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Toronte kai kurios Lietuvos, Latvijos ir Estijos organizacijos pasirašė bendradarbiavimo susitarimą; atvaizduose matome tų 
susitarimų dalyvių dalį. Kairėje bendradarbiavimo aktą pasirašo šaulių kuopos pirm. St. Jokūbaitis, greta stovi latvių atsto
vas ir estų atstovas. Dešiniame paveiksle dalis lietuvių, kurių tarpe matome: sėdinčias Ponias Kuolienę, Jankutę,, konsulie- 
nę dailininkę I. Zmuidzinienę; stovi iš kairės antras K LB ap. pirmininkas A.Kuolas, klebonas kun. P.Ažubalis, inž. Preikšai- 
tis, St. Jokūbaitis, St. Banelis, J.R.Simanavičius ir gen.konsulas J.Zmuidzinas/kiti nepažymėti/. Foto J.Kereilis.

Kanados ambasados Japonijoje, Tokyo mieste 
patarėjas Vytautas Meilus su Ponia. V.Meilus 
prie Kanados ambasados organizuoja emigra
cijos skyrių.

KAS NAUJA KANADOJE

PBflLiusi smmit
NERAMUS laikai tebesitę

sia. Jie neturi gerėjimo kryp 
ties. Atvirkščiai, jie krypsta 
blogėjimo kryptimi.

VIETNAME didėja teroras. 
Komunistai skelbdami Naraję 
metę paliaubas užpuolė pabė 
gėlię stovyklą: patalpas sude 
gino, bęgančius iš gaisro žmo 
nes bestiališkai žudė. Komu 
nistai bando teroru laimėti 
pergalę. Tai yra bjauriausia. 
Tai liudija,koks bestializmas 
yra komunistę moralėje.

NIGERIJOJE,Afrikos pusiau 
jos valstybėje, įvyko sukili
mas karininkę prie š karinę va
dovybę. Pasekmėje nužudyta 
per 50 karininkę ir keli minis 
teriai. Ri’ušės dar nepasibai 
gė ir dar nežinia kuo pasi-

Gen. Ironsi 
padaręs Nigerijoje 
perversmą.

m

sięmę reikalų ministerį Sti- 
battdrizo, kuris palaikė Kini
jos komunistus, o šie gi su
kurstė Indonezijos perversmą,

KOMKINIJA tebekursto Viet 
kongą tęsti karą ir naudoti vi
sas priemones, su jokiomis 
žmoniškumo taisyklėmis

1 derinamas. Siekdami impera- 
listinię tikslą. Kinijos komu 
nistai kaltina sąmokslu rusus 
su amerikiečiais prieš Viet- 
kongą. Ojuk faktas gi yra,kad 
Vietkongas puola Vietnamą 
ir karas vyksta ne Vietkonge, 
bet Vietname. Visai logiška, 
kad JAV sekretorius D.Rusk, 
atsakydamas į Paryžiaus,Lon 
dpno ir Romos spaudos klau
simus. per Ankstyvą Paukštį 
pareiškė, kad joigu Vietkon 
gas nepultę Vietnamo, Ameri 
kos kariuomenei nebūtę rei - 
kalo būti Vietname. Bet bol- 
ševikę logika kita: Vietna
mas nesutinka kapituliuoti, 
tai jis agresorius, o ne Viet 
kongas, kuris Vietnamą puo
la ...

J. AMERIKOS Valstybės, 
vykdydamos įsipareigojimus, 
į Vietnamą didina kariuome
nės siuntimą. Paskutiniu lai 
ku ten pasipsta dar 7,000 ka 
rię. Kadangi taikos ofenzyva 
nedavė jokię laukiamą pr sek- 
mię, tai numatant ilgesnę ko
vą, JAV karinis biudžetas žy 
miai pakeltas ir yra pasiekęs 
ligšiol dar nebuvusį lygį .

stineje Ulan Bator glė
besčiuojasi su satelitu, 
su kuriuo pasirašė 20 
metų nepuolimo sutar 
tį.

