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PRfltJUSI SflVflITf
žudosi. Rusijos diktatoriams 
daugiau jėgų ir priemonių liks 
valdyti savo vergus. Rusams 
- tegul ir Amerika kraujuoja, 
tegul ir išteklius savo rražina 
mušdami azijatus, iš kurių ru- ... __U . _ i
sau nelaukia. Pasak Tito. Pe 
kinas rankas trina, kad Arperi 
ka įklimpusi Indokinijoje.ye« 
gul sau mušasi... Bolševikų 
žiaurumas ibų neturi.

PERSPEKTYVOS išHarrima 
no ir kitų amerikiečiu kelio
nių per valstybes ne kokios.

Praėjusi savaitė nė kąžmo 
nijai davė. Galima sakyti, 
kad viskas pasiliko vietoje, 
be jokios pažangos.

{.AMERIKOS Valstybės te 
betęse pastangas sudaryti sąsas jmperalistas nieko nėra 
lygas pradėti taikos derybas . .. _ . -
su Vietkongu. Harrimanas tę 
sė savo kelionę per visą že
mės rutulį, kurį jis bus apva 
žiavęs jau kelis kartus.

EGIPTE Harrimanas tarėsi 
su Nasseru, kuriam aiškino 
Amerikos nusistatymą, Ame
rikos, politiką Vietnamo at-- Būtų gerai, jeigu būtųsudary 
žvilgiu. Gal tuo aiškinimu vis (a opinija, kad Amerika tikrai 
kas užsibaigė, nes nieko kon norį taikos,bet jos nenori prie 
kretaus iš Nassero negalima gas įr todėL taikos pasiūly- 
buvo tikėtis. mus atmeta. O jis pakartoti-

INDI1A ir PAKISTANAS.ži nai atmeta ir dar teigia, kad 
noma,taikos politikai pritarė, karas bus tęsiamas iki laimė 
bet ar tos saiys gali ką kon 
krečiai taikai padėti, kada 
jos pačios dar nėra susitaru 
sios dėl taikos, kuri jau il
gas laikas kai pažeista, dėl 
Kašmiro.

AUSTRALIJOJE Harriina- 
nas, žinoma, susilaukė !auk 
to pritarimo, nes iš Australi 
jos ir konkreti parama yra: 
Australijos ' ariuomenė Viet 
name dalyvauja kare greta A-

Indijos jninisteris pirmi
ninkas Sastri turėjo vii - 
čių Taškente susitarti su 
Pakistano prezidentii A- 
yub Khanu, tačiau radio 
pirmadienį apie 6 vai. 
vakaro pranešė, kad jfs 
staigiai mirė Taškente, 
gavęs širdies priepuolį. 
Nutrūko derybos ir In
dija turės rasti kitą min. 
pirmininką.

jimo.
RUSIJA taip pat karui Viet 

name pritaria.Šelepinas, dabar 
būdamas Hanojuje, viešai pa 
reiškė, kad Amerika agresorė 
ir kad karas turi būti laimėtas 
Hanojaus. Rusija Hanojui pa
dės.
VIETNAME karas toliau vyks 

ta, nes gi iš tikrųjų Vietna
mas tiktai ginasi.Karat, gi vyks v
ta ne Vietkonge, ne prie Hano duoti užsienio pasą vykti 

merikosį Ne be to, kad Austrą jaus, bet Vietname, kuris yra 1-1
lija ir be Harrimano lankymo puolamas. Karas vyksta prie 
_. n Saigono, kuris yra komunistų

puolamas. Tuo tarpu JAV jau 
14 dienų Vietkongo nebombor 
duoja. Tai ir ši “pacifistu“ 
sąlyga išpildyta, bet VietKO 
ngas pulti Vietnamo nenusto

VISOKIAUSI LIETUVIŠKOJO 

GYVENIMO DUOMENYS
PASAULIO LIETUVIU JAUNIMO PETICIJA 

JUNGTINĖMS TAUTOMS

Pasaulio Lietuviu Jauni iš LIETUVOS NAUJIEMS 
mo Kongresui Ruošti Komi 1966-MS METAMS ATĖ- 
teto pirmininkas Algis Z a jo TOKIOS ŽINIOS: 
Jiarackas , siekdamas juo „ , „ ,
spūdingiau ir efektingiau “ Kaune sausio 3 dieną mi 

Jaunimo Kongresą įvykdyt F® Pr?Įesorius Vladas La- 
ti, pasiūlė Pasaulio Lietu?a,s’..lteaRetis Medicinos 
vių Bendruomenės Valdy- jakulteto dekanas, moksli 
’ • - _ ... * Įninkąs ir mokytojas.

- Kaune mirė ausų, nosies 
ir gerklės ligų ąpecialis - 
tas gydytoja St.Žilinskas. 
- Petras Klimas, buvęs 
Lietuvos atstovas Prancū 
zijoje, kankintas ir nacių 
ir bolševikų koncentraci
jos stovyklose, guli ligo
ninėje ir per Kalėdas ope 
ruojamas.
-Dailininko Žmuidzinavi
čiaus, sėkmingai peržen
gusio 80 metų slenkstį, 
svei kata paskutiniu laiku 
sušlubavo, tur būt reuma 
tizmas pakirto kojas ir

bai parašyti Jungtinėms 
tautoms Peticiją, kaip ją 
yra priėmęs Antrasis Pa
saulio Lietuvių Seimas. 
PLB V-ba pasiūlymą prie 
mė ir darbas jai parasti 
eina visu tempu. Vasario 
16 proga visame pasaulyje 
bus pradėti rinkti parašai 
PLJ Peticijai, kurią visų 
kraštų jaunimas, vykda
mas į Jaunimo Kongresą 
atveš Jungtinėms Tautom 
prašant Lietuvai laisvės 
ir nepriklausomybės ats
tatymo. Peticijos blan
kus, kuriuose bus renka- ______ ____ „ __ _
mi parašai paruošė ir iš- jiš*sunkiai“bepajuėa“ “ 
siuntinės PL<B Jaunimo Me_ Palaidojome Joną Sim- 
hl Talkos Komisija. Tai kų. ji8> atrodo, galėjo 
yra didelis jaunimo pasiry dar pagyventi, bet matyti 
z imas ir garbingas darbas persidrbo plėšdamas poli 

tinius dirvonus...
- Urbšys, buvęs užsienių 

LAPKRięiC 13 DIENOS reik.ministeris, dar kru- 
ZYGIO ta, bet nuolatinis ligoninė

komitetas paskelbė apy- je ir ambulatorijoje, 
skaitą, iš ku: ioa matyti, - Gerai laikosi visiems ži- 
kad komitetas turėjo pa- nomieji: Prezidentas Stul- 
jamų 70,000 dol.,išlai- ginskią^, min. dr. Bistras, Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongreso Komiteto nariai 
dų 60, OOO dol., kasoje Balys Žygelis, advokatas po posėdžio.--.i- 
liko 10,000 dol., kurie Zigmas Toliušis ir kiti, 
bus panaudoti kitiems dar- Žiema Lietuvoje kol kas tore ir 
bams. rami, negili, minkšta ir be

ypatingų naujenybių. ---------

tuvių Jaunimo Kongreso Komiteto nariai
: Dr. Gabrielius Gedvilą /kairėj/-Kongreso 

so parengimų komisijos pirm,; Zita Acalinaitė-sekre- 
ė ir Algis Zaparackas PLJK Komit.pirmininkas.

Foto Jono Tarnu laičio.

GERIAU ATRINKS IMIGR AMERIKOS TIE TUVIU
TARYBOS VALDYBA

1965 m. gruodžio 3o d . 
įvykusiam Chicagoje posė 
dyje pasiskirstė pareigo 
mis taip:

pirminink.-Antanas Ru 
dis,I-sis vicepirm.-dr.Pi 
jus Grigaitis, vicepirmi
ninką i: Teodoras Blinstru 
bas J'uvilas Dargis.dr.Vla 
dasSimaitis,dr. Jonas Va 
Taitis irteis.Jonas Zuris: 
I-sis sekretorius-inž. Eu 

“ ' “i-sis
boVindėnams ir“kCplant?* įrdL^aZV ^dlaufs.kas’
Į programą įeina tinkamų izd.Mykolas Vaidyla.finan 
butų, darbo suradimo ir kt. sų sekr.Jonas Talalas.
- - - - ALI.

• Vietkongo vadai pareiš 
kė, kad karas bus tęsia
mas. Derėtis dėl taikos 
jie sutinka tiktai Hanojaus 
sąlygomis, reikalaujančio 
mis, kad Amerika kapitu
liuotų.
• Čekoslovakijos kompar
tija apkaltino rašytojus nu
krypimu nuo partinės lini 
jos, kurios rašytojai kra
tosi visomis galimomis 
jėgomis.

KAS NAUJA KANADOJE Kvebeko teisingumo mi- *■**•*«'*’ nisteris Wagneris Otavo-
PEARSCNAS TURI VISIŠKĄ IŠKYLA LOTERIJOS KLAUĮjfau^jinti^aE^tSv- 

PASITIKEJIMĄ SIMAS Ąiau tikrinti naujus ateiv
-............................ č o ius j Kanadą, ypač mo-Visai neseniai Kanados ralėfs bei kA’mliialistikos 

valdžios organai sukonfts- nr;,Rrnp 
kavo loterijos, platinamos 1 
iš Anglijos, bilietų už 25 
milijonus dolerių. Taigi, ORGANIZUOJAMA PAGAL 
nors valdžia loteriją tą • ' BA
draudžia ir persekioja josi Federalinė vyriausybė, 
platintojus, bet ji veikia susitarusi su provincijų vy- Bartkus II
ir iš Kanados išima daug riausybemis, sudarė ragai j®“^8 Bartas H 
pinigų,-todėl kyla suma- sekr.dr .Kazys bidiauE
nymas pačiai Kanadai įs
teigti savo loteriją. Bet 
dėl to nėra sutarimo

Prieš susirenkant naujam 
Kanados parlamentui sausio 
18 d., buvo susirinkę Libe
ralų partijos parlamento ir 
senato nariai susipažinti ir 
susižinoti. Nauji nariai bu 
vo supažindinti su pareigo
mis. Susirinkime viešpa-

• Lenkijos komunistai ap-tavęs visiškas susipratių- 
kaltino kardinolą Višins- mas ie Pearsono politikai 
kį kenkinju Lenkijos rei- pritarimas.
kalams. Šio kaltinimo pri STABDYS PERSPARTU 

ŪKIO KILIMĄ
Ir Pearsonas ir finansų 

ministerris Sharp įtaigojo 
parlamentarus dėti pas
tangų stabilizuoti kainas, 
nes gresia dolerio inflia
cija. Įtaigojo taip pat su-

si Canberroje gerai apie visą 
Amerikos politiką informuota. 
Tačiau Harrimano žingsnis į 
Australiją buvo būtinas bend 
rame taikos'ofenzyvos JAV 
žygyje, r

NAUJOJI ZELANDIJĄ - gre ja.
ta. Greta, kaip Australija, nes Toks yra visos JAV taikos 
ir jos/kariuomeii dalyvauja ofenzyvos balansas.
Vietnamo žygyje ir greta,nes « Ceilone įvyko susidūri- 
greta, pačios Australij s|geo-mų ir sumišimę, dėl ko 
grafiškai ir politiškai. Ben- įvestas nepaprastas stovis 
dra,i, Naujoji Zelandija vra pa • Komkinijos valdžia nu
žengi valstybė ir savo politi- š°vė tautinės Kinijos lėk- 
rie bei socialine struktira. kuriuo skrido bėg

liai iš Kinijos komunistų 
JUGOSLAVIJA gal geriau- laivo, kuriame jie buvo su 

šiai aptarė Vietnamo karą: Kikėlę reĄr?huciją. Lakūnas 
nijai, ne Vietkongui, to karo *r ’! pabėgėliai žuvo.
reikia.Pridurkime, - Vietnamo *,Jau.k®U°8,valst 
karo reikia ir Sovietinei Rasi
jai. Kodėl. Rusijai gi, nei ki š<įkai organizavo sąmoks 
nų, nei vietnamiečių negaila, lūs, dėjo pastangas nuver 
Geriau Rusijai, kad tos jėgos sti demokratines santvarkas

ežastis yramta, kad kar
dinolas raštu kreipėsi į 
Vokietijos kunigiją ir kvie 
tė į taikų sugyvenimą. Be 
to kardinolas juos kvietė 
dalyvauti 1OCO metų nuo 
Lenmijos krikšto sukak- 
tuvėsp Rvšinm su tuo ulja- tLa!SuJu LalP PaL BU 
kardinolui atsisakė valdžis kad VT?vi-
dliot.i užsipnia naša vvkt.i Statybų sulėtinimas. L * l- 

so esą reikia stabdyti per 
spartų krašto ūkio kilimą. 
Tokios mintys keliamos 
todėl, kad esą po tokio 
spartaus kilimo gali būti 
smukimas...

į Vatikaną ir pakviesti Po
piežių ir Lenkijos krikš
to 1GC0 metų sukaktuves. 
Višinskis, atsiliepdamas 
į jam valdžios metamus 
kaltinimus, pareiškė, kad 
jis Lenkijai jokios žalos 
nėra padaręs.
• De Gaulle paskelbė nau 
ją savo ministerių kabinę 
tą, kuriame min. pirmi
ninkas ir užs. reik. min. 
palikti tie patys- Pompidu 
ir de Murville, bet į ka
binetą įjungtas buvęs min. 
pirm. Debre.

KANADA ĮSIGYJA POVAN
DENINIUS TAIVUS

Kanada Anglijoje yra už 
sakiusi tris povandeninius 
laibus, kurių vienas jau 
pabaigtas statyti. Jis netru 
rukus bus atgabentas į Ha- 
lifaksą.

PASISAKĖ UŽ MIRTIES 
BAUSMĖS PALIKIMĄ 

Kanados sostinėje Ota
voje vyksta prokurorų 
suvažiavimas, drauge ir

• New Yorko požeminio 
traukinio ir autobusų šo
ferių streikas, apėmęs 
apie 34,000 asmenų, pa-teisingumo ministerių. 
darė didelių nepatogumų Svarstomas mirties baus- 
masėms žmonių. Teismąmės kalusimas. Yra pa- 
mas sąjungoms buvo už siūlymų mirties bausmę 
draudęs skelbti streiką, panaikinti. Konferencijo- 
bet sąjungų vadai nepaklai je kai kurie nariai pasisa- 
sė ir sustabdė visą viešą-už mirties bausmės pa- 
jį judėjimą. likimą

Spaudos Baliaus!!!
JL 1965 metų vasario 19 diena Užgavėnių šeštadienį.

Mo n t realyj e r i n ksi me 
baliaus Karalaitę!

klausimai.

KANADOS SVĘIKATOS 
SAVAITE

Kovo 13-19 dienomis 
savaitė bus skirta ^svei
katos reikalams. Žmo
nės bus supažidinami su 
įvairiais sveikatos ir hi 
gijieno reikalais. Tą sa 
vaitę bus propaguojami 
sveikatos principai ir už
daviniai.

• Pirmadienį susirinko 
JAV kongresas, kuriame 
prezidentas Jonhnsonas 
padarė pranešimą apie 
valstybės reikalus, dau
giausia sustodamas ties 
karu Vietname. JAB šių 
metų biudžetas yra 11C mi 
liaęaų dolerių.

Vasario 16 gimnazijos mokiniai direktoriaus Br. Liubino parašyto veikalo 
"Bausmė ir pažadas" pastatyme, kirį paruošė gimnaz.mokyt.E.Tamošaitienė.
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PROBLEMŲ AKIVAIZDOJE
1966 metai visuotiniu lietuvių pritari
mu skiriami lietuviškamjam jaunimui,to 
dėl ir nauji)jų metų pradžia buvo pasklr 
ta Jaunimo Metų išryškinimui ir jų svar 
bumo pabrėžimui. Nereikia tašiau per
dėtai ir klaidingai suprasti. Jaunimo 
Metai nebus kokie ypatingo džiaugsmo ir 
linksmybių metai. Ne. Tai bus pasiryži
mo, Įsijungimo 1 atsakingas pareigas ir 
jėgų išbandymo metai.
Kalbant bendrai apie jaunimą, reikia pa 
sakyti, kdd žmonijos raida vyksta dide
liu greičiu | labai dideles problemas, 
kurioms išspręsti reiks labai didelių 
pastangų. Tat prieš visos žmonijos jau 
nimą auga labai sunkūs ir labai dideli 
uždaviniai.
Mes gi, lietuviai, turime dar savo pro
blemų, kurios taip pat yra itin neleg - 
vai išsprendžiamos. Tat prieš jaunimą 
šiais^Jaunimo Metais stojasi dideli kai 
nai uždavinių ir atsakingų pareigų.
Kad geriau susiorientuotume laiko ir bū 
senos sąlygose, peržvelkime jau praėju
sius metus ir pažiūrėkime, ką Jie iškė
lė ir ką išryškino.
Visų pirma išgyvenome naujų tautų apsi
sprendimo faktus, kurių pasekmėje susi
kūrė eilė naujų valstybių. Deja, nuo te 
žmonijos gyvenimas dar nepagerėjo, neps 
tobulėjo. Greičiau jis dar daugiau pa
sidarė painus, trapus ir mažiau pasto
vus. Kodėl? Todėl ,fa kad. žmonijai dar la
bai trūksta kultūros. Eiliniam pilie - 
člui trūksta susipratimo ir ypač trūks
ta kultūros daugeliui valdovų, kurie ai 
ba patys smurtu pasigrobė iš nepakanka
mai susipratusių piliečių absoliutinę 
arba tariamai Jų Įgaliojimu valdžią,ar
ba Jie ir teisėtai Išrinkti, bet daugu
moje yra labai siauro intelekto ir la
bai artiregiškal 1 žmoniją žiūri, nesu
gebėdami nei aprėpti viso gyvenimo, nej 
numatyti jo ateities.
Dėl nepakankamo valstybių viršūnių kul
tūringumo žmonija nesugeba sudaryti ti
krai veiksmingo vadovaujančio organo, 
kuris tvarkytų visos žmonijos reikalus, 
turėdamas visos žmonijos reikalus prieš 
akis ir akyliai žiūrėdamas 1 ateiti.To
kio organo parodija dabar yra Junatinli 
Tautų Organizacija,-parodija, nes Ji 
visiškai nepajėgi rimtai žmonijos rei
kalus tvarkyti. Dėl to tebevyksta karai 
tebevyksta sauvaliavimai ir niekas jos 
neklauso.
Tuo tarpu žmonijos prieauglis kyla nepa 
prastu greičiu. Yra kraštų, kur jau ne
užtenka maisto esamiems gyventojams, o 
jų skaičius tebeauga. Ir nėra organo, 
kuris rimtai rūpintųsi šiuos reikalus 
tvarkyti. Tat ateitis veda 1 katastro
fą.
Didelių laimėjimų pasiekta erdvių tyri
nėjimo kryptimi, bet gyvenamųjų erdvių 
niekur dar nesurasta ir dar nenumatoma, 
kad bus surasta,-tat tenka rūpintis ta 
erdve, kurią žmonija turi.
Didelė žmonijai grėsmė iš diktatūrinio 
bolševizmo, vadinamo klaidingai komuniz 
mu, nes jis alkanas ir juo jis daugėja, 
juo alkis didėja. Prievartinis valstybl 
nis ūkis, paremtas prievartos darbu ir 
visišku darbo žmogaus pavergimu, niekad 
nebuvo ir niekad nebus komunizmu,-tai y 
ra žmonių apgaudinėjimas.
Tai yra didžiosios žmonijos problemos. 
Jomis turi rūpintis ir jaunimas ir seni 
mas.
Žmonijos susipratimo prasme didelį Įna
šą praėjusiaismetals padarėVatikano su
važiavimas, nes Katalikų bažnyčia atsi
sakė pirmavimo, pripažino visas krikš
čioniškas relijas lygiomis, nors,reikia 
pasakyti, kad tas dar negreit prigys, 
nes slaurareglškumas netalp lengvai yra 
nugalimas. Dar netrūksta fanatikų, ku
rie viešai save sudegina.
Dar daug reikia protų skaldrlnimo ir 18 
vinimo, kurio ir šie metai dar tikrai 
neįstengs atliktįtačlau visų mūsų pare! 
ga tam padėti.
Lietuviškuose baruose netrūksta proble
mų, nors labai malonu pasidžiaugti, kad 
bendrinė, visus jungia nti organized ja-

Kanados Lietuvių Bendruomenės Hamiltono

Apylinkės buv. Pirmininkei visuomenininke!

A. A. GENOVAITEI SKRIPKUTEI 

mirus, jos

MAMYTĘ, SESERĮ LIUCIJĄ IR KITUS GIMI

NES BEI ARTIMUOSIUS

nuoširdžiai užjaučia:

J. Kardelis

Stp. Kęsgailą

P. Lukoševičius

Iz. Mališka
Pr. Rudinskas

J. Šemogas

su šeimomis.

Gilaus skausmo valandoje, mirus 

GENOVAITEI SKRIPKUTEI,

SESERĮ LIUCIJĄ, MOTINĄ IR ARTIMUOSIUS 

nuoširdžiai užjaučiame ir reiškiame 

gilią užuojautą-

Tautos Fondo Atstovybės Kanadoje 
Hamiltono Skyriaus Valdyba.

Tautos Fondas
TAUTOS FONDO ATSTOVYBĖS KANADOJE 

1965 metų apyskaita.

