą įėjimu, kurioje įrengtas 
antrasis ir pagrindinis baras. 
Čia vyko nuolatiniu klijęnty 
tarpe senyjy mėty užbaigimas 
ir naująją sutikimas. Viskas 
praėjo gražiai ir skirtingoje 
svečiy laikysenoje negu bū
davo senojo pastato patalpo 
se.Svečią pasitenkinimas jau 
tesi vaišėmis ir tam laikui 
pritaikintomis dovanomis 
/Door Prizes/,kurty buvo 
skyrusios biznio kompanijos, 
jy tarpe per Leoną Gurecką,- 
Sales manager Keating Ford 
Co. Verdun.

Klubo Valdyba, priešakyje 
reikaly ved.J.Petruliu, inten 
šyviai ruošiasi viršutinės sa 
lės atidarymui,kuriam tikslui 
įvyks parengimas sausio 15 d. 
vakare. Platinami įėjimo bi
lietai ir kurie gausiai perka
mi ne klubiečiy tarpe, tuo pa 
čiu primenant klubiečiams, 
kad irgi įsigytą, nes atrodo, 
kad prie įėjimo gali būti visi 
jau išparduoti.

Viso pastato atidarymas ir 
kertinio akmens apeigos yyks 
vėliau, kuomet pastatas vi
siškai bus įrengtas.

Gruodžio mėnesį mirėklu- 
biečiai Augustas Frankas ir 
Stasys Tamošiūnas.

Klubo Valdyba

• Pas pp.Rimšus viešėjo iš 
Ottavvos sesuo dr. J.Rimšaitė.

• D. Norkeliūnai yra pasi
ruošę išvykti į Kaliforniją 
žiemos praleisti.

APSIDRAUSK!

ADAMONIS INSURANCE 
AGENCY INC.

3907 Rosemont Blvd. 
«

Tel: 722 -2472
Res: 722-4735

GAISRAS — AUTOMOBILIAI

ATSAKOMYBĖ — GYVYBĖ
Tikslus ir greitas patarnavimas

J. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS. 

SIUVU, PARDUODU. 
Taisau ir Remodeliuoju. 
Vasaros laike saugojimas, 

(storidžiai).
6396 Bannantyne, Verdun. 

PO 7-6183.

Science & Mecha. 
n les per du nume 
rius rašo, kad ru
sų "pasivaikščio
jimas" erdvėse, 
kurįkurį jie parodėle 
tografijomis, yra 
sufabrikuotas. Ru 
sai tą padarė no
rėdami būti pir-
sai

mieji.. .Šie tei
gimai pagrįsti ty
rimais mokslininr 
kų ir įrodomi fo
to analizėmis.

MOKINIŲ TĖVAMS
Pamokos šeštadieninė

se mokyklose prasideda 
sausio 8 d. dienį, yji

RosemontoDr.V.Kudir šventė. Si, 
kos mokyklos mokiniai privaloma išklausyti šv. 
sausio 8 d.po pamokų, U Mišias. Mišios bus mūsų 
vai.3omin.z,važiuoja Į Sv. bažnyčioje 8, 9, lo, U vai. 
Kazimiero parapijos salę —
Kalėdų Eglutės repeticijai 
Tėveliai prašomi įdėti vai 
kučiams užkąsti ir nuvežti 
į salę savo mašinom is, įduo 
ti bilietėlių autobusui.

Mokyklos Vedėja.
• M. ir J. Kandižauskai 

Kalėdų švenčių švęsti 
sprausnyniu lėktuvu buvo 
išvykę į Čikagą, pas p. Kan 
dižauskienės brolius.

• O. Matulienė švenčių 
išvykoj Filadelfiją pas dūk 
tėrį ir žada ten išbūti visą 
mėnesį.

• Julius Jurėnas ilges
nį savaitgalį praleido pas 
artimuosius pp.Zabielas .

D-L.K. VYTAUTO KLUBAS
2159-61 ST .CATHERINE E., MONTREAL.