Lietuvių gyvenimo faktai
AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS PRANEŠIMAS

FEDERALINIS SI KAKTUVI 
NIS KANADOS PARLAMEN
TAS NUSIŽYMĖJO DAR B V 

TVARKA

Antanas J. Rudis-ALT 
pirmininkas , Eugenijus 
Bartkus - sękretorius ir 
Leonardas Simutis-ALT 
Garbės pirmininkas tre
jetą dienų-š.m .sausio lo, 
11 ir 12-praleido Washing 
tone,D.C. Lankėsi Valsty 
bės Departamente ir išsa 
miai kalbėjosi su Alton L. 
Jenkins, Baltijos Valsty
bių skyriaus viršininku ir 
su Raymond E .Lisle, Rytų

Nigerijos min.pirm.Bale 
va Abunakar nužudytas.

I NDONEZIJOJE neramumai 
tebesitęsia. Masės žmonię 
nepatenkintos, kad valdžia 
dengia komunistus, kurie bu 
vo pradėję sukilimą ir išžu 
dė daugelį karininkę. Bendra 
sukilimo metu žuvusię skai
čius siekia 80,000 asmenę 
Paskutinėmis dienomis vėl 
sujudo studentija demonstruo 
ti prieš valdžią, kuri nevyk 
do žmonię reikalavimo užda
ryti komunistę partiją. Siuden 
tai demonstravo prie užsienię 
reikalę ministerijos, ir reika
lavo pašalinti iš pateigę už-

KITOS POLITINĖS NAU
JIENOS

RUSIJOS delegacijos, vi- 
na, su Šclcpinu priešakyje, 
lankiusis Hanojuje pas Ho Ci- 
minh ir kita, dalyvavusi Indi 
jos rąirupirm. Šastri laidotuvė 
se susitiko išorinės Mongoli 
jos marionetės sostinėje Ulan

- Batore, su kuria pasirašyta 
20-čiai metę nepuolimo sutar
tis. Iš Ulan-Bator abi delega 
cijos grįžo Maskvon drauge.

LUKSENBURGE pasibaigė 
Bendrosios Europos rinkos 
valstybių konferencija, kuri 
nieko nenutarė, nes viskam 
kliudo Prancūzija.

S'IRASBURGE šią savaitę 
susiienka patariamosios Eu
ropos Tarybos posėdis, kuris 
jau seniai tebuvo susirinkęs.

INDONEZIJOS prezidentas 
nemėgdamas, kad nešvarūs 
jo darbai būtą žinomi plačią 
jai visuomenei, išvarė iš Inde 
nezijos visus žurnalistus.

LENKIJOS valdžios viršū
nės su Gomulka ir Cyrankevi 
čium priešakyje lankėsi Veng 
rijoje ir tarėsi su Kadaru ir 
kt.

VIETNAME pasibaigė 78 
valandą naujametinės paliau 
bos, kurias Vietkongo galva 
žudžiai pažeidė 80 kartę.

INDIJOS nauju min.pirminin 
ku išrinkta Nehru duktė Indi
ra Gandi, 48 metę moteris. Ji 
jau sudarę savo min.kabinetą

Amerikietis MOTT rusų 
nuteistas 18 mėn. kalėti 
už sienos peržengimą, pa 
keliui į katorgą nužudy
tas ar pats nusižudęs.
Tokyo - Maskva sutartį,ir de 
rėjosi dėl salę» kurias Rusi 
ja pasiėmė karui pasibaigus.

ČEKOSLOVAKIJOS prezi
dentas“ Antoni Novotny lan 
kėši Maskvoje.

Europos skyriaus naujuo 
ju direktoriumi.

Audijencijoje pas Atsto 
vų Rūmų Pirmininką John 
McCormack ilgokai dėstė 
Lietuvos Nepriklausomy
bės bylą ir gavo pritarimą 
rengti Atstovų Rūmuose 
Lietuvos Nepriklausomy
bės šventės minėjimą Va 
sario 16 d. Minėjimo pro
gramą vesti pavedė kon- 

E gresmanui Daniel J.Flood . 
’ Audijencijoje dalyvavo ir 

čikagietis kongresmanas 
William T.Murphy.Apian 
kė ir keletą kitų kongres- 
manų.