KLB Apylinkių Valdyboms 
Aplinkraštis-informacija 
No.6.
1966 m. sausio 7 d.
1.Jaunimo sekcijos veikla 

Naujuosius Jaunimo Me 
tus KLB Krašto Valdyba 
pradėjo Jaunimo Sekcijos 
pranešimu apie artimiau 
sius uždavinius. Praneši 
mąpadarė sekc.pirm.G . 
Rinku na itė.

a" Jaunimo sekc .vadovy 
bė papildyta trimis nau- 
Žais nariais:E.Jankutė,A.
lapijonytė ir V.Tamulai 

tytė. E.Jankutė yra liet, 
evangelikų jaunimo atsto 
vė, o A. Sapijonytė-sporti 
ninku. Sekcijos vicep. iš
rinktas inžA. Viskontas .

b/Pa s idž įaugta ,kad dau 
gumas apylinkių jau pasky 
rė jaunimo įgaliotinius. Iš 
2 o veikiančių apylinkių 
šiuo metu įgaliotiniai dar 
nepaskirti tik trijose.

c/Pasaulio Jaunimo M e 
tų Komitetas pavedė Kana 
dai pasirūpinti kongreso 
plakatu.Toks plakatas yra 
dail. T. Valiaus jau sukur 
tas ir atiduotas spaudai.

d/Pasidžįaugta, kad ge 
rai vyksta kongreso ženk 
liukų pardavimas.

e/Kaip jau anksčiau 
skelbta, sausio 15-16 dieno 
mis Toronte vyksta Kana 
dos Liet. Studentų Sąjun
gos suvažiavimo ir Jauni
mo atstovų suvažiavimas. 
Sausio 15 skirta studen
tams,© sausio 16-jaunimo 
atstovams. Šis suvažiavi 
mas prasidės 12-sekma- 
dienį studentų namuose 
Toronte.

f/Vienas iš didelių Pa
saulio Liet .Jaunimo M etų 
darbų yra surinkimas pa 
rašų po peticija,prašančia 
Lietuvai laisvės.Parašai 
bus renkami visuose lais 
vojo pasaulio kraštuose, 
pradedant Vasario 16 d . 
Peticija bus įteikta Jungti 
nėms Tautoms jaunimo 
kongres o metu .Visi prašo

m i iš anksto tam parašų 
r ink imu i ruošt is. Pet ic i 
jos blankai bus įteikti jau 
nimo atstovams suvažiavi 
mo metu.

g/jaunimo sekcijos in
formacinis laikraštėlis pa 
vadintas "Dūmai" šiomis 
dienomis išeina iš spau
dos ir bus įteiktas jaunimo 
atstovams suvažiavimo 
metu.Redaguoj a D.Skrins 
kaitė, padedama V. Tarnu 
laitytės. Išlaidas apmoka 
Krašto Valdyba.

h/Per "Tėvynės Prisi 
minimų" radijo programą, 
girdimą Toronte ir Niaga 
ros pusiasalyje, jaunimo 
sekcija turės periodinius 
pranešimus.

i/Jaunimo sekcija daly 
vauja Vasario 16-sios mag 
netofoninės juostos paruo 
Šime Apylinkės,kurios no 
retų šia programa pasinau 
doti minėjimams, prašo
mos iš anksto pranešti 
Krašto Valdybai.
II. Kultūros Skyrius
!rrataip pat užplanavęs ei 
ę svarbių dalykų. Tuo re i 

kalu išsiuntinėjamas ap
linkraštis.
III. Švietimo Skyrius 
ruošiasi Mokytojų D ie
na i,kur i numatoma šaukti 
Hamiltone balandžio 16 d . 
Taip pat studijuojamas 
mokslo priemonių klausi 
mas.
IV. "Pasaulio Lietuvio"ad 
ministracija praneša, kad 
visa eilė apylinkių dar ne 
užsimokėjo už siuntinėtą 
laikraštį 1965 m.Krašto 
Valdyba nutarė persiųsti 
"Pas.Lietuvio" adminis
tracijai naujausius apylin 
kių valdybų adresus ir pa 
prašyti susirašinėti betar 
piškai.
V.Kanados Liet.Fondas 
artimoje ateityje ruošiasi 
skirstyti 1965m.pelną. Pa 
gal statutą,Krašto Valdyba 
paskyrė tris narius į skirs 
tymo komisiją:St.Kairį, E.

Laiškai Redakcijai

Miliauską ir J.R.Simana 
vičių.
VI. Specialus Krašto Tary 
bos susirinkimas statuti 
niams reikalams angliš
kai sutvarkyti įvyko 1965 
m.gruodžio mėn.3o d. 
VH. Prieš pat Naujuosius 
Metus Hamiltone mirė a.a. 
GenovaitėSkripkutė, buvu 
si tos apylinkės KLB pir 
mininkė. Krašto Valdyba 
reiškia jos mamytei, sesu 
tėms ir giminėms gilią 
užuojautą.
VIH.Švenčių proga Krašto 
Valdyba gavo daug sveiki 
nimų iš lietuviškųjų veiks 
nių, kitų tautų valdybų ir 
oficialiųjų pareigūnų, jų 
tarpe Toronto miesto bur 
mistro P. G. Givins, Onta 
rio kab. ministerio A . 
Grossman ir Cntario libe 
ralų vado A. Thomson. Vi 
siems sveikinusiems dėko 
jame.

A. Rinktinas

KLBKraštoValdyb. pirm.

L. Tamošauskas
sekretorius.

KULTŪROS KOMISIJA 
IGrassmere Rd., 
Toronto 9, Cnt.
RO 3-2739

PAJAMOS
Kasos likutis 1965 mt. 

sausio 1 d. . . $5.371.62 
Nuošimčiai iš 
Paramos Banko 
per 1965 mt.........224.67
Aukos gautos iš 
šių TF-do atsto 
vybių Kanadoje:
J.Kaknevičiaus.. .4.oo 
Toronto...........1.525.7o
Hamiltono.... 1. ooo. oo 
Delhi................... 3o8.61
Sudburio............. 35o, oo
Montrealio.........24o. oo
Edmontono.........2o8. 5o
Londono. ’.......... 161. oo
Vankuverio. ... 149. o o 
SaultSt. Marie. 116 . oo 
Windsor©......... loo.oo
Wellando...........126. oo
Rodney............... 89. oo
Ottawos..............86. 5o
St. Catherines.. 75. oo 
Winipego...........60.00
Calgary..............6o. oo
Port Arturo... . 59. oo 
Lethbrige..........54. 25
Cakvilles...........48. oo
Pajamų iš viso:

$10.416.75 
IŠLAIDOS

Švenčių sveiki 
nimų skelb. 3 
sąsk......................18. 75
Nuoma už pa
rapijos salę.... 5o.oo 
TF-do P-kui 
prel. Balkonui 
išsiųsta...........3ooo. oo
Susisiekimui, 
pašto ir rašt. 
išlaidos..................75.oo
TF-do Pirm, 
prel. Balkonui 
išsiųsta...........7.OOO. oo

Parama-į už pa 
tarnavimus ir 
smul. išl.................17.35
Išlaidų viso ; 

$ lo. 161 lo
Likutis 1965
mt.gruodžio
31 d.......................255.65
Balansas $lo.. 416.75 

Iš pateiktos TF-do meti
nės apyskaitos matyti,kad 
pavergtos Tėvynės vadavi 
mo reikalams aukos mažė 
ja, bet reikia tikėtis,kad 
šiais 1966 mt.jos padidės 
nes Į Vliką grįžo visos po 
litinės lietuvių grupės, to 
dėl Vlikas ir TF-das su
lauks naujų jėgų ir rėmėjų 
ir šiais metais galės pa
siekti geresnių rezultatų . 
Ta proga TF-do Atstovybė 
Kanadoje širdingai dėkoja 
visiems TF-do Įgalioti
niams ir K LB apylinkių 
Valdyboms už pasiaukoji 
mą,renkant aukas TF-dui 
per 1965 mt. ;taip pat šir 
dingai dėkoju aukotojams 
ir aukų rinkėjams, kurie 
lankė lietuvių namus, pra 
šydam i aukos.

Ta proga prhnešu vi
siem TF-do Įgaliotiniams 
kad dėl pablogėjusios svei 
katosnuo š.m.sausio pir 
mos dienos esu atsistaty 
dinęs iš TF-do Atstovybės 
Kanadoj pirmininko parei 
fų. Visais reikalais pra- 

au kreiptis pas naują pir 
m įninką p.St.Banelį.

V. Vaidotas 
TF-do Atst. Kanadoje

P ir m in inkas

Didžiai Gerbiamasis 
Redaktoriau , 
Komiteto Lietuvos Ne

priklausomybei Atstatyti 
vardu dėkoju Jums ir N e 
priklausomos Lie
tuvos redakcijai už mil 
žinišką pasitarnavimą mū 
sų ve ik lai. Jūsų dosnumas 
ir prielankumas N e p r i - 
klausomos Lietu - 
vos skiltyse davė KLNA 
proga prabilti į plačią lie 
tuvių visuomenę. Esame

be galo dėkingi už teis in 
gą mūsų komunikatų perda 
vimą skaitytojams ir už 
palankius vedamuosius . 
Lapkričio 13 d.manifesta 
cijos pasisekimas buvo ir 
lietuvių spaudos pergalė. 
Minių gausumas įrodė 
spausdinto žodžio įtaką .

Teikitės priimti mūsų 
aukščiausią pagarbą.

Jūsų
Antanas Mažeika 

KLNA Vyrkoordinatoris.

* nepffiKt/iu &ono i. /Erų vfį *

Jeigu keliatės i JAVaJsty- 
bės, apsigyv.enkite arnžinai 
žaliuojančioje ir šiltoje Kali 
forniįoje. Informacijas teikia 
ir padeda įsikurti

JOHN KUTRA

011 WluSHIRE BLVD. 394-6517 
SANTA MONICA, CALIF. 395-3358

“N L“ AUKOJO;

Snapkauskp ir Vieraičiu šel
my sukaktuvip proga.. IDdol. 
Medelis V.................... 2 “
Norkeliūnas D........... 5 “
Butvilaitis E................ 9.50
Svirplys Ig........ . .... 5 “
Hamiltono Meškeriotojy 
ir Medžiotoju Klubas.. 10. ,l 
Pekarskas Pr....... 1 “
Vabolis R.................. 1 “

-Pasaulio Lietuvių Bendruomenė- labai 
sparčiai stiprėja. Betir čia siaurai 
partinis artlregiškumas ne tiktai pažan 
gą stabdo, bet ir trukdo. Kai kurie la 
bal svarbūs PLB Valdybos ir jos Kultū - 
ros Tarybos nutarimai iš pirmųjų dienų 
yra užkirsti ir negali pajudėti pirmyn, 
nes Jie reikalingi vi sos išeivijos šutei 
ktinlų pastangų ir sutelktinių Jėgų.
Tat i naujuosius metus įžengėme ir atsi 
stojome prieš problemas,kurios nebus 
lengvai nugalimos. Senimui- įsisenėjų - 
slos problemos: atsisakyti siauro parti 
škumo ir daugiau nukreipti dėmesį į ben 
druoslus tautos reikalus bei tikslus,o 
Jaunimui nepaprastai didelis uždavinys 
visose palstybėse rinkti parašus po Pe
ticija, kuria bus reikalaujama Lietuvai 
laisvės. Tai yra svarbūs tikslai ir sva 
rbūs uždaviniai. Jeigu mes Juos rimtai 
ir sąžiningai atliksime, būsime pateisi 
nę ir metus, kuriuos pavadinome Jaunimo 
Metals. j. Kardelis.

Vizgirda Juozas.........  1.50
Adomėnas J.............. 1
Grigelaitis St............  1Q.
Dabkus Pov............  ? “
Karpienė C.V............ 5
Yla Jonas............... 9
Sttrumila A.... .... 1
Simonavičius Jonas 5 “ 
Noreika Stasys.....  1
Lukauskas Vincas .. 5 “ 
Jokubka Petras.... 1
Sudburio Sporto

Klubas.. 10. “ 
Mackus Vladas........ 2
Nevardinamas ........ 10
Barzdaitis J...........  1
Bartkus T............  2
Kenstavičius Ant... 2 
Kandišauskai J. ir M. 3 
Kinderis Jonas....... 2
Kvedaras K...........  2
Dragašius J..„...... 1
Drešerienė E......„....1

NL aukotojams nuoširdžiai 
dėkoja.

1. Magnetofoninės juoste
lės 1966 m. vasario 16 d . 
minėjimui ruošiamos .Tos 
programos pageidaujan
čios Kanados vhkarų apy 
linkės prašomos pranešti 
Kultūros Komisijos pirmi 
ninkui iki saus io 2o dienos. 
Valdybos nustatytas mo
kestis yra lo dolerių.
2. Kanados lietuvių archy 
vo vedėjas Augustinas Kuo 
las įsijungė į Kultūros Ko 
misijos narių tarpą .J is rū 
pins is lituanistinės enci
klopedijos anglų kalba pla 
tinimu Kanadoje.
3. Lituanistinės enciklope 
dijos anglų kalba /LEAK/ 
prenumeratos lapeliai jau 
s iuntinėjami apylinkių vai 
dyboms. Jos leidimą yra 
uzgyrusios visos mūsų va 
dovaujančios institucijos . 
Dabar reikia rinkt i, nes tik 
susidarius reikalingam 
prenumeratorių skaičiui, 
darbas gali būti pradėtas. 
Prenumeratos lapeliai 
siunčiami tiesiai Lietuvių 
Enciklopedijai , 361 W . 
Broadway,SaBoston,Mass. 
o2127,USA .Reikalui esant 
daugiau informacijų teikia 
A. Kuolas, 3o Riverside 
C res., Toronto 3.

S. Kairys 
Kultūros Komisijos Pirmi 
n inkas.

Č. Senkevičius 
Kultūros Komisijos Sekre 
torius.

Canadian Vickers Ltd.
Machine Shop pasiūlymai

• Milling MachineOperators
• Turret Lathe Operators
• Radial Drill Operators
• Toolmakers
• Ingersoll Operators
• Planer Operators
• Lathe Operators \
• Tool Designers \
• Vertical and Horizontal
• Boring Mill Operators

Suinteresuotieji turi būti pilnai prityrę, sugebą naudo* 

tia brėžiniais ir mokėti patys nusistatyti mašinas.

NORMALUS DIRBANČIŲJŲ SOCIALINIS 
APRŪPINIMAS.

Kreipkitės asmeniškai Employment office 

4970 Notre Dame East. Montreal, T. Q.



1966. I. 12. -2(976) NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 3 PSL.

Apie atkursimq Lietuvą
TR JOS PROBLEMAS 

medžiaga diskusijoms / 
RAŠO DR. PETRAS KARVELIS

AK LIETUVAI YRA GALIMYBĖS ATGAUTI NEPRI
KLAUSOMYBĘ ? AR VERTA RŪPINTIS SOCIAL-E-

KONOMINE STRUKTŪRA ?
Šiandien, kai Sovietų Są

jungos parėdymu Lietuvo 
je atšvęsta 25 metų "lai
mingo gyvenimo Sovietų Są
jungos socialistinių respu 
blikų tarpe", daug kam ga
li kilti klausimas ar bėra 
prasmės sukti galvą dėl -bū 
simos Lietuvos socialinės 
ir ūkinės struktūros. Juk 
daugumai aišku, kad Lietu
va jėga tikrai nepajėgtų iš
silaisvinti iš dabartinės So
vietų Sąjungos,o kitų pagab 
ba yra irgi abejotinos ver
tės .Tad kam svarstyti vals
tybės struktūra, jei nežino
ma ar pati valstybė kada 
nors beatgaus nepriklauso
mybę ?

Šita galvosena yra logiš
ka, bet kartu ir lengvai su
griaunama faktais .Juk poli
tika, ypač šiandieninė, yra 
labai nepagtovi.Tiktai 
PRIEŠ DEŠIMTĮ METU 
atrodė,kad Sovietų Sąjunga 
su Kinija sudarys tokią ko
munistinio bloko jėgą, kad 
laisvasis pasaulis mažai 
beturės šansų „apsiginti 
nuo jų agresijos. Šiandien, 
dešimčiai metų praėjus, iš 
tų dviejų ideologinių drau
gų pasidarė beveik ideolo
giniai priešai. O kas gali 
farantuoti, kad dar už de- 

imties metų Kinija "nepa
prašys" pasitraukti Sovie
tų Sąjungos iš Mongolijos 
ir kitų Sibiro žemių,kurios 
Kinijos teigimu, yra Sovie
tų užgrobtos kaip ir Lietu
va. Ir nesunku pramatyti, 
kad su aiškiu Anghį-Ame- 
riktečių aktyviu pasiprieši
nimu pietryčių Azijoje Ko
munistinės Kinijos ekspan 
sijai, šita galimybė tikrai 
didėja.
JUK KINIJAI REIKIA 
ERDVĖS, 
o jei napavyks jos įsigyti 
pietryčių Azijoje, tada lo- 
giškiausia vieta ekspansi- 
Žai lieka tuščiasis Sibiras 
lunku patikėti,kad Sovietų 

Sąjunga tuos plotus, kad ir 
tuščius, jau taip lengvai at i

1966 metai - dr. K. Griniaus minėjimo metai

duotų "broliškai" Kinijai. 
Tada karas. Ar pavergto 
s ios tautos tų milžinų grum
tynėse būtų abejingos,ten 
ka labai abejoti.Ta situaci
ja jau sudarytų proga ir 
Lietuvai atgauti nepriklau
somybę. C atgavus nepri
klausomybę juk nebus lai
ko svarstyt valstybinių for
mų nei socialinės-ekono
minės struktūros. Tada 
jau reiks konkrečiai tik 
vykdyti tai,ką mes šiandie 
ną galime lengvai.be jokio 
skubėjimo, apsvarstyti ir 
pasiūlyti ateities Lietuvai

Sale galimo Sovietų Są- 
jungos-Raudonosios Kini
jos konflikto yra ir daugiau 
pramatomų politinių situa
cijų, kurių atveju Lietuva 
gali atgauti nepriklausomy 
bę. Viena iš jų tai Vokieti
jos apsijungimas ir Rusi
jos atstūmimas atgal į ry 
tus.

Netenka abejoti, kad 
VOKIETIJOS PADALINI
MAS NE AMŽINAS.

Vakarų Vokietijos galy
bė auga dienomis ir jos 
balsas už apsįjungimą daž
niau ir dažniau pasigirsta 
tarptautiniam forume.Kai 
tik jai pasitaikys tinkama 
politinė atmosfera ir ji pa
šilus savo jėga pranašes
nė už Sovietų Sąjungą, nea^ 
Oejotinai pareikalaus Rusi-., 
ją atiduoti jai tai, kas jai 
niekada nepriklausė. Pa-‘ 
saulioopinijos nuramini — 
mui jigreiciausia nevykdy
tų "Drang nach Osten" po 
litikos, o pasitenkintų tik 
savomis žemėmis, ir taip 
Lietuvai vėl pasitaikytų 
proga, panaši kaip ir po 
Pirmo Pasaulinio karo,pa- 
s įdaryti buferine rytų ir 
vakarų valstybe.

Trečioji galimybė yra 
tokia ,kad S ovietų Sąjungai 
silpnėjant ir Kinijai uži
mant pirmaujančią ' rolę 
komunistiniam bloke,Rytų 
Europos

J f.

Lietuvos Nepriklausomybei Atsta- Budręckas. R. Kezys, A. Mažeika, 
tyti Komiteto nariai vadovauja žy- J. Miklovas. A. Sniečkus
giui i Jungtines Tautas: Dr. Alg. R Kisieliaus luto

Šiemet sukanka 100 metų 
nuo dr. K. Griniaus gimimo. 
Todėl šie metai turėtų Zbūti 
dr. K. Griniaus minėjimo me
tai. Jau dabar įvairios mūsų 
bendrinės organizacijos, klu
bai, radijo stotys ir spauda tu
rėtų apsvarstyti ir nusistatyti, 
kaip pagerbti šio mūsų tautos 
ir Lietuvos Valstybės vyro gar
bingą atminimą.

Dr. K. Grinius yra nuvaręs 
didžiulę darbų vagą mūsų tau
tos žadinimo, jos sąmoninimo 
ir nepriklausomos, demokrati
nės Lietuvos valstybės kūrimo 
baruose. Jo vardas ir veikla yra 
neatmezgamai surišta su “Var
po” gadyne, kurios šūkis — 
“Kelkite, kelkite, kelkite” tik
rai pažadino mūsų tautą iš tau
tinio miego. Jis žodžiu ir raštu 
kovojo su Rusijos caro prie
spauda, buvo kalinamas ir ne
teko savo brangios darbų tal
kininkės J. Griniuvienės ir 
dukters. Dr. K. Grinius pakėlė 
balsą prieš nacius dėl žydų per
sekiojimo, jis neatvangiai ko
vojo ir prieš dabartinius Rau
donosios Rusijos okupantus. 
Nepamirština yra dr. K. Gri
niaus ir kaipo gydytojo veikla, 
besirūpinant mūsų tautos svei
katingumu, kas yra sektinas, 
pavyzdys ir dabar jo profesijos

PAVERGTOS VALSTYBĖS 
fali pakartoti Budapešto, 

'oznanės,Rytų Berlyno ir 
kitų vietovių sukilimus 
laisvei atgauti, tik šituo 
atveju jau nebesitikint pa
galbos iš vakarų,bet jau 
grynai savo jėgomis pasi
tikint ir visiems sukylant 
vienu laiku .Ar tada paverg
toji Lietuva tam žygiui lik-' 
tų abejinga?

O kiek kitų politinių niu 
ausų, kuriuos šiandieną 
net numatyti sunku '.Taigi, 
Lietuvai atgauti nepriklau
somybę są lygos kaip buvo, 
taip ir bus, tik mes patys 
turime būti pasiruošę to
kias galimybes išnaudoti.

Jei prisiminsime laiko 
tarpįv
PRIEŠ PIRMĄJĮ PAŠAU - 
LINĮ KARĄ , 
tai pastebėsime, kad dr . 
V. Kudirkai, Maironiui ir 
dr. J. Basanavičiui tikrai 
nebuvo didesnių galimybių 

kolegoms Lietuvoje ir trem
tyje.