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

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

--virtuvės indai, personalas ir gėrimai.
Nelaukdami užsisakykite kreipdamiesi į Klubą- J. 

Petrulį, tel: 522-2353 arba pirm.Pr.Paukštaitį, tel:365- 
0311,366-6220.

LAIKRODININKAS
ANTANAS ŽUKAS 

1855 WELLINGTON ST. 
TeL WE 2-0644.

TAISAU IR PARDUODU 
ŽEMOMIS KAINOMIS 

LAIKRODŽIUS IR JUVELYRUS.

I.G.ELECTRICR’d
Elektros kontraktorius

IGNAS G U R CI N AS 
889 — 56 Avenue 

Lachine. Tel. 631-0882.

PINE LAND CORP.
agentas ROMAS VERB YLA 

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. Qua.

Left, photo 
made from frame 
of Red’s film 
claiming to show 
Leonov crawling 
out of hatch 
of Voskhod II. 
Below, photo 
made of TV 
screen during 
videotaped 
broadcast of the 
"walk," showing 
same action.
Reds identified 
black mass at 
the right in the 
TV photo as 
being the movie 
camera mounted 
on space craft. 
But if it was 
actually mounted 
as shown, how 
was it possible 
fo get direct, 
head-on shot of 
cosmonaut leaving 
the vehicle? 
Leonov himself 
said he started 
camera after 
he emerged from 
Voskhod II. No 
one has yet 
explained how 
the direct, head- 
on photo could 
have been made.

Now compare 
close-ups of 
Russian’s space 
helmet. One at 
far left was 
made from movie 
film, shows an 
oval visor.
But the one at 
left is from 
Reds’ TV. It 
shows a 
square visor.

AUŠROS VARTŲ PAR. 
ŽINIOS 

-Sausio 6 d., ketvirtą
ją Trijų Karalių 

______ ią dieną visiems

ryto ir 7.3o vai. vakare.
-PirmąjĮMėnesio Penk 

tadienį,sausio 7 d..mišios 
bus 7 vai .ryto ir 7.3o vai. 
vak.

tas J. ir C. 
indsay JonoŪsų sūnus 

vardais .Sveikiname tėvus.
-T. J. Venckus irT.S.Kul 

bis išvyksta vienai kitai 
savaitei į Ameriką pašto 
racijos darbams.

T. J.Vaišnys Trijų Kara 
lių dieną išvyksta į C ikagą 
naujoms pareigoms. Jo vie 
ton į Montreal) atvažiuoja 
T.GKijauskas.T. Vaišniui 
dėkojame už atliktus dar 
bus parapijoje ir mūsų ko

Ar žinomajcad
“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.

Spausdintus galime priimti 
Paštu ir paštu pasiusti.

Adresas: George Streelf 
LaSalle, P.O.. Canada.

TO l-> \'T O
LIETUVOS GEN.
KONSULAS
J. Zmuidzinas ir Ponia 

dalyvavo Prancūzijos gen. 
konsulo priėmime ir To
ronto Konsulų Korpuso va 
karienėj,suruoštuose JAV 
gen.konsulut W.Park Arm 
strongui Jr.iš Toronto iš 
vykstančiam pagerbti. 
v Taip pat gen.konsulas J. 
Zmuidzinas dalyvavo Mi- 
nisterio Pirmininko Johno 
Robartso užsienio atsto
vams Toronte pagerbti pri 
ėmime, Wesbury Hotel.

SLA 236 KP.
metinis susirinkimas 

įvyko gruodžio 19 d. Liet, 
namuose ir jame b ivo no 
minacijos į SLA P M.T-bą 
kur kanadietis S. Jokūbai 
tis gavo daugiausia balsų.

Į kuopos valdybą ateinan 
tiems metams išrinkti: 
S. Jokūbaitis pirm., P. Ba 
čėnas vicep. ,V. Pilėnas 
sekr.A. Pulkys ižd. ir O. 
Indreiienė fin.sekr.