Su senatoriais Paul H . 
Douglas ir Thomas J.Dood 
tarėsi Lietuvos Nepriklau 
somybės minėjimo Senate 
reikalais. Ir Senato ir Ats 
tovų Rūmuose minėjimas 
įvyks Vasario 16 d. Tos 
dienos posėdžiuose abejuo 
se Rūmuose minėjimą pra 
dėti invokacijomis kviečia 
mi lietuviai kunigai.

Amerikos Lietuvių Tary 
bos atstovai bes {lankyda
mi JAV sostinėje turėjo ii 
gesnį pasitarimą Lietuvos 
laisvinimo reikalais su Lie 
tuvos atstovu Juozu Kajec 
ku ir taip pat aplankė Ame 
rikos Balso lietuvių tarny 
bos viršininkus ir jų ben
dradarbius.

Kontaktavo Latvių biurą 
Washingtone.

Be to,susitiko ir pasikal 
bėjo su visa eile lietuvių 
veikėjų,gyvenančių ir besi 
darbuojančių sostinėje.

ALT

27-sis federalinis Kanados 
parlamentas atidarytas sausio 
18 dieną gen. gub.G. Vanier 
sosto kalba.Gen.Gubernato
rius pirmiausiai pažymėjo, 
kad šis 27-sis federalinis par 
lamentas yra sukaktuvinis, 
nes Kanados federacijai suei 
na 100 metę. Jam tenka užda- 
vinis atsidėjęs tęsti Kana
dos ekonominį vystiną, tai
kos pasaulyje išlaikymą,At
lanto Sąjungos rėmimą, ben
dradarbiavimą su provincijo- Kanados gen.gub. gen. 
mįSt Vanier su žmona vyksta

Parlamento kadencijai kon Hn^p^lameSo, ^rP 

kreciai nustatyta si programa: jis pavadino sukaktuvi- 
1» Sutvarkyti su provincijoms niu. 
mokesčius, 2»Žymiai paddin- 
ti mokslo rėmimą, 3. Baigti ramą, kai atsitinka nesekmin- 
sveikatos reikalę tvarkymą , gi žvejybos metai, 15. įsteigti 
4.Sudaryti specialę fondą svei specialia bandymu ir išradi- 
katos reikalams sumoje 500 mę tarnybą, 16. Išplėsti pra- 
mil.dol., 5. Remormuoti gele- monės ir žaliavę gavimą, 17. 
žinkelię aktą, 6. Pertvarkyti Glaudžiai bendradarbiauti su 
bankę įstatymą leidimą, 7. provincijomis saugumo srity- 
įsteigti žemės ūkiui remti fon je, 18. Sustiprinti bankrotą 
dą, 8. Susirūpinti reikalais tą aktą, 19. įteisinti Kanados 
žemės ūkią, kurie nenešapel Jaunimo Sambūrio veikimą, 
no, 9. susirūpinti žemės ūkio 20. Galutinai nustatyti mirties 
rėmimo reikalais, 10. Pieno bausmės sprendimą, 21. Ga- 
ūkiui tvarkyti sudaryti federa tutinai nustatyti Kanados him 
liną komisiją, 11. Vystyti že- ną. 
mės ūkio produktą prekybą , Parlamento pirmininku - Spea 
12. Padidinti Farm Credit Cor ker - vienbalsiškai išrinktas

AUSTRALIJOS min.pirm.Men RYŠIAISU PAVERGTĄJA 
dez išeina pensijon, jovieton 
ateina Hold.

porationjondą, 13. Padidinti 
žemės ūkio darbininkę aprūpi 
nimą sveikatos netekimo atve 
ju, 14. Nustatyti žvejams pa

Lucien Lamoureux, prancū
zas. Liberalai parlamente tu 
ri 131 balsą, Diefcnbakerio 
opozicijoje q7 balsai.

šelepin sudaužta taures 
su Ho Cht-minh, kons
piruodami Hanojuje.