Dr. K. Grinius negali būti 
vertinamas tik kaipo vienos 
politinės grupės veikėjas. Jam 
rūpėjo visos lietuvių tautos ir 
Lietuvos valstybės reikalai. De
mokratinėje valstybės santvar
koje kiekvienas valstybės vyras 
yra tam tikros politinės srovės 
narys, bet jis yra ir privalo būti 
gerbiamas visos tautos. Kas 
Amerikai yra Abraham Lin
coln, tai mums, lietuviams, bu
vo ir pasiliks dr. K. Grinius. 
Minėdami jo atminimų, kartu 
ugdykime savyje tų ryžtą siekti 
ir kovoti dėl demokratinės lais 
vos Lietuvos atstatymo.

Tikrai būtų gražu, kad Tau
tinių Kapinių vadovybė Čika
goje, kuri yra priglaudusi dr. 
K. Griniaus palaikų urną su 
pelenais, nutartų pastatyti jo 
atminimui paminklą. Tuo bū
du Taut. Kapinės pagerbtų ne 
tik didelį varpininką, demok
ratą, bet ir laisvos
demokratinės Lietuvos teisėtą 
prezidentą, valstybės vyrą.

Tenka taip pat apgailestauti, 
kad liei šiolei tėra pasirodę, 
tik du dr. K. Griniaus raštų 
tomai. Įsisteigęs jo raštams 
leisti Komitetas savo uždavinio 
dėl lėšų stokos ir kt. priežasčių 
netesėjo. Tektų pageidauti, kad 
dr. K. Griniaus Fondas, susi
taręs su jo šeimos artimaisiais, 
imtųsi iniciatyvos išleisti ir kt. 
jo raštų tomus, kurie jau seniai 
yra paruošti spaudai.

Pavergta Lietuva negalės vie
šai minėti šio žymaus mūtų 
tautos ir valstybės vyro. Todėl 
m?s, išeiviai, kur begyventume, 
turime juo plačiau paminėti ir 
pagerbti jo 100 melų sukak
tuves. ./. Kulnį'

iškovot Lietuvai nepriklau
somybę,© jie gi niekada ne
nustojo vilties ir vis dirbo 
planavo Lietuvos ateitį. Ar 
jų ryžtas negali būti ir 
mums pavyzdžiu šiandie
ną?

Sutinkant., kad Lietuvos^ 
nepriklausomybės atgavi-r 
mui sąlygos nėra dingu
sios, mes turime ruoštis 
Lietuvos nepriklausomy
bės gyvenimui, turime ruoš
ti planus Lietuvos social- 
- ekonominei struktūrai. 
Šis uždavinys beveik natū- 
liai krinta ant išeivių pe
čių,kadangi likę Lietuvoje 
to darbo negali atlikti, dėl 
dviejų priezasčių:l/tokių 
EI anų ruošimas okupanto 

ūtų suprastas, kaip revo- 
liucinis veiksmas, už kurį 
nusikaltėlis būtų baudžia 
mas sunkia bausme, 2/oku
puotoje Lietuvoje likę so
ciologai ir kiti valstybinin-

Nukelta į 7-tą skiltį.
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komentarai, pastabos ir pasikal
bėjimai su Jumis ir savim............. .

Naujiems metams atėjus, visi linkime ko nbrs.

Linkime, dažniausiai, kadangi taip Įprasta. Kiti, šio 
v y v* v J

krašto Įpročiu, daro Įvairius asmenlskus pasizadejl- 
, r •'

mus. Ir linkėjimai kitiems, ir pasižadėjimai sau, de

ja, beveik visados'lieka tik žodžiais. Nežiūrint to, 

visdėlto verta bent pakalbėti apie naujus žygius, pla

nus, sumanymus. Kalba irgi yra gyvasties žanklas.

#■
Mes, montrealieclai lietuviai, turime daug pa- 

mir^tiį ir dar daugiau neatrasti^ dirvonu. Bendruomeni

nėje veikloje, atidavę Krašto valdybą, ir jos padali

nius Torontu!, dabar galime, nebevaržomi kitokiu Įsi- 

pareigo jimij, mestis Ę savos apylinkes veiklu. Smagu, 

kad naujasal seimelio prezidiumas sudarytas is jaunijjiį 

pajegiį. Tik jiems, be abejo, reikia pagalbos is paty-
v 

rusitĮ veteranu. Siek tiek patarimu ( tik siek tiek.’), 

bet uaug pagalbos.

Šeštadieninės mokyklos taip pat reikal/ingos pa

gelbės: tėvi^, mokytoju Ir jaunimo vadovu. Jokia pa

slaptis, kad kaikurlos šeštadieniniu mokyklą sakos i- 
V 

ma džiūti, kaikurie poskyriai vos ne vos vegetuoja. 

Kur gi dingo tie entuziastingi patarėjai ir reforma

toriai? Dabar Jiį reikia IDabar.'

BALTIJOS stovyklos vajus sunkiai stumiasi pirmyn.*. 

Juk auka musiį jaunimo stovyklavietės tobulinimui butiį 

' tikrai jaunimo meti^ netiktai simboliskaą- parėmimas.

x-
1£66 jaunimo metai, prasidėję pionierišku Jaunimo 

kongresu Toronte, turėti^ Kanadoje sukelti nevien pasi

didžiavimo ( visai vertai!), bet ir Įsipareigojimo
✓ 

jausmu. Kazin ar Įmanoma prasmingiau investuoti darb^ 

ir pinigu, kaip remiant jaunuosius lietuvius?

JONAS ROMANAS
AVYŽIUS

or

14 atkarpa.

antra dalis

UEPG1RIUOSE NAUJAS SEIMININKAS

Krūminio sodyba stovėjo išsiskėtojusi abipus vieškelio, 
vadinančiame ulyčgalyįe, nuo Akmens Varčios pusės. Didelėje 
mūrinfeje troboje aptriušusiu šiaudų stogu gyveno dzūko 
Gojelio šeima; kitame namo gale buvo įrengta veršides vir
tuvė. Toli pakluonėse, apsupti medžių, pridribę papilkavusio 
^niego, stūksojo klojimo griuvėsiai. Kitapus gatvės galu į 
vieškelį rėmėsi senoviškas ilgas tvartas, neseniai iškirstais 

t/plačiais langais. Čia ir buvo laikomi kolūkio veršeliai. Verši- 
( dės diendaržy ant svarstyklių gulėjo surištas kokių trijų 

į į savaičių žalas veršelis. Šalia stovėjo Martynas ir, prisimerkęs 
nuo saulės, kažką rašė bloknotėlyje. Kažkokia moteris, rudai 

I dažytais trumpais kailiniukais su koketiškai nusmaukta ku- 
banke ant šono, pasilenkusi tikrino svarsčius. Jai už nugaros 
trypinėjo maža kuprota moterėlė, Viktoro Šileikos žmona, 
kolūkio melžėja. Iš veido ji buvo tokia bespalvė, kad galėjai 
šimtą kartų susitikti ir vis tiek praeitum pro šalį neatpažinęs,

• jeigu ne jos sužalotas kūnas.
Arvydas pasisveikino. Moteris su kubanke išsitiesė, kaip 

ūmai atleista spyruoklė, ir jis pamatė, kad čia besama Milės 
Strazdienės.

Gedrūta pasilenkė ir delnais pakėlė veršelio galvą.
— Vargšelis. .. Taip ir maniau, kad tuo baigsis.
— Ar tai tas pats, apie kurį kalbėjai? — paklausė Arvy

das, įdėmiai apžiūrinėdamas gyvulėlį.
— Taigi, pirmininke. Tas pats. Su jaknomis.
— Reikia parduoti, kol labiau nesuliesėjo,— paaiškino 

Martynas.
Strazdienė nutaisė gedulingiausią veido išraišką, atsidu

so ir, beviltiškai linguodama galvą, prabilo šermeniniu tonu:

— Nesuliesėjo! Viešpatie brangiausias! Kur jis labiau be- 
suliesės, kad jau ir taip gyvas lavonas. Tokiam tik nunerti 
kailį ir į duobę, mielasis. Pražiodykit, prikiškit nosį prie 
snukio. Per devynius laukus trenkia puvėsiais, brangusis. Fe! 
Reikia širdies tokį. . . valgyti. Nu iš bado, sako, ir varlė mėsa. 
Nuvirinus keliais vandenimis, ištušinus. . .

Arvydas taip pažvelgė į įsismarkavusią moteriškę, kad ši 
vidury sakinio užsičiaupė.

— Ne, Strazdien! Gal kas virins ir tušins, tiktai ne tu. 
Tavo išvaizda nerodo, kad būtum reikalinga varlės mėsos.

— Kodėl, pirmininke, kodėl, brangusis? Ar kad apynau- 
jais kailiniais apsivilkusi, gerą kepurę užsidėjusi?

— Kodėl be Grigo žinios šeimininkaujate? — kreipėsi 
Arvydas į Martyną, nebeklausydamas Strazdienės lalėjimo.— 
Berods, buvo susitarta savikaina pardavinėti tik geriausiems 
kolūkio žmonėms.

— Grigas dar negrįžo iš Viešvilės,— šaltai atsakė Marty
nas.

— Geriausiems! — suaimanavo Strazdienė.— O kuo aš 
bloga?

— Nutilk! — suriko Martynas.— Ir be Grigo viskas aiš
ku — reikia veršelį greičiau leisti nuo rankos. Strazdienė 
pirmoji užprašė, jai ir parduodame.

— Strazdienė visur pirmoji, tik prie darbo paskutinė,— 
pašiepė Arvydas.— Jeigu pardavinėsime tam, kas pirmas už
prašo, tai Strazdienei visas išbrokuotas gyvis atiteks.

— Pirmininke, brangusis. . . Prie draugo Vilimo. . .
Arvydas nekantriai numojo ranka.
— Žinau, kaip buvo prie draugo Vilimo. Prie draugo 

Vilimo buvo parduodama bet kam, tik ne tam, kam reikia. 
O prie draugo Toleikio bus kitaip.— Arvydas pasisuko į 
Gedrūtą.— Kaip galvoji, veršelių karaliene? Galim,, valgyti 
tą gyvą lavoną, kaip Strazdienė sako, ar belieka išmesti šu
nims?

— Sužiūrėsi jos, pirmininke? Veršelis gi sveikas. Jaknos, 
žinoma, netiks. Bet ką tos jaknos prieš tokią kainą? O mėsa 
gera — paduok, kiekvienas valgys apsilaižydamas.

Kuprelė galvos linktelėjimu buvo bepritarianti Gedrūtai, 
tačiau, pajutusi grasinantį Strazdienės žvilgsnį, įtraukė kaklą 
į pečius ir sustingo kaip niekadėja.

— Tada taip susitarsime: pirk, Gedrūta, tą veršelį, ir 
valgyk su Petru į sveikatą. Tinka?

— O, pirmininke! — nušvito veršininkė.— Kaip netiks! 
Visą žiemą ant sūdytos mėsos sėdime. . .

Strazdienė čia raudo, čia balo. Po paibeliais! Viskas pa
ruošta rytdienos kelionei į Rygą. Turi porą vištelių, kiauši
nių krepšį, prisižebravojo kaime varškės, o veršienos, kaip 
matos, ir nenuveš kaimynams latviams.

— Pirmininke, už ką skriaudi, brangusis? — prapliupo 
nuoširdžiai susigraudinusi.— Ką blogo padariau? Mažai dir
bu? Bet ar visi gali būti tokie sveiki, kaip Buzauskų išdribt- 
pilvė? Ligonis aš! Kas, kad neblogai atrodau. Mano liga 
nematoma, pirmininke. Širdis! Pats svarbiausias nervas įtrū- 
kęs, brangusis. O tu neatsižvelgi. Atėmei pusę daržo, dabar, 
šit, neleidi pigiau nusipirkti veršelio, ir šiaip visokiais būdais 
persekioji... Už ką, pirmininke, kodėl, mieliausias?

— Jau sakiau, Strazdien,— kantriai paaiškino Arvydas, 
tramdydamas susierzinimą.— Kol maklinėsi kaime bė darbo, 
nė nesvajok apie kokias nors kolūkiečio teises. Ir atsimink: 
jeigu neišdirbsi per mėnesį vidutiniškai po dvidešimt penkis 
darbadienius, atsisveikinsi ir su likusiais arais. Valdyba ne
žiūrės, kad tavo daržas apsodintas. Atlyginsime už įdėtą 
darbą, sėklą, ir lik sveika.

— Po dvidešimt penkis darbadienius! — Strazdienė grie
bėsi už galvos.— Pirmininke, reikia proto turėti. Kaipgi ga
lima užkrauti moteriai tokį lažą? Kada aš jį, nelaimingoji, 
atidirbsiu?

— Darbo užteks, nebijok, štai Liepgiriai pradėjo mėšlą 
vežti. Malonėk rytoj vežimus versti, parodyk gerą valią. ..

Strazdienė suprato, kad čia nebe juokai. Bejėgis pyktis 
nutvilkė ją kaip žaibas. Įrėmė į Arvydą įtūžusias akis, lyg 
du užtaisytus revolverio vamzdžius. Bet ramus tvirtas pir
mininko žvilgsnis nusuko juos į šoną. Tada Strazdienė atsi
krenkštė iš visų plaučių, drėbė ant gulinčio veršelio ir, smar- 
tiai nusikeikusi, nuėjo per kiemą, šūkaudama:

— Teisingasis, gerasis Toleikis! Ar girdėjot? Iš doros 
noters paskutinį duonos kąsnį atima, o paleistuvę apdovano- 
a. Nu, aš to reikalo taip nepaliksiu. Skųsiuos! Iki Jurėno 
irieisiu! Tegu visi žino, kieno vaiką mergšė gimdys. . ,

VII

Dienos riedėjo viena po kitos, panašios, kaip to paties 
paukščio dėti kiaušiniai. Taip buvo vakar, užvakar, prieš 
mėnesį, metus ir dar anksčiau,— ji negalėjo tiksliai pasakyti, 
kada visa tai prasidėjo, bet žinojo, kad tas pats monotoniškas

Atkelta is 4 psl.

kai nebežino paskutiniųjų 
demokratinio pasaulio so
cialinių ir ekonominių pa
tvarkymų ir todėl jų pasiū
lytieji planai jau būtų pase
nę dar prieš priėmimą.Gi 
mums, kurie 
DEMOKRATINĖJE SIS - 
TEMOJE 
tiek metų jau išgyvenome 
ir susipažinome su jos vi- 
sais geraisiais ir blogai
siais reiškiniais .tokių pla
nų paruošimas nebūtų nei 
sunkus,ne i abstraktus .Tuo 
savo darbu parodytume, 
kad fiziškai atsiskirdami 
nuo tėvynės,dvasiškai mes 
gyvenome jos rūpesčiais 
ir ruošėme jos ateities pla
nus. Šiam darbut išeivijoj 
mes turime visas reikalin
gas sąlygas, tik reikia tru
pučio laiko ir darbo.

Daugeliui gali atrodyti, 
kad oet koks rūpinimasis 
ateities Lietuvos sociali
niais ir ekonominiais pla
nais nebėra aktualus, ka
dangi jie 
NEBESITIKI GRĮŽTI Į 
TĖVYNĘ, 
nes sąlygos nebeleis. Jų 
vaikai jau užaugo, moks lūs 
baigė išeivijoje ir šaknis 
įleido į naująją žemę-jie į 
Lietuvą,nors ir laisvą, ne
bevažiuos,o vienus čia pa- 
likti-širdį skauda. Antra, 
ką ten nuvažiavęs bedary
si ?Vtskas svetima, nepa
žįstama.

Šie teigimai irgi dar ne
pateisina neveikimo ir ne
atpalaiduoja nuo ruošimo 
ir planavimo ateities Lie
tuvos vizijos .Argi mes jau 
nesijaučiame nei trupučiu 
skolingi šaltai,kurioj mes 
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M. K. ČIURLIONIO VAR- LDĘJUVCS RAŠYTOJŲ SU
DO PIANISTŲ KONKUR- VAŽIAVIMAS IŠRINKO VA- 

SAS LDYBĄ
buvo negausus, nes tedaly- iš 25 asmenų, kurie iš sa- 
vavo 15 konkurentų, iš ku- vo tarpo išrinko valdos nr- 
rių pirmą premiją gavo Au-ezidiumą šios sudėties:A. 
gustinas Maceina, antrą- Baltakis, A.Bauža.Ą.Bie- 
Ralmondas Kontrimas, tre-liauskas, A.Gudaitis-Guz- 
čią Neima Mlinarskytė ir 
Birutė Vainiūnaitė ir gar
bės diplomą Glodenė Guli- 
oka itė. Muz ikologas A. 
Venckus "Lit. ir Menas" 
lavaitraštyje , vertinda? _ 
mas konkursą, įjūris buvo 
susitelkęs prie Čiurlionio 
kūrybos, randa, kad nepa
kankamai ligšiol buvo kre
ipiamas dėmesys Čiurlio
nio kūrybai ir mokytojų ir 
mokinių, todėl nebuvo taip 
gerai, kaip turėtų būti.

Venckuįtačiau pažymi, 
kad M.K.Čiurlioniui dab
ar atkreiptas jau dėmesys 
išleista jo kūrybai nagrin
ėti knygų ir pianistų kon
kursas sukelia nauju susi
rūpinimų muzikine Čiurli
onio kūryba.

evičius, J.Macevičius, J. 
Marcinkevičius, E.Mieže 
laitis, A. Pocius, V.Rej- 
meris. Valdybos plenum
as pirnininku išrinko E. 
Mieželaitį, sekretoriais 
išrinkti J.Macevičius ir 
A. Pocius. "Literatūros 
ir Meno" laikraščio vyr- 
redaktorium patvirtintas 
V. Reimeris, "Pergalės' 
-A.Baltakis, literatūros 
fondo- A.Bauža.

Komp. Julius Gaidelis

NAUJI LEIDINIAI 
Julius Gaidelis. Sonata E- 
-minor. Violin & Piano.
Published by Izidorius Va
syliūnas, 27 Dimick Street 
Somerville, Massachusetts 
0^43, U.S.A.

Si sonata kompozitoriaus 
Gaidelio parašyta 1951 me- 

‘ j, bet išleista 
juj spaudos attache K.’Či _ PfidĮnys yra
biras rengia Eltos Informasn}V-l^iniI?^° Izidoriaus Va- 

J5:-,- ionnm, Vai hn syliuno, kuris koncertuoda cijų.biuletini ispanų kai ba,r/fJs 
kuris bus išleistas Buenos 
A ires,Argentinoj,1966 m. 
vasario mėnesį.

Vliko 1966 m. sąmatoje 
Ievos Simonaitytės Nebaig- yfa numatyta lėšų Eltos 
ta knyga- romanas; biuletiniams ispanų ir por
Justino Marcinkevičiaus pO-tugalųkalbomis 1966 m. va 
ema Siena-poetiškas metrą-sar'° ir birželio menesį, 
štiš-. Informacijai apie Lietuvą
Alfonso Maldonio eilėraš- irjos bylą Pietų Amerlko 
čių rinkinys Auga medžiai. 
Antano Jonyno satyrinė a- 
pysaka Šventieji žiedžia p- 
uodus;
Kosto Kubilinsko eiliuotų 
pasakėčių rinkinys Ryklio 
rūmai;
Anzelmo Matučio pasako
jimas Karžygis Leine; 
Rusų kalba lietuvių liaudi
es dainų rinkinys Dainy; 
M.K.Čiurlionio kūriniai 
fortepijonui ir vargonams 
Eugos ir Preliudai, su J. 
Čiurlionytės paaiškinimai čia dalyvauti

BIUT ETINIS ISPANŲ
KALBA
Laikraštininkas ir Lietu.

vos pasiuntinybės Urugva^įP da&r
4.,i v ru uiKLd.1 udDdr.

VEDA D R. GUMBAS

LIETUVOJE IŠLEISTOS 
KNYGOS:

mas renka gaidų leidimui 
pinigus.

Leidinio kaina nepažy
mėta. Adresas leidėjo yr 
šis: Mr. I. Vasyliūnas, 27 
Dimick Street, Somerville, 
Mass., U.S.A.

Muzikas Iz.Vasyliūnas 
aukojasi gaidų leidimui, - 
tai didelis muziko pašiau 
kojimas dideliam kultūros 
tikslui. Gerai būtų, kad 
lietuvių kolonijos jį pakvi 
estų pas save koncertuoti, 
nes koncerto pajamos jo 

, yra aukojamos lietuvių 
kompozitorių gaidų leidi- aiiiiUKaiiia.1 ptiuiuiiiB savu . rp_, 

t±lalSžit„l?.ansinę%w’ -VTt6 enolk' 
r , ,, A , lopediios arba lietuvių ra

9 T os Angeles lietuviai su gytojų kūrybos leidimas 
jungtomis organizacijų jė- anglų ir kitomis kalbomis, 
gomis ruošia Klaipėdos at
vadavimo sukaktuvių minė- ______
jimą ir visus lietuvius kvie mažiems ir dideliems. 

’ čia dalyvauti. Parašė Vanda Frankier

ie plėsti, yra gyvas reika 
las leistibiuletinius tomis 
kalbomis bent kas mėnuo, 
tačiau tai galės būti pada 
ryta tik, jeigu visuomenė 
dar 1966 metų pradžioje 
atitinkamai padidins savo

VAIDINIMAI

DAGYS IŠSISKYRIMAS MEDIS

LAIMINGASIS
T batų krautuvę su pora ba
tų ateina pirkėjas ir sako:
- Vakar čia nupirkau šiuos 
batus, bet jie tokie blogi, 
kad jų negaliu dėvėti...
- Tai tamsta laimingas, 
nes tokių netikusių beturi 
tiktai vieną porą, o mes, 
štai, turime jų 300 porų.
- Tai kodėl taip yra ?
- Matai tamsta, mes vis 
dar dirbame stachanoviš 
kai pagal principą: daug ga 
minti- įteko neuždirbti... 
GERAS PRITYRIMAS 
Moteris atvykusi iš kaimo 
mieste bando pereiti sker 
sai gatvę, kuria važiuoja 
daugybė mašinų. Policini
nkas, tvarkąs judėjimą, no 
rėdamas ją sulaikyti, pa 
kelia ranką, bet moteris 
nekreipdama dėmesio ei
na. Tada policininkas vis 
dėlto ją pveja ir sako:
- Ar tamsta nesupranti, 
ką reiškia, kai aš pake
liu ranką ?..
- Labai gerai suprantu, 
nes jau bus dvidešimt me
tų kai esu mokytoja...