Sekančiam susirinkime 
kuris šaukiamas 1966 m. 
sausio 9 d.l vai. p. p. Lietu 
vių namuose, senoji valdy 
ba patieks veiklos apžvalgą 
ir ataskaitą. ap.

POLICIJA ĮSPĖJA TORON 
TO GYVENTOJUS, 

kad labai padaugėjo įsilau
žimai j butus ir vagystės.

Esą, užėjusi kažkokia 
įsilaužimų ir vagysčių ba
nga, todėl gyventojai Įspė
jami pasisaugoti ir stro - 
piau prižiūrėti savo na 
mus bei butus.

lonijoje. Linkime sėkmės 
naujose pareigose.
T.G.Kijauskas yra vienas 
iš mūsų jaunesniųjų kuni - 
gų,baigęs mokslus Ameri 
koj.Jis atvyksta po Naujų 
Metų. Linkime šiam nau 
jam vikarui daug sėkmės 
Montrealyje.

A. NORKELIUNAS
Commisioner of the Superior Court of Montreal 

MONTREAL ENTERPRISES REG’D 
VISŲ RŪSIŲ DRAUDIMAS.

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

----------------------- T----------------------------------------------- —----------

Ultra Madera 
Construction 
SAV. VLADAS IVANAUSKAS

• Statyba vyksta LaS'allėje prie Dollard ir Newman
Blvd. \

• Statomi modernūs dupleksai, dydis 28>k4O pėdų,
5 kambarių. \

• Pilnas centrallnte apšildymas. \
• Kaina: $21, 750, įmokėjimas visaip prieinamas.
• Namai tinkami Ir Investavimui.

TELEFONAI: 366-6855 Ir 767-7596.

KEATING FORD 
Sales Limited

4415 Bannantyne Avė.
FALCON FAIRLANE

GALAKIE THUNDERBIRD

MUSTANG — TRUCKS

Used cars
I year guarantee 

Kreipkitės j
LEO GURECKAS

Sales Managers Asistent

Keating Ford Sales Ltd.
Jūsų lietuvis atstovas

769 - 8831

Dr. F.MORKIS
7 DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir s'eštadieniais 
\ pagal susitarimą. <
J 1

(1082 Bloor W., Toronto)^ 
§ (į rytus nuo Dufferin Str

Raštinė: LE 4-4451. si

LIETUVIŲ MIRTYS
Vladas Bytautas, 61 m. 

kilimu radviliškietis. 
Prieš porą mėnesių mirė 
ir jo žmona širdies prie 
puoliu.Bytautą i iš Vokieti 
jos buvo nuvykę į Austrą 
liją,bet prieš keletą metų 
atvyko į Torontą. Visą lai 
ką gailėjosi Australijos; 
ten buvę tremtiniams Teng 
viau įsikurti.

V. Bytautas buvo Lietu 
vote susisiekimo m-jos 
buhalteris .Liko Kaliforni 
joje sesuo Marija Kižienė 
ir Lietuvoje brolis. Buvo 
ramaus būdo ir visados va 
jojo grįžti Lietuvon.Sia
me krašte nebuvo prita
pęs.

Palaidotas lietuvių kapi 
nėse, Port Credit.

Gruodžio 7 d. mirė M. 
Vingevičienė ; palaidota 
liet, kapinėse.

ĮDOMI PASKAITA
Lietuvių akademikų d-ja 

gr. 11 d. surengė Įdomią 
pęof. R. Vaštoko paskaitą 
"Žmogaus raida naujų radi 
nių šviesoje".Klausytojais 
paskaitų būva daugiausia 
jauni akademikai, bet ate i 
na pasiklausyti ir Europoj 
-Lietuvoj dar baigę univer 
s itetus.

Visuomet vyksta gyvos 
diskusijos, privatūs pasi
kalbėjimai, susipažinimai 
ir pasivaišinimai kavute . 
Tai tikrai kultūringi, nau 
dingi pobūviai .Atsilankė šį 
kartą arti 4o. K.

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