PASIKALBĖJIMAS VIL
NIUJE

- Ar girdėjote, kad rusai 
skrenda į Mėnulį?
- Ką jūs sakote? Ar visi 
išskrenda?

VIRŠILOS NUOMONĖ 
Naujokas gavo aprangą, 
bet nepatenkintas ja ir 
kreipiasi į viršila:
- 'Ja pažiūrėkite,kaip 
mane aprengė: kelnės 
iki kelių, marškiniuo
se plauktoju kaip vande 
nyne, ra ikovės iki alkū 
nių... Baisu į mane pa
žiūrėti. . .

Viršila kurį laiką žiū
ri į naujoką, paskui sa
ko:
- Viskas tvarkoje. Karys 
turi žiūrovuose kelti past 
bais ėjimą.

MCTERU AKYS
Automobilio savininkas sa
ko automechaiikui:
- Nuostabios tos moterų a- 
kys. Jos pamato blondinės 
plauka už 20 jardų, bet ga 
ražo aurų nemato nei už 
vieno jardo. ..

Muzikė Ona Matrikienė. vargoninkaujanti Blesesd Sacrament bažnyčioje, 
sėdi prie jos vyro A. Metrikio padarytų elektriniu vargonų ė!_ , , j

Parašė Vanda Frankienė, 
išleido JA VLB Kultūros 
Fondas. l eidinio Nr. 16. 
Kaina 2 dol. Adresas lei
diniui įsigyti: JAV LB Ku
ltūros Fondas, C/o J.Ber- 
tašius, 5348 S. Talman A v. 
Chicago Ill., 60632.

Leidinį iliustravo N ijolė 
| Banienė.

Turinyje: dvi vaidinimų 
grupės: Kalėdiniai vaizde

Jiai ir vaidinimai, ir įvai
raus turinio vaidinimai. 
Pirmoje grupėje yra šie: 
1.Stebuklų naktis, 2. Gyvi 
žaisliukai, 3. Vaikiukai a- 
viniukai ir 4. Užburtos gė
lės. Antroje grupėje:!.Ka
ralaitė teisutė, 2.Rūstusis 
karalius, 3. Iš gimtųjų la
ukų atkeliavę ir 4. Tėvynės 
sakalai.

LAPKRIČIO 13 DIENA „ 
GERIAUSIAI PASISEKĖ
1965 m. gruodžio 18 d. Įvykęs 

komiteto posėdis New Yorke patie
kė žygio pajamų ir išlaidų apyskai
tų. žygiui išleista apie $60,000 (bu
vo biudžetų sudarę tik $30.000). Su
rinkta aukų $70,000; tolimesnei veik 
lai liko kasoje $10,000.

• Lietuvos Pasiuntinybė 
Vašingtone praneša,kad vi 
cekonsulas Anicetas Simu 
tis Lietuvos Generalinia 
me Konsulate New Yorke 
nuo 1965 metų gruodžio 2o 
dienos paskirtas konsulu 
tame pačiame Generalinia 
me Konsulate. /Elta/.

PASIKALBĖJIMAS VARŠU
VOJE

- Ar skaitėte, ar girdėjot, 
kad į Lenkiją atvyksta Po
piežius ?
-Girdėjau. .mus?
- Ar žinote kodėl atvyksta
- Na gi kodėl?
- Sako, Gomulka pasikvie 
tęs jį duoti paskutinį pate 
pimą Lenkijos ūkiui...

TURI NAUDOS...
Poeto žmoną klausia kai
mynė:
- Ar tamstos vyras turi 
kokią naudą iš eilėraščių 
rašymo?
- Taip. Kartą jis redakcl- 
jon pasiuntė 8 eilėraščius, 
o jam sugrąžint devynlus.

NEVAISINGAS SUSIRŪPI
NIMAS

Gatvėje prie verkiančio 
berniuko prieina moteris 
ir klausia:
- Ko tu verki, vaikuti?
- Pamečiau tėvelį...
- Tai negali pataikyti Į na

- Aš tat gailu pataikyti, 
bet jis nepataiko...

LIETUVIŠKU GAIDŲ LEIDIMO SUMANYMAS IR PLANAS

Los Angeles Dramos Sambūrio aktoriai, suvaidinę J. Gliaudos veikalą 
“Kaukių balius”. Vidury sėdi autorius J. Gliaudą, šalia jo (dešinėje) 
rež. D. Mackialienė ir už jų stovi dekoratorius A. žaliūnas.

Foto L. Briedžio

Rašo smuikininkas Izidorius Vasyliūnas
Labiausiai užmirštas, jei nesakyti paniekintas, mūsų kultūros baras yra aukš

toji mūsų muzikos kūryba — simfonijos, simfoninės poemos, kamerinė muzika. Kaip 
tik tai, kas sudaro mūsų muzikinės kultūros svariausią dali. Mūsų nepriklausoma 
valstybė buvo jauna ir neturtinga. Turėdama tūkstančius įvairiausių gyvenimo 
problemų, ji tiesiog nesuskubo, ir gal finansiškai nepajėgė šios srities sutvarkyti, 
nors pradžia jau buvo padaryta. Bet ji neapleido muzikinės kultūros. Ji išugdė ga
biu ir kūrybingu muzikos kūrėju stiprią grandį, kurie sukūrė didžiuli muzikinės 
kultūros lobi, ir dar tebekūria.

Civilizuotame tautos gyvenime muzikinė kultūra yra pats gražiausias žiedas. 
Išsiblaškius tautai po visą pasauli, deja, šiam tautos žiedui yra pakirstos pagrindi
nės sąlygos gyvuoti. Kūrėjams vargstant ir rūpinantis kasdienos pragyvenimu, 
vargsta su jais ir visa ju kūryba bedūlėdama stalčiuose. Pasitrauks kūrėjai iš šio 
gyvenimo, dings su jais ir ju kūryba, kaip dingo rašytojo Savickio šiomis dienomis 
Prancūzijoje. Ne tik platus pasaulis, bet ir mūsų pačiu naujos kartos nieko neži
nos apie mūsų muzikinę kultūrą. Noriu ypatingai pabrėžti, kad ši kūryba įima 
pastangas viso mūsų nepriklausomo laikotarpio. Visa, ką tuo metu sukūrėm, ar ką 
išugdėm ir dabar kūriam, visa yra palikta likimo valiai.

Mano planas paprastas ir konkretus. Kiekviename.didesniame ar net mažes
niame mūsų kolonijų mieste rengiu savo koncertus be jokio atlyginimo, praryda
mas tik padengti kelionės išlaidas. Koncertas turi būti ruošiamas tais pagrindais, 
kaip ruošiami kiti parengimai, kada norima sukelti lešu, taigi, su plačiu komitetu, 
su nuoširdžiu ir skaitlingu bilietu platinimo būreliu, su talka visu organizacijų. 
Gerai pravestas koncertas gali duoti ir porą tūkstančiu pelno, taigi du mažesni kū
riniai jau būtu galima išleisti. Pinigai iškarto būtu siunčiami | leidyklą be jokiu 
tarpininku. Gal su pagrindu galėtu kas sakyti, kad mano koncertai nesutrauks skait
lingos visuomenės. Tikra tiesa. Bet užtat rengėjams jie nieko nekainuos, antra ver
tus, ir šioje srityje bus atsiekta kultūriniu laimėjimu, nes aukštesniu kultūriniu 
vertybių nešimas visuomenei nėra jos bausmė, bet palaiminimas. Mano koncertas 
būtu tik kukli atnaša klausytojams atlyginti už auką gaidoms leisti, tik akstinas 
lėšų surinkti. Apvažiavus bent dešimti didesniu kolonijų, gaidoms leisti būtu gero
kai i prieki pasistūmėta.

KAIMAS KRYŽKELĖJE Atkelta iš 3 psl. 
gyvenimo ritmas lydės ją ir rytoj, ir poryt, ir po mėnesio, 
ir dar nežinia kiek. Ji kelsis kasryt tą pačią valandą, tris 
kartus per dieną šers kiaules, gamins valgį, o kelis sykius 
šildys pietus, laukdama Arvydo, o jis dažnai atsiras tik vaka 
re. Jai kasdien nukris tas menkas laimės trupinėlis — pra 
leisti su juo prie vakarienės stalo gerą pusvalandį, o gal ir 
visą valandą (tai priklausys nuo jo nuotaikos). Ji patenkinta 
žiūrės, kaip jis godžiai ryja jos virtą valgį, ir jausis tikrai 
laiminga, jeigu iš jo lūpų išspruks pagyrimas jos kulinari
niams gabumams. Išsiilgusiomis akimis gaudydama kiekvie
ną jo judesį, ji klausys mielo balso, kaip užkerinčios muzi
kos, o jis sielosis svetimų žmonių negandais, ieškos išeities, 
dėstys jai savo nesuprantamus planus, išliedamas viską, kas 
nebetelpa širdyje. Bet ir jos širdis kupina. Ir jai būtinas 
indas, į kurį galėtų nupilti tai. kas liejasi per kraštus. Antai, 
jau kiaulė piaunama. Reikėtų parduoti senus lašinius, o už 
tuos pinigus pasipirkinėti šviežios mėsos — skaniau ir svei 
kiau. . . Ji dėstys savo mintis, lyg būtiniausius namų apyvo
kos daiktus ant lentynos, o jis mandagiai klausys, parėmęs 
delnu galvą. Veide nuobodulys ir nusivylimas. Galop ir tai 
išnyks. Tik šaltas žvilgsnis klaidžios sienomis, ir jau niekas 
negalės atspėti, kas slepiasi už tos neįžvelgiamos ledo plu 
tos. Pasigailėjimas? Panieka? Pyktis? Kraujas sustings Ievos 
gyslose, ir ji stačia galva nudardės nuo buities laiptų drau
ge su visais lašiniais, dešra, šviežia mėsa. Pažeminta, sugė
dinta. mirtinai įžeista. Ir, kaip daugelį kartų prieš tai, pasijus 
tesanti pasigailėtinai menka dalelė to didelio, po ledo pluta 
pasislėpusio pasaulio, kurio, gal būt, niekuomet nesupras ir 
niekuomet neužims jame tokios reikšmingos vietos, kad jisai 
negalėtų be jos egzistuoti.

Vieną dieną Ieva netikėtai susitiko Martyną. Įvyko tai, 
savaitei praslinkus po Toleikio atsikraustymo į Liepgirius. 
Jiedu valandėlę stovėjo priešpriešiais apytamsėje priemenė
je ir sumišę dairėsi į atlapas duris, pro kurias žvelgė tirštė
janti vakaro prieblanda.

— Labas vakaras,— pasisveikino Ieva.— Tamsta jau na
mie? O Arvydas dar negrįžo iš kolūkio.

— Labas vakaras. . .— Martynas kyštelėjo ranką, norė
damas pasisveikinti, bet Ieva papurtė galvą — jos rankos 
buvo jovaluotos.— Mudu, berods, dar nepažįstami. Žinoma, 
anksčiau esu jus matęs, tačiau. . .

— Ir aš tamstą pažįstu iš matymo,— pagyvėjo Ieva, pa

drąsinta Martyno sumišimo.— Kodėl niekada neužeinate? 
Kaimynystėje gyvenant taip nedera.

— Kaltas. . .— Martynas nusišypsojo. Jam pasirodė, kad 
Ievos rankos neproporcingai didelės, per ilgos lieknam, smul
kaus sudėjimo liemeniui, pamatė ties pažastimi prairusią siū
lę, ir pasijuto visiškai laisvai prieš šią moterį.

— Gerai, kad prisipažįstate.— bukliai atsakė ji.— Kaltę 
išpirkti niekada nevėlu. Prašom į vidų, kaimyne.

— Labai dėkui, bet gal geriau kitą kartą.— Jis atsipra
šančiai nusišypsojo ir pasisuko eiti.

— Gaila. . .— Jos balse tikrai pasigirdo gailesys. Ievą 
slėgė neaiškūs santykiai su kaimynu, ir ji nuoširdžiai troško 
kartą baigti tą žvalgymąsi iš už kampo.— Žinoma, neturiu 
kuo pavaišinti, nepasiruošusi, bet vis tiek galėtumėte žvilgte
rėti, kaip gyvename.

Martynas staiga atsigręžė.
— Gerai, žvilgterėsiu. Jūs taip gražiai mokate prašyti, 

kad, norint atsispirti, reikia didesnio storžievio už mane.
Kambaryje Ieva paprašė Martyną nusirengti, o pati šoko 

plautis rankas.
— Nusivilkite, nusivilkite, draugas Vilimai,— ragino, ma

tydama jį tebestoviniuojant prie durų.— Gal išgersite arbatos 
su bruknių uogiene? Arvydas ją labai mėgsta. O gal kokį 
blynelį prakepti? Taip, būtinai iškepsiu blynų! Tamsta ne
įsivaizduojate, koks gardumynas su bruknėmis.

— Ne ne! — gynėsi Martynas. Dėkui už svetingumą, bet 
jis sotus iki kaklo. Šileikos kuprelė apsiėmusi gaminti valgį, 
tad ką tik ten papietavęs. Palto taip pat nenusivilksiąs — tu
rįs skubių reikalų. Ot, su mažuoju Toleikiu tai norįs susi 
pažint. Eikš čia, vyre! Ko slapstaisi už lovos?

Martynas susilenkė ir, vaidindamas keturkojį, pribėgo 
prie lovos, už kurios buvo užlindęs vaikas. Iš karto jis „ne
surado" berniuko, o suradęs pačiupo į glėbį ir apsuko kelis 
kartus ratu. Vaikas krvkštė iš pasitenkinimo, net ausyse 
spengė.

Ieva uždegė lempą. Martynas dairėsi jaukiame, skoningai 
apstatytame kambaryje, stengdamasis apsimesti abejingu, bet 
ir po dirbtina santūrumo kauke Ieva pastebėjo, kad viskas 
čia jam labai patinka.

— Už virtuvės yra trečias kambarys,— aiškino ji.— Kol 
kas tuščias. Kai oras atšils, pakviesiu meistrus, įdės grindis, 
ištinkuos. Mes persikelsime ten miegoti, o čia padarysime 

svečių kambarį.
— Jūs puiki šeimininkė,— pagyrė Martynas, neslėpda

mas susižavėjimo.
Ieva kukliai paprieštaravo, bet svečio pastaba lipte prilipo 

prie širdies. Per tą savaitę be Strazdienės ir Šileikų, kurie 
buvo atvažiavę išsigabenti Martyno kiaulę, Ieva nieko iš 
svetimų žmonių nebuvo sutikusi, tuo labiau nuoširdžiai įsi
kalbėjusi. Nei Strazdienė, nei Šileikos jai nepatiko. Martynas 
gi iš karto padarė gerą įspūdį. Jai buvo malonu, kad jis 
paprastas, pagarbus, su pavydžiu pasigėrėjimu apžiūrinėja 
jos ūkį, ir neslepia, ką apie tai galvoja.

— O čia Arvydo karalystė,— tarė, praverdama duris į 
vyro darbo kambarį.

Alartyno žvilgsnis nuslydo baldais ir apsistojo ties knygų 
lentynomis. Knygų buvo daug. Visos tvarkingai sudėtos pa
gal formatą, suskirstytos žanrais. Ties kiekvienu skyriumi 
atitinkamas rūpestingai ranka pieštas užrašas.

— Taaaip. ..— nutęsė Martynas.— Čia nemažai pinigėlio 
sukišta. . .

— Arvydas pradėjo savo biblioteką komplektuoti dar 
mokydamasis pradžios mokykloje. Bet dauguma knygų įsi
gyta vėliau, baigus studijas.

— Taaaip,— vėl nutęsė Martynas. Jo akys šokinėjo kny
gų nugarėlėmis ir vis labiau plėtėsi iš nuostabos.— Buvau 
girdėjęs, kad jis knygius, bet gi čia. . . Kiek laiko reikia to
kiai krūvai perskaityti!

— Aš manau,— sutiko Ieva, gėrėdamasi Alartyno sumi
šimu.

Martynas ištraukė pirmą į akis kritusį tomelį. Paėmė kitą. 
Knygų paraštės buvo išmargintos pastabomis, tekstas pabrau
kytas pieštuku. Jis perskaitė kelias pabrauktas vietas ir, susi
mąstęs, padėjo knygas atgal į lentyną.

— Aš kartais parsinešu iš bibliotekos. Bet taip maža 
laiko. . .

— Kai mokiausi, ir aš perskaitydavau krūvas knygų. 
Nemėgau politinės literatūros, poezijos, bet romanus ryte 
rydavau. Ką gi, buvo kiti laikai. . . Nei tau vyras, nei vaikai, 
nei namų ruoša, nei kitokie rūpesčiai. O jei ir buvo koks 
rūpestis, tai kaip išsisukti nuo dvejetuko.

IŠKILIEJI LIETUVOS

DAILININKAI

Iškilieji Lietuvos dailininkai: 
viršuje A. Makūnaitė, R.Giba- 
vtčius; vidury-A. N as vytis, G. 
Jokūbonis; apačioj-A .Stepo - 
navtčius ir S.Krasauskas.
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Kun. Juozo' Vaišnio^ S J, išleistuvės, kurias suruošė 
mokytojai,- nes jis buvo Kultūros Fondo Įgaliotinis. 
Sėdi /i® kairės/: pp. Baltuonienė ir Rimkevičienė, T. 
K.Pečkys^SJ, p. Ališauskienė, T. J.Vaišnys,SJ, Br. 
Lukoševičienė ir,p. Navikėnienė; s*ow‘. S 'suo moky
toja, p.Malcienė, p. Gurčinienė, p. Gečienė, R. Ot
to ir L. Stankevičius. Mokytojai čia ne j .ji.

niai,kūrybingai nuteikė vi 
sus žiūrovus,kurie sugebė 
jo įvertinti didžiules šio 
darbo pastangas ir būti at 
laidūs kai kuriems šio pir 
mojo baidymo trūkumams. 
"AuksoZąsis" parodė,kad 
turint ir labai ribotas gali 
mybes ir sutelkus palygi 
namai mažoką kapitalą, ga 
Įima atidaryti naujas gali 
mybes ir praverti duris 
lengvai pasiekti visame 
pasaulyje pasklidusius lie 
tuvius.

Buvo malonu ekrane ma 
pasirinkoClevel andojnies tytitaip gerai iš Lietuvos 

teatro scenos pažįstamus 
mūsų scenos veteranus ;ly 
giai taip pat savo srityje 
talentingus ir kūrybingus . 
Pastat ymo butaforija, la
bai puošnūs parikai, bliz
ganti rūbai ir didelė dalis 
scenovaizdžių buvo ypatin 
gai puošniai ir turtingai pa 
rengti ir patį filmą padarė 
vispusiškai spalvingą, gy 
,vą bei efektingą.Vaizdiniai 
šviesų efektai, jų natūralūs 
ipasikeitimai derinosi.su

AUKSO ŽĄSIS'
■ •' ■ JAU SKRAIDO.

. Aktorės,rašyt o jos, rėži 
s orės B irut ės Pūke levičiū 
tės pastangomis parašytu, 
surežisuptu ir pastatytu 
"Ąuksp ižąsięs"(filmu'lie 
tuviškosios emigracijos 
menininkai narįfitfė drąsų 
žingsnį,įkopaanąirį šio mo 
dernaus ir šiuo metu, pašau 
lyje populiariausio meno 
pramonę.,^, . t

I’d triukšmingos ir iškil 
mirigai sųgorganizuotos 
pręjn jyspas Čikagoje, "Auk 
so Žąsis" pakėlė sąyo spar 
nūs ir pirmajam nutūpimui

to lietuvių Naujosios Para 
pijos naijaiįrengtą ir ypa
tingai gražtąisalę, kurioje 
ji ir buvo parodyta lietuviš 
kajai visuomenei ir šios 
visuomenės. prieaugliui 
gruodžio tf /TTfr 12 dieno 
m ;.§'.’ ■' .' /''.L ''

,7'Ą'ūks6 ‘ Žą^Įeš'Jpręm je 
rą,. C pagoję. praėjo m ilž i 
ni.škpę.p^opagąndoą, bliz
gančios ..reklamos ir visut 
tino išorinio entuziazmo 
fone-,

-.Galbūt,dalinai to-šukei viso veikalo eiga ir išryš 
kino bendrąją kūrinio nuo 
taiką. Labai gaila, kad la
bai jau silpnai parengti ir 
techniškai netobulai pa
ruošti ir išpildyti garsų 
efektai bei patys aktorių 
Įkalbėjimai ypatingaibuvo 
nuostolingi geram filmo 
įvertinimui.

Tačiau,turbūt, daugiau
siai žiūrpvai pasigedo lie 
tuviško siužeto. Lietuviš 
koje salėje susirinkusi lie 
tuviška publika dvi vala i 
das žiūrėjo įscenizuotą pa 
saką,parašytą vokiečių au 
toriaus, stebėjo tipus ir se 

• it r. ~ kė charakterius, kurie te 
jos pramonėje,filmų pasta fiksavo išore, bet ir savo 
tymai ttilū atv*ėju kainuoja dvasia buvo ne tik mums, 

dolerių . bet bei kam kitam svetimi 
C ypatingai viskas buvo 
svetima ir tolima mažie 
siems žiūrovams,kurie iš

to išorinio entuziazmo nu 
teikti ir‘GleveĮąndo l-ietu- 
vtai iš’’Aukso Žąsies" lau 
kė kažkoi; nepaprasto, kas 
maždaug bent klek prilyg 
tų*§io krašto kibo pastaty 
mų stebuklams ir dažnai 
tiesiog fantastinei šio kraš 
tofilmų> pramonės paįan- 
gaibei laimėj imams. S ios 
kasdieninės aplinkos įspū 
dž tų pagaut i mūsų žiūrovai 
turbūtiužmiršopagalvoti, 
kad šio pirmo lietuviško 
filmo pastatymui buvo iš 
leista per 3btūkštančių do 
lertiį,' taČftių šidndfeniriė 
šio kfaštri'kinematbgrafi

"AuksoZąsis" be abejo 
yra naujas ir didelis mūsų 
išeivijos kultūrinio gyveni 
moląimėjimas,kuris malo

Boltica Investment Corp
Autorizuotas kapitalas S I20.IIIKI r

Į. Skučas, Pre:z. RA 2-6152 6966 - 44 Le. Rsmt.
Superkąme sklypus ir žeirę Montreal} je bei apylinkėje.

i ž indėlius mokame S‘< dixideuda.

■

JOE’S BUTCHERY & GROCER
A’- J. LAURINAITIS

</£ % .ALUS IR ĮVAIRIAUSI MAISTO PRODUKTAI.
ILGAMETIS PRITYRĘS SAVININKAS ŠVIEŽIŲ IR RŪKYTŲ 

DEŠRŲ GAMYBOJE.
VISKĄ PRISTATO Į NAMUS ARBA Į PARENGIMŲ VIETAS.

PRISTATYMAS GREITAS IR SĄŽININGAS | VISAS MIESTO 
' DALIS.

,1918 FRONTENAC ST. Montreal.

Prof. dr. Jokūbas Stu- 
kas, ilgametis ’’Lietuvos 
Atsiminimų” radijo lietu
viškos valandos direktorius, 
paskirtas naujai įsteigto 
tarptautinio prekybos insti
tuto prie Seton Hall uni
versiteto, S. Orange, N. J., 
pirmuoju direktorium.

Naujasis institutas (In
stitute of International 
Business) yra dalis Seton 
Hall u-to prekybos adminis
tracijai paruošti magis
trams. Tame u-te Jokūbas 
profesoriauja nuo 1963 me
tų

Jis yra to u-to dviejų fa
kulteto komisijų narys, iš 
kurių vienai pirmininkauja. 
Tai Master of Business Ad
ministration Program Com
mittee.

J. Stukas lietuvių visuo
menėj populiarus visuome
niniais, organi z a c i n i a i s 
darbais.

Praeitais metais jis va
dovavo Komitetui, suruošu- 
siam Lietuvių Dieną New 
Yorko mugėje. Bet didžiau
sią nuopelną jam tenka 
skirti už tą radijo valandą, 
kuri per 24 metus skelbia 
lietuvišką žodį, dainą ir mu
ziką, o taip pat už suorga
nizavimą keletą televizijos 
programų.

savo tėvų ir mokytpjų yra 
prisiklausę tiek daug ir 
taip gražių lietuviškų paša 
kų ir savo vaizduotėse jau 
spėjo sukurti savų lietu
viškų karalaičių ir karalių 
nų charakterius.

Be abejo bet kuris gry 
na i lietuviškos pasakos,le 
gendos ar padavimo, o net 
ir kurio nors mūsų auto
riaus atitinkamas kūrinys, 
įformintas grynai lietuviš 
kam scenovaizdyj, papuoš 
tas lietuviškų rūbų spal
vingumu, visų žiūrovų butų 
pasitiktas daug širdinges 
ne nuotaika,kurioje be abe 
jo būtų paskendus i ir dide 
lė dalis visų technikinių 
trūkumų. Tačiau tas vis
kas turėtų būti prisiminta 
rengiant ateities lietuviš 
ko filmo kūrybos planus.

Planuojant kitų filmų 
pastatymus,iniciatoriai tu

Ski centras, vadinamas Vallee Bleue, esantis prie pat vasarnamių vietovės, Vai David, kurį turi 
lietuvių bendrovė su p. Juodkoju priešakyje, šiemt išplėstas, pagerintas ir gausiai ski lankomas.

retų labai ryškiai įsisąmo 
ninti, kad normaliam šių 
dienų gyvenime mes visi 
neiname žiūrėti tų pačių 
filmų,o pasirenkame juos 
kiekvienas pagal savo sko 
nį.Ctuo tarpu lietuviškas 
filmas turi mus visus be 
išimties ir mažus ir di
delius sutraukti į tą patį 
spektaklį. Tad ir jo turi
nys bei pastatymas turi 
daugiau taikinti į mūsų vi 
suomenės skonį ir būti vi 
siems bent minimaliai pri 
einamas ir patrauklus^

Be to ir pati "Aukso Zą 
s ies"kaip veikalo intryga 
yra labai nedramatinė ir 
negyva.Veikalas bent taip, 
kaip jis buvo filme pavaiz 
duotas,neturi nei minimu 
mo dinamikos, kuri bent 
kiek įtemptu ir dvi valan 
di išlaikytų žiūrovo dėme 
sį.Ypatingai "Aukso Žąsy 
je" buvo silpnai sukombi
nuota dramos pabaiga, ku 
rioje pagal veikalu ne tik 
veikėjai, bet ir žiūrovai 
turėjo užsikrėsti linksmu, 
nesuvaldomu juoku ir tuo 
bendru juoku užkrėsti ir 
prajuokinti metų metais 
liūdėjus ią karalai tę .Ta- 
čiau išėjo taip, kad žiūro 
vai net ir pačios aukso žą 
sies negalėjo gerai įžiūrė 
ti ir viskas pasibaigė tik 
neįtikinamu vienos kara 
laitės nusikvatojimu.

Kalbant apie patį filmo 
gastrolių parengimą, ten 
ka pastebėti, kad visa tai 
surišta su daugeliu tech
niškų problemų,kurios nė 
ra jau taip lengvai išspren 
džiamos.

Jonas F. Daugėla.

Kam laukti pavasario

DARYKITE DABAR!
Išmintingieji iš naudo-išpardavimų ir prail- gali gauti pasiskolinti 
ja žiemos metą, kai gintų išsimokėjimo 
patyrė amatininkai tu-planų dėka, 
ri daugiau laiko ir 
yra pasiruošę patar
nauti namų taisymo 
ar atnaujinimo dar
buose, kada tik jums 
reikia. Medžiagos 
taip pat yra lengviau 
gaunamos ir su jūsų 
atnaujinimui skirtu 
biudžetu žiemą daž
nai galima daugiau 
padaryti nesezoninių

ti iki $15.ČOO išsimo 
mokėjimui iki 1C me- 

Jūs taip pat galite tų iš ūkiams pagerin-, 
pasiskolinti savo ban- ti skirtų sumų, 
ke iki $4.CCC ir iki 
dešimties metų išsi- 
mokėjimui žemomis 
palūkanomis iš val
džios garantuojamų 
NHA namų gerinimui 
skirtų sumų.

Jei esate mažo vers 
lo savininkas,taip pat 
galite pasinaudoti spe
cialia mažų verslų pa
skola, gaunama jūsų 
banke. Ir ūkininkai

PATARIMU IR PAGALBOS KREIPKITĖS Į 
NATIONAL EMPLOYMENT CFFICE

Kaip matote, yra vi
sa eilė priežasčių, 
dėl kurių turėtumėt 
atlikti įvairius namų 
ar verslaviečių re
monto darbus žiemos 
metu.
TAIGI, ATLIKITE 

DABAR.’

DIN.166D

Vakarų šnipas Kremliuj
4 tęsinys.

"REZIDENCIJOS JAV
Tik viena sovietų žvalgy 

binė tarnyba turi specia
lias ”rezidencijas"/t. y. 
savystovius operatyvius 
vienetus/ JAV teritorijoj. 
Viena iš jų Vašingtone-jos 
personalą sudaro paskiri 
sovietų atstovybės sekreto 
riai,prekybos atstovai ir 
kiti tarnautojai.

itai'

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

BALTIC WOODWORK CO
DAROMOS [VAIRIOS 1)1 RYS, LANGAI, VIRTI VĖS KABU Al 

IR KITI ĮVAIRŪS MEDŽIO DIRBINI\ILA 4-0209

Tel. 525-8971
Montreal, P.Q

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

PORIRI IAI VEDYBOS -KRIKŠTYNOS
SUKAKTUVES - MAZAMI/IAMS 

ĮVAIRIOS PROGOS

Tel. DO 6-3884.

LiiSALLE AUTO SPECI ALIST Reg’d
SAV. C. DESROCHERS

Taisau ir dažau lengvas mašinas 
/ 7717 GEORGE LASALLE, QUE. 
(PrieSais „Nepriklausomos Lietuvos” redakciją)

Tel.: garažo 366-0500
namų 366-4203

mn»»iiiiiiuii»»u»iiMiiiiiiiiiiiiinini»H:umuuunutnn::in«»ttttottts

ME 7-6727

DE LUXE CLEANERS
5»v. P. RUTKAUSKAS

117 - 6 Avenue, Lachine, P.Q
>iiiunnnn::nrtgnntwuiniinui»nni>nnwmmn»t»nmmini»nHmui;

BELLAZZI-LAMY, INC
DO 6-6941 7682 Champlain Bhd. LaSalle
įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langy rėmai, 
izoliacija. Ten - Test, Masonite, statybinis popietis.

New Yorke yra dvi "re 
zidencijos";viena prisiden 
gusi Jungtinėmis Tauto
mis ./Antroji "nelegalė re 
zidencija" turi nepriklau 
somą ryšį su Maskva/. Va 
šingtono "rezidencija" tu 
ri daug operatyvių valdi
ninkų ir nežymų skaičių 
agentų, kurie jau buvo se
niai užverbuoti.

New Yorko "rezidenci 
ja" yra gana stipri. Ji turi 
naujus agentus, iš kurių tar 
po įkuriama "nelegalioji 
rezidencija". Agentų tarpe 
yra daug užsieniečių,kurie 
gyyena ir dirba JAV.

Žvalgybos valdininkai

■ ' .......................... .........
legaliųjų "rezidencijų"/t. 
y. valdininkai, kurie lega
liai atvyko į JAV su oficia 
lia "1 ’ " '
kaip:’ 
tas, Aeroflot'o atstovas, 
prekybos! i vyno atstovas, šis įsakymas buvo atšauk 

tas.Vėl buvo šnipinėjama

tiems kraštams ir sovie 
tus apkaltinti špionažu.

kauke" /, dengiami ĮSAKYMAS 
TASS'o koresponden ATŠAUKIAMAS

196o m. lapkričio mėn.

prekybos misijos narys.
Kartais, norint išvengti 

FBI sekimo, sovietų žval 
gybos valdininkai pralei
džia naktį pasiuntinybėje 
miegodami ant stalų;rytą 
apleidžia pasiuntinybę ne 
pastebėti.Tuo būdu jie kar 
tais lieka nepastebėti.

Po Power aferos /U-2 
įvykio 196o gegužės mėn/ 
Chruščiovas išleido įsaky 
mą visiems žvalgybos tar 
nybos vienetams,ypatin
gai JAV-se, laikinai sus
tabdyti aktyvią veiklą, kad 
neduoti progos JAV ar k>

pilnu tempu. Naujomis di 
rektyvomis buvo liepta su 
sidraugautisu tiek ameri 
kiečių, kiek galima.

Ivan Jakovkavič Melek 
yra sovietų žvalgybos vai 
dininkas pulkininko leite 
nanto laipsnyje. Gerai ži 
no anglų kalbą. Savo laiku 
buvo anglų kalbos instruk 
toriumi Karo Diplomatinė 
je AkadenąpjoLkuri paruo 
šia Karo Žvalgybos valdi 
n inkus.

Po specialaus paruoši 
mo,Melek,prisidengęs J. 
Tautų sekretoriato New 
Yorke pareigom is,buvo pa 

įsiustas žvalgybos uždavi 
I niams. Tai buvo 1955 m . 
Spalio 27 d. 196o m. FBI jį

Kaufman’s Woollens &Textiles nėjimu.^961 m. balandžio 
mėn. JAV valdžia nutarė 
jo nepersekioti, jei jis iki 
17 balandžio apleis JAV . 
Tai turėtų mums parodyti 
sovietų protestų ir pare iš 
kimų vertę J. T.

Dabartinis Karo Zval 
gybos šefas, gen.Aleksan 
der I. Serov, nėra vienas 
iš gudriausių vyrų. Jis ži 
no, kaip tardyti žmones , 
juos įkalinti, juos sušaudy 
ti. Painiuose žvalgybos 
reikaluose jis ne toks pa 
jėgus.Serov buvo Berijos 
žmogus .Berija jį pamėgo 
ir greit išstūmė jį į viršų.

Prieš ateinant į Karinę 
Žvalgybą,Serovbuvo Vals 
tybės Saugumo pirminin
kas. Atsidūręs Karinėje 
Žvalgyboje, jis atsiminė 
mano vardą dar nuo Tur
kijos paskyrimo ir asme
niškai susidomėjo mano 
darbu.

GYVYBĖ AR MIRTIS?
Galų gale tam tikras 

draugiškumo laipsnis išsi 
vystė tarp mūsų ir aš kete 
tą kartų buvau pas jį bute 
bei jo vasarvietėje.Mano 
asmeniškųryšiai su Serov 
išaukštino rųgne prieš vi
sus Karinės Žvalgybos vai 
dininkus.

Serov gyvena Granovski 
gatvėje.Ten gyvena minis 
teriai, Centrinio Komiteto

Nukelta 6 psl.

SIUNTINIAI LIETUVON

ir

4115 St. Lawrence Blvd. Montreal, P. Q. Tel. VI 2-5319. 
Iš čia pasiusite siuntinius savo artimiesiems 

garantuotai skubiausiai ir 
urmo kainomis 
(30—40ę< žemiau rinkos kainu) 

IMPORTUOJAME IŠ ANGLIJOS 
geriausias angliškas vilnones medžiagas vyriškiems 

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

Ateikite ir įsitikinsite, 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. KAUFMANAS 
Lietuvos pilietis. Buvęs audinių fabriko Litex Kaune 

vedėjas. Laisvai kalba lietuviškai.

GEORGE LAVINSKAS
A L L S T A T E I N S U R A N C E

VISI RLŠIĮ DRAUDIMAS.
268 - 2nd Ase., LaSalle. Tel: 366-5309.

Telefoną* 7 6 8-6679

WINDSOR
DRY CLEANERS & DYERS CO. LTD. 

Valome visokius drabužius ir kitą Jūsų namų apyvoką.
Savininkai:

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

derinosi.su
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CATHARINES

TAUPYK IR SKOLINKIS 
TORONTO LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVE„PARAMA”

Būstini: LIETUVIŲ NAMAI
1129 Dundas St. West, Toronto 3, Ont., tel. LE 2-8723 

Už depozitu* „Parama" moka 4 $4 % vieton 4% % ir už 
asmenine* paskola* „Parama" ima 7% vieton 7Į4%-

Už paskola* ir — morgičiu* — 6J4%. 
Paskolos mirtie* ir invalidumo atveju apdrausto*.
Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, 

bet nedaugiau $ 2,000.00.
„Paramos" nariais gali būti kiekviena* lietuvi*, 

gyvenanti* Kanadoje.
Kasos valandos:

dieno* metu nuo 10 vai. iki 1 vai. 30 min. kiekvienų dieną, 
išskyrus sekmadienius;

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

•f /tiktai pirmadieniai* >r penktadieniai*.

JUOZAS AUDĖNAS 
Ekonomistas

Tarpininkauja Mutual 
Funds 

investments.
109 Warwick Street

Brooklyn 7,N.Y.

ONTARIO
KALĖDŲ EGLUTĖ 
Gruodžio 19 d., 1965 m. 

vie nuo 
Ca

Tėvų Pranciškonų vier 
lyno patai; ose įvyko St. 
therines lietuvių šeštai 
ninės mokyklos Kalėdų 
lutė, kurią suruošė T. 
Mikalauskas, O. F. M.,

Lietuviai advokatai 
NEIMAN, BISSET 

& SEGUIN
Barrister*, Solicitors, 

Notary Public.
35 Heyden Street 

(netoli Bloor ir Yonge) 
Toronto 5. Ont.

Tel. 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.

NOTAĘAS
ANTANAS LIUDZIUS.B.L 
Bendrdarbis V.S.Mastis,

L.L.D.
Namų.farmų ar bet kurto 
verslo pirktmo-pardavt - 
mo dokumentų sudarymas 
mortgičtai, sutartys, testa 
mental ir visi kiti teisi - 
niat reikalai.
408 RONCESVALLES AV 

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

Namų: CR. 9-6166

F1LATELITU ŽINIAI! 
PERKU Nepriklausomos Lie 
tuvos Pašto Zenklus-Vokus- 
Atvirutęs-Abartus-pavięnius, 
serijomis-dideliais bei ma
žais kiekiais. Kreipus su 
pasiūlymais į W.E. Norkų, 
2647 Eddington Street.

Montrealio lietuviai Naujuosius Metus -sutiko daugelyje vietų, daugiąųšiaV. 
tačiau buvo SvjKaztmlero parapijos salėje parapijos ruoštose suttkfūyėse. 
taip gi Akadem'tyiaine'Sambūryje'pas tnž. Kilčių', bet iš niekur nepasiseRe' 
gauti atvaizdų. Šia matome Naujųjų Metų sutiktuves Ponų Viliušių namuos.

BUKIME SVEIKI
PSICHOPATIJA

Dėl kokios priežasties susergama psichopati
ja. kokie žios ligos simptomai, ar ji progresuo
ta

Psichopatija -r> įvairios charakterio (būdo), tempera
mento (jausmų), potraukių (instinklų) ydos, kai protas bū
na nesutrikęs. Psichopatų jausmai nepastovūs, potrau
kiai iškrypę, valia silpna, jie greit pasiduoda įvairioms 
aistroms. Psichopatinė asmenybė arba pati kenčia dėl 
savo sielos menkavertiškumo, arba nuo jos kenčia ap
linkiniai — psichopatai nesugeba prisitaikyti prie gyve
nimo sąlygų, būna nesugyvenami. Psichopatus reikia skir
ti nuo neurotikų, kas dažnai painiojama.

Pats pąvadfitimas „psichopatija" sudarytas iš dviejų 
graikiškų žddžkjT’psycha — siela ir pathos — liga. 
Anksčiau šiuo pavadinimu buvo vadinama daugelis psi
chinių ligų, bet nuo praėjusio šimtmečio pabaigos šios 
sąvokos ribos susiaurėjo. Psichopatija nelaikoma liga, 
o patologine būklė. Psichopatija nėra psichozė.

eg 
.B.

, O. F.M., ne 
nuilstantis jaunimo mylė 
tojas ir globėjas. Tėvai 
Pranciškonai duoda nemo 
karnai patalpas lietuviškai 
mokyklai. Daug kartų T . 
Barnabas ir mokytojavo. 
Š tuo metu mokytoja Marija 
Gverzdienė.

Mokyklos vaikai parašė 
Kalėdų seneliui laiškelius, 
ir gražiai paprašė pagei 
daujamos dovanėlės .Jiem 
tos dovanos buvo nupirktos 
ir įteiktos. Be to,buvo pa 
vaisinti ne tik vaikai, b et 
ir tėvai.

Mes nuoširdžiai dėkoja 
me Tėvam Pranciškonams 
ypač T-.Barnabui,tiek daug 
rūpesčio rodantiems ne tik 
į mokyklą, bet visam Nia 
garos pusiasalio jaunimui 
Nuoširdus ačiū ir vienuoly 
no viršininkui T'. Benedik 
tui už bendrądarbiavimą.

Mes visi šeštadienines 
mokyklos tėvai linkime 
daug sveikatos, ilgiausių 
metų jaunimo globėjams 
ir jėmė jams'.

Šeštadieninės mokyklos 
mokytojai M. Gvferzdienei 
vadovaujant,mokiniai pas i 
fodė sjijąbąi gražia meni 
ne programa:eilėraščiai, 
šokiai,ąkęrdeoni| ir piano 
muzika žavėjo visus.Pa
baigoje vaikų choras pagie 
dojo kalėdines giesmęs , 
vargonais grojo parapijos 
vargonininkė Nijolė Gverz 
dyte. .

Kalėdų senelio pareigo 
se buvoSt. Catherines uni 
versitęto studentas Algi
mantas Gvėrždys. J. D.

Taip kitados Toronto lietuviai šokdavo Oželį, kai torontiečius dar fotografavo 
E. Gumbelevičius.........

STUDENTŲ PASAKOS
Vieną gražią žiemos die 

ną, kolegės ir kolegos iš 
Toronto,Otavos ir kitų ma 
žesnių kolonijų suvažiavo 
į M ontrealį .Nenuostabu, at 
važiavę į didmiestį, tuojau 
pas imetė .Ž inoma ,č ia daug 
kalnų, daug aplink mieste 
lių ir surasti tas "Raudo
nas Malūnas" ne taip jau 
lengva.M ūsų komitetas su 
sirūpinęs ieškojo visur. 
Skambino į polici jos stotį, 
skambino į sanatorijas,net 
pas graborių,bet vis jų nė 
ra.Galų gale, vieni, kad ir 
aplamdytais kojų sąnariais 
o kiti, nuo gaivaus kalnų 
oro , kiek svyruojančiu 
žingsniu, bet vistiek visi 
vienam gabale, surado ba 
zę.

Pradžia šios stovyklos 
atrodė gana liūdna;vienas 
paišo gėles ant sienų, an
tras vienas žaidžia kortom, 
o dar kitas žiūri "Captain 
Kangaroo" programą tele 
vizijoj.

Slidinėjimas kalnuose, 
dėl prasidėjusio tvano bu 
vo ne pa vykę s,bet buvo ras 
ta kitų užsiėmimų bei žai 
dimų.Kaikurieuž savo pa 
darytas nuodėmes nutarė 
atlikti atgailą reidam i ke
liais ir šliauždami nešė 
ant kalno, prie degančio Qaria{'ir margiai. Ruden 

vsmiira kpj ^.jaugĮas Sovietų Są
jungos prokuroras, gyvena 
tame pačiame aukšte; kaip 
ir Sėrbv^Radh Sėrėv būVo 
Valstybės Saugumo pirmi 
ninku, jis suimdavo žmo
nės, o Rudenko pasirašyda 
vo mirties sprendimus.

Jie vienas pas kitą vaka 
rais išgerdavo ir kartu nu 
tardavo ką įmesti į kalėji 
mą, 6 ką sušaudyti. Labai 
patogu. - ■■
/Toliau bus:Chruščiovo pa 
sigyrimai apie rakėtas.Spa 
lio Revoliucijos sukaktu
vių "dovana'L3oo užmuštų. 
Nesėkmė su astronautais. /

Studentai - Gyvenimas ir Veikia

F j 1 V’W

Australijos lietuvių studentai veikliai dalyvavo spaudos 
baliuje. Iš kairės: Alfredas Renigąris, Jurgis Kolakau 
skas, Gražina Reisgytė /Studentų Žodžio redaktorė/, 
Nina Meškėnaitė, Romas Račkauskas, Jieva Diržytė, 
Anskis Reisgys, Algis Baj elis, Henrikas Antanaitis, 
Martynas Didžys ir Jūratė Reisgytė.

MCNTREĄLIO LIETUVIŲ STUDENTŲ

ŽIEMOS STOVYKLA

M ontrealio organizuota, 
kuri įvyko gruod.29 d. iki 
sausio 1$. gerai pasisekė . 
Dalyvavp studentai iš To
ronto, CJąvos ir M ontrea
lio pas $.Ladygą "Moulin 
Rouge l&ptėl".

S įidiųęjimas,geram orui

esant,sklandžiai praėjo Va 
lleeBleu Ski Centre.Buvo 
įdomi dr. H. Nagio paskai 
ta su diskusijomis,pavadin 
ta" Kalbėt, ar nekalbėt" . 
Nuįnatyta Naujų Mętų.pro 

išpildytą, ję yi 
ši gr^žo namo patenkinti.

kryž iaus, vainiką.
Kaiptęą buvo ar nebuvo, 

Bet1 Mohtr'ėSiio studentų 
stovykla vlsttek buvo.

VAKARŲ ŠNIPAS KREM
LIUJE

/ Atkelta iš 5-to puslap/

APIE ATKURSIMĄ LIETUVĄ 
Atkelta iš 3 psl.

kų reikia išieškoti jauteis 
mo keliu. Tai nėra joks 
kaltinimas nei mūsų, įei 
kitų vaikams, ta i yra dau 
giau išdava vadinamos in 
dustrinės visuomenės ir 
krašto papročių.Čia jau ir 
skola sunkiau grąžinama, 
o ką kalbėti apie vaiko grą 
žinimądvasinės irfizinės 
šilumos, jej jos jis mažai 
ir tegavo. Šioje industri-

augom,mokslus baigėm ir 
kartais gan geras tarny
bas turėjome ?Ar mes nesi 
jaučiame nuskriaudę mora 
liškai savo brolius ir sese 
ris, juos palikdami vargą 
vargti okupuotoje tėvynėj, 
o patys pas itraukdam i kur 
saugiau.Jei taip jau būtų , 
taitada juk okupanto sklei 
džiami nuolatiniai kaltini 
mai, kad išeiviai tai yra

sutrikusi įvairių hormonų veikla, įgimtų psichopatijų 
atvejais nerelai pasitaiko kūno išsivysiymo trūkumai, 
disproporciškumai (išsigimimo žymės).

Psichopatijos liga yra pastovi, neprogresuoja iki vi
siško asmenybės sunykimo, kaip vadinamosios proce- niekas daugiau, kaip gauja 
sinės (progresuojančios) psichinės ligos (šizofrenija, nusikaltėlių ir f 
epilepsija), bet, antra vertus, nebūna taip, ■ • •
chopafija gyvenimo eigoje visai nesikeistų, 
lingu priežasčių bei sąlygų psichopatijos 
pasunkėja.

Psichopatijai gydyti nėra specifinių vaistų 
kių nors chirurginių priemonių. Neramūs, triukšmingi 
psichopatai gydomi raminamaisiais vaistais: bromu, 
chloralhidratu, aminazinu, magnio sulfatu, voniomis. Be
jėgiški psichopatai gydomi sperminu, folikulinu, panto- 
krinu, kertinu, strichninu, dupleksu, vitaminais B , B12, C, 
kalcio chloratu ir kt. Kai kuriais atvejais taikomas gy
dymas įtaiga, hipnoze, psichoterapija (dvasinis sustip
rinimas), autogeniniu treningu (aktyviąja autosugestija), 
racionaline psichoterapija (dvasinis sustiprinimas įtiki
nimais). Padidėjęs lytinis potraukis gydomas įvairiomis 
vandens procedūromis, fizkultūra, darbu, iš vaistų var
tojama monobrominis kamforas, lupulinas, bromas. Su
trikusi psichopatų vegetacinės (medžiagų apykaitos) 
nervų sistemos veikla gydoma kalcio, magnio, pilokar- 
pino preperafais.

Vaikų psichopatijos atsitikimais gerai padeda kolek
tyvinis darbas, vidinė disciplina, fizkultūra, turizmas, 
įvairūs valios ugdymo pratimai. Vaikų psichopatijos 
gydymas poilsiu negalavimą dar labiau sunkina. Vai
kai psichopatai su antisocialiniais polinkiais auklėjami 
ir gydomi specialiose įstaigose, prižiūrint vaikų psi
chiatrui. Paauglius psichopatus reikia saugoti nuo al
koholio, rūkymo, narkotikų, onanizmo, jiems reikia 
įkvėpti aukštuosius gyvenimo tikslus.

Psichopatijos profilaktika turi būti taikoma dar ne
gimusiam žmogui. Tėvai neturi pradėti vaisiaus sirg
dami, karščiuodami, persidirbę, prisigėrę alkoholio, 
prisirūkę. Nėščia moteris neprivalo rūkyti, vartoti 
svaigalų, stiprių vaisių, sugedusio maisto, nervintis, turi 
visomis galimomis priemonėmis saugotis įvairių su
sirgimų.

Auklėjant vaikus, reikia visomis priemonėmis saugo
ti juos, kad nebūtų žalojama aukštoji nervinė veikla, 
nuolat tartis su pedagogais ir psichoneurologais. Mo
kyklose mokytojai turi daug dėmesio skirti mokiniams 
psichopatams, kad nebūtų pavėluotos profilaktinės ir 
gydomosios priemonės.

Vaikams psichopatams neatidėliojant taikytina gy
domoji pedagogika (perauklėjimo, asmenybės ugdymo 
mokslas), nes kuo anksčiau pradedamas perauklėjama- 
sis darbas, tuo geresni rezultatai gaunami.

Su suaugusiais psichopatais yra daug sunkiau tvarky
tis. Psichopatus reikia dispanserizuoti, kad psicho- 
neurologas galėtų pritaikyti savalaikes profilaktines ir 
gydomąsias priemones, neguldydamas jų į psichoneu
rologinę ligoninę, kurioje psichopatai neretai dar la
biau pablogėja.

Psichopatus reikia skatinti aktyviai dalyvauti visuo
meniniame gyvenime, tarnauti visuomenei, atsipalai
duoti nuo siauro egoizmo. Psichopatui reikia padėti 
sąmoningai įsisavinti progresyviąją pasaulėžiūrą, kurio- 

grūdinant ir ugdant savo asmenybę, išsiva- 
įvairių asmenybės ydų ir silpnumų, Įsigyjant

kad psi- 
Nuo ža- 
reiikiniai

arba ko-

Psichopatijos atsitikimais nerandama centrinėje nervų 
sistemoje kokių nors patanatomin’ų pakitimų, todėl, ty
rinėjant mirusių psichopatų smegenis mikroskopu, nega
lima pažinti šitos ligos. Prieita išvada, kad psichopatija 
yra aukštosios nervinės veiklos funkcinis sutrikimas 
(aukštojo nervų reflektorinio veikimo atsiderinimas) — 
objektyviosios realybės atspindėjimo mechanizmų ydos.

Psichopatijos negalavimas nėra vienodas, jis pasireiš
kia labai Įvairiai, todėl rūšiuojamas į įvairias formas. 
Vieni psichopatai būna perdėtai gyvi, pakilusios nuo'ai- 
kos; antri, priešingai — nusiminę, apatiški, apimti pesi
mizmo; treti būna per daug išdidūs, užsispyrę, mėgsta 
intrigas, bylinėjimąsi, tuščią svaičiojimą; ketvirti kenčia 
įvairias baimes: baimę eiti per aikštę, baimę būti vie
nišam kambary, baimę susirgti ir kt.; penkti jaučia nuo
latinę bejėgybę, yra neryžtingi, ištižę, vangūs, nuo
lat skundžiasi įvairiais skausmais, nuolat viskuo nepa
tenkinti; šešti — ,uri įvairius lytinius iškrypimus: trau
kimą į tos pačios lyties asmenis (homoseksualizmas), 
suaugusiųjų lytinį traukimą į vaikus (pedofilija), į gy
vulius (sadomija), į lavonus (nekrofilija), traukimą kan
kini meilės objektą (sadizmas] arba, atvirkščiai, būti 
kankinamam meilės objekto (masochizmas); septinti 
turi potraukį žudyti arba, atvirkščiai, nusižudyti, pade
ginėti (piromanija), vogti (kleptomanija) ir kt. Apskri
tai psichopatai mėgsta alkoholį (dažnai serga chroniniu 
alkoholizmu), įvairius narkotikus (morfinistai, kokainis- 
tai ir kt.). Daugelis psichopatų mėgsta įvairias tatui
ruotes (įrašus odoje — ant krūtinės, rankų).

Psichopatijos priežastys būna įvairios: nėščių moterų 
susirgimai, stiprių vaistų vartojimas, nenormalus gim
dymas, kūdikystėje persirgtos įvairios ligos, dideli 
išgąsčiai, blogas vaikų auklėjimas, tėvų vaidai, girtuok
liavimas. Kai kurie mokslininkai skiria įgimtąją psicho
patiją nuo asmenybės psichopatizacijos po įvairių 
persirgtų susirgimų, dvasinių sukrėtimų. Psichopatijos 
formų išsivystymui turi įtakos nervų sistemos tipai, 
kurių pagal akad. I. Pavlovo mokslą yra keturi pa
grindiniai: 1) stiprus ir gyvas su gera jaudinimo 
ir slopinimo pusiausvyra (sangvinikas), 2) stiprus 
ir gyvas, bet su bloga jaudinimo ir slopinimo pu
siausvyra (cholerikas), 3) stiprus ir vangus su gera jau
dinimo ir slopinimo pusiausvyra (flegmatikas) ir 
4) silpnas ir lengvai slopinamas (melancholikas). Blo
gos nuotaikos psichopatai yra tipai, kuriuose vyrauja 
slopinimo procesas. Beiėgiški psichopatai yra silpnieji 
tipai, kurių tiek jaudinimas, tiek ir slopinimas yra 
menki. Pakilios nuotaikos, mėgstą skandalus, intrigas .......  __..............._
psichopatai yra tokio nervinio tipo, kurių aukštojoje je jis rastų įkvėpimo siekti aukštų tikslų, kovoti su sun- 
nervinėje veikloje vyrauja jaudinimo ir yra silpnas kūmais, ___i
slopinimo procesas. Psichopatijai turi reikšmės patolo- duojant iš įvairių asmeny! , , _ .
giniai inertiniai „taškai" smegenyse, ypač jų žievėje, didelį ryžtą nuolat tobulėti, būnant naudingu visuo-

Dažnai būna bloga psichopatų medžiagų apykaita, menės nariu.

Vaikų psichopatijos

prižiūrint vaikų psi- 

jiems reikia

rie pabėgo tik vengdami 
bausmės už padarytus nu 
s įkaitimus,būtų tik dalinai 
klaidingi,nfes mūsų rūpini 
masis savo tėvynės ateiti 
mi būtų pasibaigęs mūsų 
pasitraukimu iš jos. Tuo 
tarpu mes žinome ir savo 
širdyje jaučiame,kad tai 
netiesa.
MŪSŲ DVASINIAI RYŠIAI 
SU TĖVYNĖ
niekada nebuvo nutrūkę ir 
nebus.Mes susirašinėjam 
su tėvynėje likusiais, mes 
siunčiame riebius siunti
nius ir kitokią fizinę para 
m kai tik mes galime , 
gelbstime jų gyvybes bran 
giais vaistais irdorme vi 
sa kita,ką tik mūsų širdis 
ir protas diktuoja mums . 
Visa tai yra daugiau kas
dieniniai rūpesčiai, bet ne 
planai ateičiai, ne ateities 
Lietuvos socialinio ir eko 
pominio gyvenimo vizija . 
Šia linkme mes turime dar 
daug daug studijų atlikti. 
Taip pat galima pastebėti, 
kad ne visai tikslu yra at 
sižadėti grįžimo į tėvynę 
dėl savo vaikų. Jei jau jie 
išeivijoj yra gimę ir augę 
ir mokslus baigę, tai nėra 
abejonių, kad daugumoje 
jie yra persiėmę ir šios 
šalies dvasia. C ji nėra to 
kia pati kaip Lietuvosrčia 
gimiai jau neturi tokio tam 
praus ryšio, neturi tokio 
sentimento ir moralinio 
ĮSIPAREIGOJIMO 
TĖVAMS, 
kaip Lietuvoje vaikai ture 
jo. Lietuvoje negirdėtas da 
lykas,kad vaikai tėvų neiš 
karšintų .Tokių vaikų lauk 
tų Dievo rykštė ir tėvų pra 
keikimas, o čia beveik na 
tūralu,kad tėvai baigia die 
nas senelių prieglaudose 
kurių nuomos dažnai iš vai

OTTAWA, Ont
OTTAWOS LIETUVIAI 

Naujuosius Metus suti 
ko kartu B-nės Pir-ko pas 
togėje. Dalyvių buvo paly 
ginti daug Apylinkės V-ba, 
norėdama paįvairinti su 
eigos laiką, sudarė keletą 
pritaikintų tokiam vakarui 
zaidyminio pobūdžio staig 
menėlių.ko išdavoje buvo 
atžymėti pp. Vilčinskas , 
J. Šimanskis su Povilonie 
ne, Balsas, Balsevičienė.

Naujuosius Metus sutin 
kant trumpą sveikinimo žo 
dįtarė B-nės V-bos pir
mininkas.

Tuojau po to sekė dail. 
Antano Tamošaičio pado
vanoto Otavos B-ne i kuri 
nio burtų keliu traukimas. 
Laimingojo 13 Nr.savinin 
ku pasirodė besanto dr. J. 
Rimšaitė paguodos dovaną 
-lietuvišką knygą laimėjo 
p. Palilioniene is Kingsto 
no.

Realizavus dailA.Tarno 
šaičio dovaną,pildant jo pa 
geįdavimą,gautos pajamos 
įnešta į Lietuvių Fondą , 
kaip Otavos Lietuvių B-nės 
antrasis įnašas,papildžius 
dr.J.Rimšaitės ir kitiems 
iki reikiamos sumos.

taip gauja nėję visuomenėje vaikas 
žudikų, ku didele dalim yra jau visuo 

menės globojamas ir gat 
vėje auginamas.Todėl 
MORALINIAI ĮSIPAREI
GOJIMAI 
daugeliu atveju yra labai 
maži tėvams, arba jų vi
sai nėra. Laikraščiuose 
mirga žinutės,kad vaikai 
tiesiog pyksta, kad tėvai 
landžioja po jų namus ir 
maišo jų privatų gyveni
mą.Labai džiugu, kas turi 
tokius vaikus,kurie ir už 
augę su tėvais palaiko glau 
džius ryšius, su tėvais da 
linas i džiaugsmu ir var
gą is,dėl jų verta ir pagal 
voti apie atsisakymą nuo 
grįžimo į tėvynę, tačiau 
tai būtų tik mažas lašelis 
jūroj .Dauguma vaikų tvar 
kosi visai savarankiškai 
ir nori,kad ir tėvai 
toviai tvarkytųsi ir 
savo dienas .Todėl k 
nas iš mūsų turi labai rim 
tai pasvarstyti galimybę 
apie gyvenimo pabaigos 
praleidimą laisvoje Lietu 
voje. Ypač tie, kurių jau 
darbingas amžius yra pa 
sibaigęs ir pagal valstybi 
nius ar unijos nuostatus 
gauna senatvės pensiją. 
Ekonomiškai 
PENSININKAS 
gana sunkiai verčiasi Ka 
nadoj ir Amerikoje. Gi su 
tuo pačiu čekiu laisvoje 
Lietuvoje atrodo,kad nebū 
tiį jokių sunkumų gražiai 
užbaigti gyvenimo dienas. 
Tą daro pensininkai grai 
kai, italai, ispanai ir eilė 
kitų išeivių, kodėl mums 
to nepadaryt ?Dėl 
jų motyvų mes ne 
nustoti nei vilties 
ti į tėvynę nei pačio intern artists impression of the St. Croquis du futur Centre St. Law- 
reso planuoti jos ateitį, lawrence Centre project in Toronto. rence de Toronto

Dovanų paskirstymą pa 
darė B-nės Revizijos Ko 
misija; pp.Ališauskas ir 
Gutauskas.

• Sekanę ios lietuviškos 
pamaldcM įvyksta paskuti 
nįjį šio mėnesio sekmadie 
nį, t. y. sausio 3o dieną 12 
vai. arkivyskupijos rūmų 
koplyčioje.

• Vasario 16 d. minėji 
mas numatytas daryti va 
sario 2o dieną. Tos reikš 
mingos dienos proga tarti 
žodį sutiko atvykti dail An 
tanas Tamošaitis,kuriokū 
rinių paroda Ottawa Little 
Theatre patalpose įvyks va 
sario lo-19 dienomis.

A_’ Paškevičius,

/Kas skaito^ir rašo- 
dudnos paprašo... /

savys 
baigtų

Daugiau bus. Toronte suprojektuoti pastatyti tokie meno 
rūmai.
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haaai&ltom
TAUPYK IR SKOLINKIS 

KOPERATYVINIAME BANKELY IE 

»» _ _ _ _______ __
Išduodamos asmeninės paskolos iki 5,000 dol.,

morgičiy paskolos iki 60^ turto vertės.
Už Šerus mokar a 4^/2% dividendo iš pelno, už 

depozitus 4% ir veikia nemokamas gyvybės ir paskoly 
draudimas.

Pilnas čekių patarnavimas. 
Darbo dienos:

'■ Pirmadieniais - penktadieniais 9 vai. — 1 vai. po piety, 
Antradieniais ir penktadieniais 5 vai. — 8 vai. vakaro.

i 21 MAIN St. E. Room 207. Tel. IA 8-0511.

H

EINAMOJI KRONIKA.
- Naujų Metų sutikimo 

proga Jaunimo Centro sa 
lėje susirinko gražus skai 
čius lietuviškos visuome 
nės. Nors privatūs N.M. 
sutikimai kasmet vis dau 
giau praktikuojami,tačiau 
b-nės valdybos iniciatyva 
salėj randasi pakankamai 
lankytojų.

-Pas ponus Keršius, ke 
lių šeimų privatus N.M. 
sutikimas, neužmiršo ir 
bendrų lietuviškojo darbo 
reikalų.Tapyoga, su fekau 
tų lėkšte', "Strvintos"tun 
tui paremti, surinkta 14 
dol., kurie bus įteikti tun 
tininkui.

-Gruodžio 31 d., Hamil 
tono lietuvių kolonija nete 
ko vieno iš veikliųjų savo 
narių .Po sunkios ir ilgos 
ligos,Nora Francis ligo
ninėje mirė p-lė G.Skrip 
kūtė .Kaip buvusia i H am il- 
tono lietuvių b-nės v-bos 
pirmininkei ir daug dirbu 
šiai Lietuvos reikalams, 
kartu su liūdinčiais arti
maisiais, liūdi ir visa Ha 
miltono lietuvių kolonija.

-Kasdar norėtų įsigyti 
"Gyvataro" 15 m. sukak 
ties leidinį-albumą,prašo 
mi rašyti: "Gyvataras", 5o 
Fairkolt Rd. 5. Hamilton, 
Ont. ,telef.LI. 4-47o8.Kai 
na 1 dol.

-Norėdamas pasigilinti 
savo siekiamoj specialy
bėj,jaun. kartos narys R. 
Petrauskas, pradėjo dirb 
ti Stelco elektrikų departa 
mente.Linkime sėkmės ir 
kviečiam ir toliau pasilik 
ti su lietuviais skautais , 
"Aukuru" ir "Gyvataru", 
kur jis aktyviai reiškėsi 
praeityje. V. P.

FILMO MENAS

Solistė Julie Andrews, su
laukusi didelio pasisekimo 
scenos veikaluose “The Boy 
Friend”, "My Fair Lady” ir 
“Camelot”, pirmuosiuose savo 
filmuose “Mary Poppins” ir 
“The Americanization of Emi
ly” pasirodė ir kaip puiki kino 
artistė. Naujausiame savo fil
me “The Sound of Music” pa
siekia tikrai nejprasto tobulu
mo tiek dainavimo, tiek visos 
vaidybos atžvilgiu.

Kaip jauna nenuoraryia pos- 
tulantė, Marija vienuolyno 
viršininkės nurodymu apsiima 
globoti našlio kapi tono Trapp 
septynis vaikus. Gana aštrus 
tėvas pastebi, kad meilė ir 
muzika našlaičius labiau pajė
gia sutvarkyti, negu jo griež
tas švilpukas. Nežiūrint sim
patizuojančios turtingos naš
lės, kapitonas įsimyli Mariją 
ir ją tjeda. Bendrą gausios šei
mos, 'įžiaugsmą aptemdo nacių 
okupacija. Kapitono sąžinė ne
leidžia jam priimti kvietimo 
tarnauti nacių laivyne. Nema
lonių pasėkų vengiant, visa 
šeima dainuodama patraukia 
per kalnus į Šveicariją.

Persaldytos operetės stiliuje 
filme skiriama vietos ir na
ciams ir vienuolėms. Tačiau 
šios abi kategorijos nelabai 
derinasi prie muzikalinės ko
medijos, nei kiek nepajėgiant 
pagristi nacių žiauHimo ar 
vienuolių kilnumo. Ypač vie
nuolės pavaizduotos gana-, nai
viai, išskiriant nebent motiną 
viršininke, kurią tikrai puikiai 
atlieka Peggy Wood. Kanadie

ŽŪKLAUTOJI! IR ME
DŽIOTOJU KLUBAS 
"GIEDRAITIS"

Šruodžio mėn.18 d.pra 
ė medžiokle dėl taurės. 

Daugiausia zuikių nušovė 
P. Brasas ir laimėjo ge
riausio medžiotojo vardą 
ir gražią taurę.

Tą pačią dieną buvo "ka 
lakutų" šaudymas ir lai
mės ratas.

Premijoms išlaista 37 
kalakutai ir gauta $2o6, 29 
pelno.

Metinio klubo "Zuikių" 
balius ruošiamas 1966 m. 
sausio mėn.22 d.naujoje 
parap.salėje 48 Dundurn 
St.N.

Klubas maloniai kviečia 
Hamiltono ir apylinkių tau 
tiečius minėtą datą rezer 
vuoti "Zuikių" baliui. Pra 
džia 7 vai. vakaro.

Valdyba

PADĖKA
Už surengtą mums neti 

kėtą staigmeną mūsų na
muose,už dovanas ir gėles 
ačiirK. Jurgėliui.kuris taip 
graž tai viskuo pas irūpino; 
jovpadėjėjoms- ponioms: 
p.Ziobienei.p.Budnikienei 
už paruoštą puikų stalą ir 
vaišes. Ypatingai ačiū p . 
J.Budnikui už .gražų žoaį- 
sveikinimą mūsų 15-kos 
metų vedybų sukaktuvių 
proga.

Gili padėka priklauso 
visiems atsilankiusiems 
bei prlsidėjusiems mus 
pasveikinti.

Iš širdies liekame Jums 
dėkingi.

Feliksas ir Leonora 
Urbaičiai .

tis artistas Christopher Plum
mer kapitono vaidmenyje pa
sirodo visai šaltai ir neįtiki
nančiai. Ypač nesiderina prie 
dialoguose jo vartojamo bari- 
toniško balso tenoriškas jo 
dainavimas, arba, teisingiau 
pasakius, lūpų judesių pritai
kymas prie kito dainavimo.

Eleanor Parker, kaip turtin
ga konkurentė dėl kapitono 
širdies, Ben Wright kaip nesu
gebantis austras nacis ir Ri
chard Haydn kaip apskaičiuo
jantis teatralas nors ir nedė
kingose rolėse pasirodo su pa
kankamu įsijautimu. Tikrai 
malonų įspūdį sudaro muzikali 
vaikų grupė, tik jau vyriau
sioji iš jų (Charmian Carr), 
nors ir dainuoja jai pritaiky
tą dainą “Sixteen, Going on 
Seventeen”, labiau atrodo “21 
going on 25”.

Trumpoje rolėje kaip seselė 
Sofija pasirodo Marni Nixon, 
iki šiol dainavusi tik užkuli
siuose už kitas artistes, pvz. 
už Deborah Kerr filme “King 
And I”, už Natalie Wood fil
me “West Side Story” ar Aud
rey Hepburn “My Fair Lady”.

Didelis režisoriaus Robert 
Wise nuopelnas darniai įjun
giant filmo Įvykius į autentiš
kus Austrijos Alpių ir Salz- 
burgo vaizdus, pristatomus ža
viose spalvose.
Dėl šio filmo dainų pastebėti
na, kad jos pagauna ne tik 
patrauklia melodija, bet pasi
žymi ir prasmingu turiniu, iš
vengiant daugelio populiarių 
dainų vien paviršutiniško ri
mavimo ir žaidimo žodžiais.

Neįskaitant pertraukos, fil
mas tęsiasi tris valandas

LORD JIM

Filmų gamintojas ir režiso- 
rius Richard Brooks, ypač pa
sižymėjęs su “Cat On A Hot 
Tin Roof” ir “Elmer Gantry”, 
bando Joseph Conrad populia
rų romaną “Lord Jim” perves
ti i pustrečios valandos epinį 
filmą. Nors Super Panavision 
70 platūs veiksmingų scenų

PAVERGTŲJŲ TAUTŲ SEIMAS SVEIKINA EUROPCS RYTU TAUTAS 
NAUJŲJŲ METŲ PROGA

Skyrių veda skautininkas L. Eimantas
1496 Mardell Place, London, Ontario, Canada

Pavergtųjų Europos Tau 
tų Seimas nuoširdžiai svei 
kiną Naujų Metų prąga Al 
banijos, Bulgarijos, Čeko
slovakijos, Estijos, Latvi
jos,Lenkijos, Lietuvos, Ru 
munijos ir Vengrijos žmo 
nes.

Praėjusieji metai dar 
kartą patvirtino, kad nėra 
pasaulyje jėgos, kuri galė 
tų sustabdyti istorinį lais 
vėjimo vyksmą ir užgesin 
ti tautų valstybinės nepri 
klausomybės siekimus . 
Laisvas tautų apsisprendi 
mas ir buvusių priklauso 
mų tautų emancipacija ir 
praėjusiais metais padarė 
didelį šuolį į priekį. Ir mū 
sųbyla-Rytų ir Centro Eu 
ropos laisvės byla-1965 
yra šį tą laimėjusi. Kova 
dėl valdžios Kremliuje ir 
Kinijos-Sovietų Sąjungos 
santykiuose didėjantis ply 
šys toliau skiedė kadaise 
buvusio monolitinio komu 
nizmo jėgas .Bendroji tarp 
tautinės raidos kryptis 
šiandien yra aiškiai pasu 
kusi į visi 'utų laisvę . 
Daugelyje s< etų paverg
tųjų kraštų savo iepalau- 
žiamu atsparum’ sovieti
nei priespaudai pavergto
sios tautos privertė sovie 
tinį prispaudėją keisti sa 
vo politika ir atsisakyti kai 
kurių stalininių prievarta 
vimo priemonių. Pavergtų 
jų Seimas gerai supranta, 
kad ir ateinančiais metais

Po lapkričio 13 d. žygio į JTO su rezoliucija lankėsi pas JAV ambasadorių 
Mr. Goldbergą DrvJuozas Kazickas, Prelatas Jonas Balkūnas ir Inžinierius 
Juozas Miklovas. Čia jie matomi dalinantis vizito įspūdžiais.

Foto: Vytautas Maželis.
vaizdai gausiai pripildo ekra
ną, iš režisoriaus pasigendama 
gilesnio pagrindinio veikėjo 
charakterio išryškinimo ir jo 
komplikuotas vidinis nusitei
kimas pasilieka paslaptimi iki 
pat filmo galo.

Gerai išlavintas britų preky
binio laivyno karininkas Jim 
įtariamo pavojaus atveju su 
keliais tarnautojais pabėga iš 
laivo, nesirūpindamas skendi
mo pavojuje likusiais 800 mu- 
zulmonų keleiviais. Nors vė
liau teismo tardymo metu ir 
išteisinamas, tačiau, nusikalti
mo gėdos persekiojamas, Jim 
neranda ramybės ir išnaudoja 
kiekvieną progą įrodyti savo 
drąsą. Galutinai dėkingų žmo
nių apšaukiamas net “Lord” 
titulu dėl parodytos drąsos ir 

pavergtųjų neįveikiamas 
atsparumas priespaudai 
vers sovietinį prispaudėją 
daryti kai kurių naujų nuo 
laidų laisvei.

Antra vertus, sovietų ko 
munistiniai viešpačiai, so 
vietiniai valdininkai ir 
slaptoji bei viešoji policija 
vis dar tvirtai tebelaiko 
vairus pavergtuose kraš 
tuose, nors komunistinė 
ideologija,ta savo laiku bu 
vusi galinga sovietinės 
priespaudos atspirtis, ne 
sulaikomai aižėja;šiandie 
labiau negu kada nors so 
vietinė tautų priespauda ir 
žmonių prievartavimas te 
silaiko vienais durtuvais . 
M aža to, La is vojo pasaul io 
ūkinė pažanga ir visuoti
nės gerovės kilimas ver
čia sovietinius viešpačius 
laužant marksizmo-leni
nizmo ūkines dogmas, dau 
giau gaminti kasdieni d var 
tojimo dalykų. O laisvojo- 
Easaulio kultūrinės kūry- 

os laisvė verčia sovieti
nę kultūrinę prievartą at 
leisti "socialistinio realiz 
mo" pančius rašytojams , 
dailininkams, intelektua
lams. Be abejojimo Krem 
liūs gerai žino, kad ūkinės 
ir kultūrinės laisvės pro
švaistės sovietinėje pries 
naudoje tėra pirmosios 
kregždės politinių laisvių 
pavasario.Kremliaus vieš 
pačiam ypač nerimą kelia 
jaunimo nuotaikos ir nepa

sumanumo, kai padeda Malajų 
džiunglių vietiniams gyvento
jams išsivaduoti iš terorizuo
jančio išnaudotojo. Ir vėl pa
pildęs klaidą, Jim savanoriš
kai ją išperka savo gyvybe.

Tikrai nuostabu, kad Peter 
O’Toole, taip įspūdingai pasi
rodęs filmuose “Lawrence of 
Arabia” ir “Becket”, pagrindi
niame Jim vaidmenyje pasiro
do gana blankiai. Jis atrodo 
perdėtai švelnus, užsidaręs ir 
jo vidinė kančia nepakanka
mai ryški.

Daug sėkmingiau išryškina
mi šalutiniai charakteriai. 
Ypatingai pagaunanti Paul 
Lukas vaidyba prekybininko 
Stein vaidmeny. Jis suteikia 
Jim progą irodyti savo drąsą

sitenkinimas sovietine pa 
dėtimi tiek pavergtuose 
kraštuose, tiek pačioje so 
vietų Rus i joje .Savo ruožtu 
priespaudos ir teroro so 
vietinis viešpatavimas pa 
vergtuose kraštuose leng 
vai nepasiduos laisvės nu 
pučiamas. Atvirkščiai, po 
laisvėjimo prošvaisčių- 
kiekvienu metu gali siūbtel 
ti tik dar beatodairiškes- 
nės politinės priespaudos- 
banga.Kiekvienu atveju ji 
bus trumpaamžė.

Į1966 žengiam,savo lais 
vės kovai turėdami visuoti 
nę laisvojo pasaulio mora 
line paramą.Mes tikime , 
kad ateinantieji metai vėl 
bus žingsnis į priekį sovie 
tų pavergtųjų tautų laisvės 
s lėkimuos e, 19 6 6 metai tik 
rai priartins valandą,kurią 
Albanijos, Bulgarijos, Ce- 
kos laovaki jos, E st i jos, Lai 
vijos,Lenkijos,Lietuvos ir 
Vengrijos žmonės vėl ga 
lės laisvai lemti savo tautų 
gyvenimą.Suta nepajudina 
ma viltimi Pavergtųjų Sei 
mas nori užtikrinti ir savo 
pavergtuosius brolius ir 
seseris, kad jiš.nesvyruo 
damas ir nepailsdamas,tęs 
laisvės kovą,kels savo bal
są už belaisvių tautų teisė 
tus laisvo apsisprendimo 
reikalavimus.

ir su giliu įsitikinimu išsilaiko 
suprantančiu ir užjaučiančiu 
draugu. Eli Wallach, kaip 
žiaurus kapitonas, priduoda 
filmui stiprų dramatini toną.

Filmavimo darbai atlikti au
tentiškose pietinės Azijos vie
tovėse.

Filmas tinkamas suaugu
siems ir jaunimui, išskiriant 
vaikus, kuriems kaikurios ko
vų žiaurios scenos gali palikti 
neigiamą ispūdj.^i.tū“.»4i'£^tį)

Ką komitetas dabar veiks?
Dabar jaunimas, pasiskirstęs 3-4 Komiteto pirmininku yra Antanas 

asmenų grupėmis, lanko Jungtinių Mažeika Jr., garbės pirmininkas 
Tautų įvairių valstybių ambasadas prel. Jonas Balkūnas. kiti nariai: 
ir jas informuoja Lietuvos Nepri- ir. Alg. Budreckas, A. Sniečkus ir 
klausomybės atstatymo problemo- Juozas Miklovas. 
mis.

AR ŽINOTE KA RAŠO

KELEIVIS?
AR ŽINOTE, kodėl vieni jį girta, kiti peikia, bet 
vist mėgsta skaityti?

KELEIVI žmonės mėgsta dėl to, kad Jis niekam 
nepataikauja ir nesibijo teisybės skelbti, Teisingo 
mis žiniomis iš visur /Jame daug žinių ir iš Kana 
dos/, aiškiu ir atviru pasisakymu laikraštis per 
65 metus pelnė gerą vardą ir pasitikėjimą.

KELEIVY rasite patarimų teisiniais ir kitais 
klausimais, gražių apsakymų, eilėraščių ir tt. Jis 
turi ir moterų skyrių.

METINE PRENUMERATA KANADOJ IR KITUR 
TIK $ 5.OO.
Laiškus ir prenumeratą adresuokite:

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

įšėlo įdomus 1966 metams KALENDORIUS, kurto 
kaina $O.9S.

B«NMSU9O.\.

MUSU DUCKLĖ JAUNIMO METAMS

,n _ ii

Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės Valdyba 1966 
metus paskelbė Jaunimo 
Metais. Mūsų skautų Vy
riaus io j i Vadovybė nuoš ir 
džiai tam pritaria.

Sudaryta palti • įvairi 
programa,bet ypač įsidė
mėtina yra Dainavos ir 
Waterloo Recreation Area 
Michigano valstijoj vasa
ros stovykla birželio 25 - 
3o dienomis ir Jaunimo 
Kongresas Chicagoje lie
pos 2 dieną .Tikrai malonu, 
kad JaunimoKongresopir 
mininkas yra ps .Alg.Zapa 
rackas ir stovyklos virš! 
ninkas s j\nt.Saulaitis, JS. 
Jie abu yra talentingi ir iš 
eivijoje išaugę bei subren 
dę Skautų Vadovai.

Vyriausioji mūsų Sąiun 
gos Vadovybė įpareigoda
ma sako,kad neprarasdami 
savo veido ir neap leisdami 
savo normalaus skautiškos 
veiklos darbo,kartu nuošir 
džiai ir noriai turim e atlik 
ti visus darbus, skiriamus 
ir reikalingus Jaunimo Me 
tų programą bevykdant tiek 
bendrai tiek atskirose vie 
toviese.Kadtie darbai būtų 
lengvesni, gerbkime ir re

G. ZIMANAS LIETUVOS

IR LIETUVIŲ NEMATO.

Vilniuje leidžiamas par 
tijos organas"Komunistas" 
toliau skelbia "Tiesos"vyr. 
redaktoriaus G. Zimanostr 
aipsnius apie partijos naci 
onalinę politiką. "Komunis 
to"š.m.4 n-yje Zimanaspr 
ipažįsta, kad vykdant parti 
jos nacionaline Dolitikąesa 
nčios galimos klaidos. Va 
gal jį Stalino "asmenybės 
kulto laikais buvo padaryta 
daug klaidu ir iškraipymu 
nacionalinės politikos srity 
je.Nėra jokio abejojimo, 
jog socialistinio teisėtumo 
pažeidimai, visos bylos, su 
fabrikuotos doriems žmon 
ėms nuodijo santykius tarp 
nacijų, kėlė iš padugnių vis 
dar teberusenančius nacio 
nalistinius bei šovinistinius 
instinktus, žalojo nacijų sa 
vitarpio pasitikėjimą."

Toliau Zimanas kalba 
apie sovietu įvykdytą įvair 
iu tautv naikinimą: jo zodži 
ais, "Stalino laikotarpiu bu 
vo sunaikintos balkaru, ingu 
ušu, čečėnu, kalmyku nacio 
natinis valstybingumas, bu 
vo griebtasi nepagrįstu re 
presiju prieš kadrus eilėje 
nacionaliniu respublikų. .. 
Sunku išmatuoti tą nuostolį, 
kurį padarė visi šitie nacio 
nalinės politikos iškraipy 
mai.. . "Visai nepaminėjęs 
lietu viu tautai nadarytu 
skriaudų ir nepriminę s, kad 
buvo ir tebėra naikinamas 
lietuviu nacionalinis valsty 
bingumas,partinis ideolo 
gas džiaugiasi, kad tą asme 
nybės kultą likvidavus irde 
maskavus, esą klaidos jau 
atitaisomos. E. 

Fbf iii

spektuokime kitas organi 
zacijas ir jų vadovus;visa 
da jauskimės Lietuvių Ben 
druomenės nariais ir talki 
ninkais.

Esame didžioji jaunimo 
organizacija. Nuoširdžiai 
parodykime savo skautišką 
-lietuviškądvasiąir veidą 
visiems. Te spindi mumy 
se tiesumas .teisingumas , 
budrumas,pareigingumas, 
supratimas ir tolerancija 
kiekvienam mūsų artimui. 
Nebūkime palinkusiais 
gluosniais,bet niekada ne 
turėkime tuščio savo išdi 
durno.Nepavydėkime savo 
veiklos metodų ir jaunatviš 
ko ve ržlumo būdų,bet kartu 
mokykimės ir iš kitų viso 
ta, kas yra sveika, naudin 
ga ir prasminga lietuviui 
jaunuoliui.Visada yra pra 
vartų pasidalinti įgytų paty 
rimu .Kai stengsimės gerb 
ti, suprasti ir vertinti ki 
tus,susilauksime to paties 
ir iš jų pusės. Tada ne tik 
per Jaunimo Metus, bet ir 
visada augs ir stiprės viso 
lietuviško jaunimo vienybė 
ir sutarimas. G juk tai 
reikš mūsų stiprybę ir lai 
dą ateičiai. L.E-tas.

KVISLINGAI IŠEIČIŲ
NETURI

Pastoviausias soviet i 
nis kvislingas Pabaltijo 
kraštuose yra Justas Pa
leckis, nes jis, karta 
jau parsidavęs okupantui 
rusui, kitos išeites netu
ri, kaip tiktai žūt būt 
žlugdyti lietuvių tautą, 
su Kuria jis pripuolamai 
susirišo, bet kuriai ne
priklauso. jam todėl ir 
lengviau yra padėti oku
pantui ją naikinti. 25-rių 
metų okupacijos sukaktu
vių proga jis lietuvių 
tautos anikinimo darba 
tęsia atsidėjęs.

Jo straipsnis, pas
kleistas per visą bolše
vikinę spaudą, tarnau
jančia Rusijos imperiliz- 
mui ir kolonializmui, to
liau skleidžia melus ir 
prasimanymus. Ginčytis 
su jo teigimais nėra 
prasmės, nes kiekviena
me sakinyje yra tiktai 
akišlėšiškiausias melas. 
Viską, kas yra juoda, jis 
daro balta. Menką dalyką 
jis išpučia į didžiausį 
burbulą, o didelius daly
kus rodo, kaip nieką. Su 
tokiu melagiu nėra pras
mės ginčytis.

J. Paleckis nė vienu 
žodžiu neužsimena, kad 
Lietuva okupuota ir oku
panto žiauriai išnaudoja
ma; kad Lietuvos žmonės 
padaryti beteisiais darbo 
įrankiais; kad persekio- 
jiami jie ir kaip lietuviai 
ir kaip žmonės; kad Lie
tuva valoma nuo lietuvių 
ir jų vieton gabenami iš 
kitų Rusijos okupuotų 
srįčių svetimi žmonės, 
siekiant to, kad Lietuvoje 
liktų lietuvių tiktai ma
žuma, kad tokiu būdu a- 
teity būtų išrintas ir 
Lietuvos vardas; kad 
Lietuva apkarpyta iš ry- 
rų, pietų ir vakarų; kad 
viskas, kas lietuviška , 
naikinama ir žlugdoma. 
Meluoti juk mokslo ne
reikia.
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MOWT1REAL
KALĖDŲ EGLUTĖ MONTREALIO MOKYKLŲ VAIKAMS

Ūmesnę vakaro programo 
mos tvarką.

Kalėdų senelio pasirody 
mas, žinoma, buvo visos 
šventės efektingiausis mo
mentas ir susidomėjimas 
dovanomis buvo didelis.

Sekamai buvo vaišės, žai 
dimai prie eglutės ir tt.

Eglutės šventė yra di
džiausia vaikų žiemos 

kėjo, kad daugiau vaikų bū- šventė ir joje vaikučius 
matyti ir įdomu ir ma
lonu. Eglutė praėjo la
bai gražiai ir sklandžiai.

Labai gaila, kad ne visi 
tėvai savo vaikus leidžia 
į šeštadienines mokyklas. 
Toks nesirūpinimas savo 
vaikus išmokyti savo kal
bos yra labai negeras 
reiškinys.

Montrealyje tradiciniu 
būdu įvyko ąekmadienį 
sausio 9 d. Sv.Kazimiero 
parapijos salėje.

Eglutės šventę atidarė 
V.Kudirkos vardo mokyk
los vedėja J. Blauzdžiūnie 
nė. Klebonas kun.dr. Ju
cevičius pasveikino tėvus 
ir vaikus, kurie lanko šeš 
tadienines mokyklas ir linl 

tų siunčiama f šeštadieni
nes mokyklas.

Po to tuojau prasidėjo 
mokinių vaidinimas. Pa
gal Buivydaitės "Skaidry- 
tę" suvaidintas vaizdelis 
"Kalėdos Lietuvoje", ku
riame pasirodo tradici
nis Kalėdų Senelis.

Vaidinimui vadovavo ir 
chorui dirigavo mokyt. 
E. Navikėnienė, fortepi
jonu skambino J. Žukaus
kienė.

Vaidinime dalyvavo dide
lis būrys vaikų, kurie ir 
kalbėjo, ir dainavo, ir šo 
ko. Visų rolės buvo gerai 
išmoktos. Drugeliais bu
vo: J.Adamonytė, R.Kuzai 
tytė, L.Mačiukaitė, G.Noi 
keliūnaitė, M.Brilvicaitė, 
D.Ladygaitė, K.Mališkai- 
tė, D. Stankev ič iūtė, R. Stan 
kevičiūtė, R.Kudžmaitė, D. 
Lukauskaitė, A. Norkeliū 
naitė ir L.Stankevičiūtė. 
Kiškiais buvo: A.Gečius, 
J. Gečius, R.Genteman 
ir G.Murauskas. Meška- 
A.Koskus.^ Berniukais: 
G.Ęunys, S.Norvaiša ir 
R. Žitkus; mergaitės: V. 
Bunytė, A.Kudzmaitė, I 
Markauskaitė irV.Kudž 
maitė. Snaigės: D.Blauz 
džiūnaitė, V.Malciutė,A. 
Tušaitė, L. Gabrusevičiūt 
tė, R.Naruševičiūtė, J. 
Vaitkutytė, A.Lukagskat- 
tė, L. Skučaitė, V.Zitku- 
tė. Kalėdų senelis-V.Sa- 
balys.

Po vaidinimo tarė žodį 
Tėvų komiteto pirm. L. 
Selenis, padėkojęs mo
kytojams ir tėvams už 
rūpesčius ir pranešęs to-

KATALIKIŲ MOTERŲ 
„DRAUGIJA
Sv.Kaz imiero parapijos 

salėj ruošia Užgavėnių ba 
liųsausio 22 d. su įdomia 
programa ir skania prity 
rusių šeimininkių vakarie 
ne.

DR. J. S E M 0 G A S
5441 BANNANTYNE,Verdun. 
Pirmadienįir _ , _ n 
ketvirtadienį 2~4 ■ 7"’ P’m* 
antradienį ir „ .. . 2-4 p.m.penktadienį

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

PO 7-3175; namy 6-9582.

D A N T V G Y D Y T 0 J A S
Dr. j. MAL1ŠKA

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

Nainy tel.: Ml 1-2051.

"BALTIJOS" STOVYK - 
LCS KOMITETAS 
praeitame posėdyje išsi
rinko naują prezidiumą, 
kurį sudaro -P.Rudzinskas 
-pirm.,kun. J. Gaudzė- 
I vicepirm. Tėvas G.Ki 
jaugkas S.J.-II vicepirm., 
J. Siaučiulis-iždininkas, 
J. Kęsgailienė-protokolų 
sekretorė ir J.McLaugHin 
- Malaiškaitė-sekretorė. 
Pilnateisiais prezidiumo 
nariais yra visų komisijų 
pirmininkai. Sudaryti se 
kančių komisijų branduo 
liai; Stovyklos planavimo 
ir statybos-inž .J.Kibirkš 
tis.inz.V.Sipelis ir J. La 
dygajLėšų telkimo-Tėvas 
G.Kijauskas S. J., P.Ada 
monis ir A.Rudinskas;Sto 
vykios administracijos- 
V.Piečaitis ;Parengimtį-S. 
Baršauskas ir J.Siauciu 
lis.

Pritarta buvusio komi 
teto nutarimui naujų pa
statų statybą atiduoti kon 
traktoriui Lavoie, St. Do 
nat, už $1. 52o, o medžią 
gas apmokant pagal sąs
kaitas, kaip tai buvo dary 
ta praeitais metais sta
tant pagrindinį pastatą.

Lėšų telkimą nutarta vyk 
dyt daugiau asmeniško kon 
takto forma. Taip pat turi 
ma projektų kreiptis dėl lė 
šų į kanadiškas firmas . 
Smulkesnius planus tuo rei 
kalu pavesta paruošti lėšų 
telkiipo komisijai.

Parengimų komis i ja i pa 
vesta rūpintis sekančios 
skautoramos reikalais ir

DR. A. O. JAUGELIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA 

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

DR. V. GIRIUN1ENĖ
DANTŲ GYDYTOJA 
3938 Rote motin t Blvd.

RA 7-5552; namų RA 1-0656

DR. IRWIN COP N I CK
Dantų Gydytojas 

4966 Decarie Blvd.
Suite 7

Montreal, Que. Tel. 489-3191

MONTREALIO LIETUVIU DĖMESIUI, YPAČ ORGANIZACIJŲ DĖMESIUI
Pagal KLB Krašto Valdybos sudaryto komiteto komisijos leidiniui apie 

lietuvius paruošti patvarkymą, žinias apie Montrealio lietuvių organiza
cijas Montrealyje renka Jonas Kardelis; 7722 George Street, LaSalle, te
lefonas DO 6-6220.

Praėjusį sekmadienį Montrealio lietuvių organizacijoms išdalytos anke
tos. Kitoms organizacijoms, kurių adresai žinomi arba menamai žinomi, 
anketos išsiuntinėtos paštu. Bet ne visų organizacijų adresai žinomi. Se
nuose sąrašuose- seni ir adresai, kurių daugumas jau yra pakitę. Nėra 
geresnio kelio adresams sužinoti, kaip anketų platintojui naujus adresu j pra- l± ls 
nešti telefonu. Visos organizacijos, kurios dar nėra gavusios anketų, malo- rėta 6, 
niai prašomos kaip galima greičiau pranešti savo adresus, kad jais galima 
būtų išsiuntinėti anketas. Kas anketos neužpildys, apie tą organizaciją leidi
nyje-/knygoje/ nebus parašyta. Tai bus nuostolis ir organizacijai ir Kanado
je gyvenantiems lietuviams. Leidinys yra leidžiamas ryšium su Kanados 
šimtmečio minėjimu ir ta proga Pasauline paroda, kuri įvyks Montrealyje. 
Tat visos organizacijos, kurios dar nėra gavusios anketų ir nėra pranešu- 
sios savo adresų, maloniai prašomos pranešti telefonu: DO 6-6220.

sueiti į ryšius su kitomis 
jaunimo organizacijomis 
dėl eventualaus jaunimo 
šiupinio ar vakaro surengi 
mo.

Naujasis komitetas tiki 
si ateinantį pavasarį užbaįg 
ti statybos planą ir numa 
tytą stovyklos rajono valy 
mą. Montrealio lietuviai, 
kurie dar nėra žymiau pri 
sidėję prie šio gražaus ir 
naudingo projekto, prašom i 
savo paramą siųsti:"Balti 
jos" stovyklai, 1465 De Se 
ve St., Montreal 2o, Que.

-"Baltijos" Stovyklos rė 
mėjams rašteliai "Income 
Ta "reikalui jau išrašinė 
jami ir greitu laiku bus iš 
siuntinėti paštu. Pr.R.

ADVOKATAS
STASYS DAUKŠA,. LI..D.

4 Notre Dame St. E.
Suite 205

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

ADVOKATAS

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

Suite 205
168 Notre Dame St.E.

I UN 6-2063 ir UN 6-2064.

Notaras
J. BERNOTAS 

B.A., B.C.L.

GERA LITO PAŽANGA

"Litas" užbaigė 1965 me 
tus su $1, 564, 575.54 /per 
nai$l, 215, 352.21/taigi pa
didėjo $ 35o, ooo arba be - 
veik 3o%. Pažymėtina, kad 
"Litas" jau antrus metus 
iš eilės paauga daugiau 
kaip vienu trečdaliu milijo 
no aolerių.Siemet, pakėlus 
dividendus iki 5%, "Litas" 
turėtų iki galo metų pas iek 
ti du milijonus.

Aktyve:paskolos $1, 411, 
ol2 /pernai $ I,o64,4o6./ 
kasa banke $lo3, 737 /$97, 
197,/, centrinėje kasoje 
$4o, oo(/$43,ooo/, invento 
rius $2,16l./$1, 9o4./.

Pasyve:indėliai /šėrai/ 
$ l,olo,183, /$841, 762./. 
einamos.sąskaitos $524, 
671, /$349, 266,/, atsarga 
ne iš ieškomoms paskoloms 
dengti$17, 695./$5, 6o4/ir 
už dividendų Indėlius $37, 
272./$34,625./. Tuo būdu 
išmokėjimai nariams už 
santaupas pakilo nuo $42 , 
8761964 metais iki $53,32o 
1965 metais .Nepaskirstyta 
sis pelno likutis taip pat 
padvigubėjo "Lito" apyvar 
ta padidėjo nuo $3, 94o, 242 
1964 metais iki $4, 922, 614 
praeitais metais.

"Lito" pinigai išskolinti 
daugumoje kaip pirmieji 
"morgičiai" arba kaip as
meninės paskolos su gero 
mis garantijomis.Ir šie - 
met neieškomų paskolų ne 
nurašyta.

Jeigu "Lito" augimas 
vyks panašiu tempu ir 1966 
metais,su perpektyva pa
siekti 2 mil. dolerių, tai 
"Litas" bus pajėgus išmo 
keti 5% dividendų nepakel 
damas dabar įmamų 6.5% 
palūkanų už nekilnojamo 
turto paskolas, nors visos 
didžiosios kompanijos jau 
seniai tatai padarė.

Kas moka skaityti skai
čius,tam turėtų būti labai 
aišku,kokį naudingą darbą 
atlieka "Litas",teikdamas 
paskolas žemesniu procen 
tu ir mokėdamas beveik 
dvigubai aukštesnius divi 
dendus ir palūkanas taupy 
tojams.

Toks,iš pirmo žvilgsnio

Sun Life Building 
Suite 2001

Tel.: UN 6-4364

APSI DRAUSK!

LIETUVIŠKAS PUSVALANDIS GIRDIMAS KAS 
a nirMi oro rtMD CTATIŠEŠTADIENĮ PER CFMB STOTĮ, 

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

Telef.: 669-8834

ADAMONIS INSURANCE 
AGENCY INC.

3907 Rosemont Blvd.

Tel: 722-2472
Res: 722-4735

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

GAISRAS — AUTOMOBILIAI 

ATSAKOMYBĖ — GYVYBĖ 
Tikslus Ir greitas patarnavimas

KANADOS LIETUVIU JA UN TORONTE SUSIDARĖ FIL- 
NIMO KONGRESUI RENGT MO IR DRAMOS SAMBŪRIS 
TI KOMITETAS PRANEŠA, 
kad paskutiniame posėdyje 
paaiškėjo Kongreso pajam 
os ir išlaidos: pajamų tu- 

>,508.91 dol. ir išlai 
dų 6,448.87 dol., likutis 
60.04 dol. Išlaidas suda 
rė: salės 2,321.07, orkes 
tras 255.00, spausdintai 
946.65, Kongreso rekla
ma 566.73, solistai 275. ______ ______________ .
CO, fortepijonas 173.33, kivakaro. Paskelbtas ir sė
tos išlaidos 993.47 ir kt. ansų planas.

" ALKA " 
Sambūris nusistatęs veikti 
dviem kryptim: plėsti aki
ratį filmo ir scenos meno p 
pažinimo ir sudaryti sąly
gas scenos veikalams bei 
filmams statyti.

Pastatytnams Alka nau
dos Sv. Jono Krikštytojo sa 
le, kurtoje seansai bus pra 
dedami sekmadieniais 7 vai

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

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

KASOS VALANDOS:

1465 DE SEVE: ROSEMOUNTO SKYRIUS:
Sekmadieniais 10.30 - 12.30.

Darbo dienomis: 10.00 — 3.00 vai. 3907 Rosemount Blvd., tel. 722-2472 
kasdien, išskiriant pirmad. ir šeštad Dienq: penktad. 1.00 - 6.00 vai.

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

J. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS.

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

(storidžiai).
6396 Bannantyne, Verdun. 

PO 7-6183.

beveik neįmanomas daly
kas, "Litui" yra galimas 
dėl to,kad jis nesiekia sau 
pelno,nekrauna didelių ka 
pitalų irkad jo administra 
cinės išlaidos yra žemos .

Beveik visą susidariusį 
perteklių "Litas" grąžina 
nariams dividendais ir pa 
lūkanomis už jų santaupas. 
Užtat būtų labai gražu, jei 
esamieji nariai galimai 
daugiau savo bankinių ope 
racijų perkeltų į "Litą", o 
kiti nieko nelaukdami į sa 
vo lietuvišką kredito uniją. 
"Kur du stos visada dau
giau padarys", sako lietu
viška patarlė.

Tatai patvirtina "Lito" nu 
eitas kelias ir jo atsiekti 
f ražus rezultatai. Sekan

tais metais jie galėtų būt,i 
dar gražesni jeigu tik mes 
daugiau pasitikėtume vie
nas kitu ir vieningai siek 
tume išauginti pajėgų lietu 
viškąbankąMontrealyje .

Pr.Rudinskas .

STUDENTU ŽINIOS
Sausio 7 d. įvyko firmas gc 

neralinis studenty susirinki 
mas, kuriame dalyvavo 20 as
meny. Šiam susirinkime buvo 
pristatyta dabartinė valdyba, 
laikinas statutas ir Dr.H.Na- 
gio kalba apie .studentą sąjun 
gą ir jos reikšmę. Be to buvo 
sudaryta grupė studentų, ku-

- TCRCNTC UNIVERSITE

TORONTO UNIVERSITETE 
KŪNO KULTŪRĄ DĖSTO 
išraiškinio šokio šokėja Jo
nė Kvietytė. Į jos programą

KANADOS LIETUVIU
FONDO VEIKLA
MONTRFALYJE

1966 Jaunimo metę įnašą tel įeina Jr tautiniai šokiai, ku" 
kimo vai y pradėjo Barbora irriuOs'ji neseniai demonstra 
Domas Jurkai įmokėdami 100aukštesniųjų mokyklų 
dol. mokytojams.

P.Jurkus linkėdamas Lietu-.
„m vią Fondui sėkmės pažymėjo, 

ri važiuos į Torontądalyvauti kad savo pašų padaro esamo 
studentą suvažiavime sausio ir būsimo jaunimo garbei, nes 
15-16 dienomis.Ten bus svars tikrai ją darbams lietuvybei 
tomas labai svarbus studen- Fondas ir suorganizuotas, 
tą veikimo klausimas. - Ar 0 tu mielas lietuviškas jau 
Kanada turėtą prisijungti prie nime, kurio garbei šis įnašas 
Amerikos Studentą Sąjungos skiriamas, įsijunk į Kanados 
ar įsteigti atskirą Kanados Lietuvią Fondo įnašai telkimo 
Studentą Sąjungą. darbą* padėk prikalbinti savo

tėvelius ar pažįstamus, kad 
TAURO ŽINIOS paremtą Fondą* nes jo materi

Po visą švenčiąmūsą krep aliniais ištekliais dirbdamas 
šininkai sausio 4 d. dalyvavo *etuvybes išlaikymo ir musu 
pirmose šią metą rungtynėse. kultur«s P/saulyje pąskleidi 
Rungtynės vienos buvo iš įdo^J^ąTu daugiausiai ir 
miausią, Tauro sužaistą šiam 
sezone. Pirmo puslaikio gale 
mūsiškiai vedė 24-20 santy
kiu, bet gale rungtynią prie
šas pasispaudę ir tik išsilai 
kė. Tauras pralošė 52-48.
Tašką pelnė: A. Gražys 12, 
N.Loftus, R.Otto 10, V.Šipe 
lisB» D.Ltkoševičius 5, R.Ot 
son 2 ir A. Keturka 1.

Montrealio Tauro Komandos 
krepšininkai nori pareikšti pa 

aptarnauti dėką p.L. Gureckui - Keating Kažukauskas, 69 m.amž. 
Ford Ltd.- už padovanotą krep Mirė po ilgos ir sunkios 
šinio kamuolį. ligos. Palaidotas sausio
_ .................... ... . .. IO d. per A V bažnyčią. Lt
Tauro krepšininkai dabar is- kušiai našlei užuojauta.

pardavinėja loterijos bilietus e Kalifornijon sausio 11 d 
padengti klubo išlaidoms ir savo mašina išvažiavo il- 
prašo visuomenės palaikymo, gesnių atostogų, o gal ir 
Sekančios Tauro rungtynės į- pastoviau apsigyventi Do- 
vyks sausio 13 d. 8.30 v.vak. mininkas Norkeliūnas su 
Trenholme Park salėje.

DLK VYTAUTO KLUBO
REIKALAI

Sausio 15 d. - šį šeštadienį 
vakare įvyksta viršutinės sa
lės atidarymas - vakarienėj 
kurią bilietai iau išnąrdnotj, 
ir kurią būtą buvę galima kitą 
500 skaičią išparduoti,bet del 
nepilno viso įrengimo, ypač 
virtuvią, daugiau ; _ 
ruoštis nebuvo galima.

Atsiprašydami neturinčius 
bilietus dęl įėjimo, prašome 
atvykti ir Jums bus rezervuo 
ta apatinė salė ir pagal gali 
mybę duodamos nepilnos va
karienės sudėties vaišės, o 
po vakarienės bendrausime 
kartu.

Klubas yra nutaręs nemoka
mai duoti d.,uz!?i? Sįę,Gn ut dailininkas JONAS RIM 
jam parengimui Montrealio tie
tuvią Jaunimui, todėl kviečia Išgarsėjęs pietų Ameriko- 
veikiančias jaunimo organiza- je, atvykęs į Clevelandą au 
cijas į tai atkreipti dėmesį . parodą, atvyko aplankyti

Šeštadieninią Mokyklą ruoš
tai eglutei paskyrė 25 dol.vai 
kučią vaišėmis.Klubų Valdyba.
• Kun. T. Zaremba,SJ, 
atsiuntė šventinius sveiki
nimus visiems Montrealio 
lietuviams iš Urugvajaus.

. savo pusbrolį Inžinierių
’ Rimšą Montrealyje, kurio 

šeimoje savaitgalį viešėjo 
ir šešdatienį lietuviško
sios valandėlės vedėjo L. 
Stankevičiaus pakviestas 
atsakinėjo į jo klausimus 
apie meną ir save patį.

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

Nuo 1966 m. pradžios pradedama išnuomuoti sales, 
talpinančias nuo 100 iki 600 asmeny, 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.

r

LAIKRODININKAS
ANTANAS ŽUKAS 

1855 WELLINGTON ST. 
Tel WE 2-0644.

TAISAU IR PARDUODU 
ŽEMOMIS KAINOMIS 

LAIKRODŽIUS IR JUVELYRUS.

J.G.ELECTRICR’d
Elektros kontraktoriua

IGNAS GURCIN A3 
889 — 56 Avenue 

Lachine. Tel. 631-0882.

PINE LAND CORP.
agentas ROMAS VERBYLA 

Investavimui žemė St. Hubert, 
netoli St. Helen salos

(1967 m- pas. parodos vieta).
Telef. 254-4287 ir VI 4-9254.

Adresas: 5974 Turenne, 
Montreal 5, Que.

Ar žinoma,kad
“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 
“statmentus“,. vokus su 
adresais, laikraščius , 
žurnalus ir knygas. 
Darbą atlieka pigiau, ne 
gu kitos spaustuvės,. 
Kviečiame įsitikinti.

Spausdinius galime priimti 
paštu ir paštu pasiųsti.

Adresas: Georgė Street, 
LaSalle, P.O,. Canada.

LIETUVOS 
TURGAVIETĖSE 
uždrausta prekiauti au 

galinės bei gyvulinės kil
mės produktais ir iš toliau 
atvežtais vaisiais ir daržo 
vėmis.Taip pat griežtai su 
varžytas automobilių bet 
sunkvežimių išvažiavimas 
už Lietuvos ribų, priežas
tis ne politinė ir ne ūkinė, 
o gyvulių snukio ir nagų Ii 
gos epidemija, kurt ėmė 
E list i iš kai kurių "broliš 

ų respublikų". Dėl to vi-' 
soms autotransporto prie 
monėms/išskyrus viešojo 
susisiekimo autobusus, 
vykstančius nustatytais 
maršrutais/uždrausta be 
specialaus patikrinimo ir 
leidimo išLietuvos išvykti 
taip pat ir iš kitur atvykti.

Geležinkelių stotyse ir 
aerodromuose keleiviai 
privalo dezinfekuoti batus 
tamtikrose dezinfekcijos 
dėžėse .Tų priemonių grie 
bėsinuo gruodžio 2o die
nos. /Elta/.

DIDŽIAUSIA RETENYBĖ 
VILNIUJE 

-viešbučių administra 
torių šypsena atvykusiem 
keleiviams/išimtis užsie 
niečiams/. Viešbutyje ke 
leivį priima kaip priešą. 
Jei atsitinka, kad jis netu 
iri paso su savim, nėra vii 
ties jam gauti nakvynę: į 
akis įtaria,kad gal vagis . 

__ _______  Kreiptis į miliciją liudiji 
madienfbuvo atvykęs T___mo, kad ne vagis-ne išei
Montrealio mokyklų suruo tis, nes ten gauna pažadą

naudosiesi.
įgaliotinis.

• Iš Los Angeles sveikini
mų Montrealio lietuviams 
atsiuntė pp. Rukšėnai, ku
rie išsiilgto Montrealio 
lankyti žada atvykti iš toli 
mos Kalifornijos Pasaulin 
ės parodos 1967 metais.

• Sausio 7 dieną Victori- 
jos ligoninėje mirė Kazys

žmona.
• Dr. Valiuškis su duk
rele iš JAV pasienio sek-

štą vaikams eglutę. tik ištirti tą klausimą

A. NORKELIUNAS
Commisioner of the Superior Court of Montreal

MONTREAL ENTERPRISES REG’D
VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS.

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

Ultra Modern
Construction
SAV. VLADAS IVANAUSKAS

• Statyba vyksta LaS'allėje prie Dollard Ir Newman 
Blvd.

• Statomi modernūs dupleksai, dydis 28x40 pėdų, 
5 kambarių.

• Pilnas centralinis apšildymas.
• Kaina: $21,750, Įmokėjtmas visaip prieinamas.
• Namai tinkami ir investavimui.

TELEFONAI: 366-6855 ir 767-7596

KEATING FORD 
Sales Limited

4415 Bannantyne Avė.
FALCON FAIRLANE 

GALAXIE THUNDERBIRD 

MUSTANG — TRUCKS

Used cars 
year guarantee 
Kreipkitės į

LEO GURECKAS 
Sales Managers Asistertt
Keating Ford Sales Ltd.

Jūsų lietuvis atstovas
769 - 8831

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

J i
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