JAPONIJOS užs.reik.minis- 
teris lankėsi Maskvoje, kur 
pasirašė orinio susisiekimo

Naujasis Australijos 
min. pirm. HOLT

o SSSR ambasadorius 
Paryžiuje Zorin gavo iš 
de Gaulfe sutikimą vyk
ti viešnagės į Maskvą, 
dar šiais metais.
o Čekoslovakijos "pre
zidentas" Antoni Novotny 
lankėsi Maskvoje.

LIE TUVA
Lietuvių Krikščio liųDe 

mokratų Sąjunga visą lai 
ką akylai sekusi pavergto 
sios Lietuvos gyvenimą, 
laisvės kovos tėkmę,, ko - 
munistinių-imperialisti- 
nių Kremliaus okupantų 
Lietuvoje politiką, laisvo 
jo ir komunistinio pašau 
lio santykių vystymąsį ir 
bolševikų pastangas skal 
dyti lietuvių politinės emi 
gracijos gyvąsias jėgas , 
pakartotinai ir išsamiai 
išsvarsčiust ryšių su pa
vergtąja Lietuva proble
mą santykiavimo ir ben
dradarbiavimo prasme, 
priėjo tokių išvadų.

1. Santykių palaikymas 
su pavergtąja Lietuva per 
likusius gimines ir kitus 
atskirus asmenis šalpos 
srityje ar kitoje grynai as 
meninėje plotmėje yra vie 
nintėlis pateisinamas ry-

šių būdas. Šiandien tokie 
santykiai ribotoje apimtyj 
egzistuoja. Tačiau net ir 
čia patartinas didelis bu
drumas, norint išvengti 
skriaudos ten kenčian 
tiems mąsų tautiečiams 
okupanto pusės.

2. Bendradarbiavimas 
bet kokioje sferoje esamo 
se sąlygose negali vykti 
nesant jam būtinų esminių 
sąlygų:laisvės ir siekių ta 
patybės. Tas žodis jau 
patybės. Pats žodis jau 
reiškia bendrą darbą, abi 
pusę laisvę jį dirbti ar ne 
dirbti irto išvadoje lygiai 
naudotis tokio bendradar
biavimo vaisiais.Iš kitos 
okupantų pagrindinis sie
kimas yra sunaikinti Lietu 
vos valstybę ir tautą, o vi 
sų lietuvių pagrindinis tiks 
lasyra laisva lietuvių tau 
ta ir nepriklausoma Lietu

vos valstybė.Kol okupantų 
esminiai vergijos sieki
niai nepakis-nebus pagrin 
do ir jokiam bendradarbia 
vimųj.

3. Žinant padėtį paverg 
toje Lietuvoje ir bolševikų 
pastangas suskaldyti ir su 
žlugdyti lietuvių politinę 
emigraciją ir kitokis san 
tykių palaikymas su pa
vergtosios Lietuvos oficia 
Įlomis įstaigomis ar asme 
nimis yra nenaudingas bei 
turįs tendencijos kenkti 
laisvės kovai.Šia prasme 
kelionės į pavergtąją Lie 
tuvą yra neskatintinos 
kaip kaupiančios savyje 
laisvės kovai pavojingų si 
tuacijų.

4. Lygiai nenaudingi ir 
beprasmiai yra įvairaus 
pobūdžio santykiai su pa
vergtosios Lietuvos į lais

Nukelta į 8 psl.
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Akademikas Vladas Lalas.

Dr. LIONEL BOYER
La Salle miesto majoras

Tautos Fondas
PRALAUŽĖ GELEŽINĘ. UŽDANGĄ

Ilgalaikiai skelbimai, pagal susitarimą, gauna nuolaidų.

LIETUVOJE MIRĖ TRYS ŽYMUS GYDYTOJAI

Reikalinga PLB reforma

MIRĖ VISUOMENIŠKAS 
AGRONOMAS

A. Leščinskas.

Zymusis mūsų inžinie
rius, Alfredas Pusaraus- 
kas,talkinąs Jungtinių Tau
tų organizacijai,sausio 22 
dieną kalbėdamas per 
Montrealio lietuviškąją ra
dio valandėlę stipriai pakri
tikavo lietuviškąją išeiviją, 
tartum į sąskambį su žy
miuoju mūsų kultūrininku 
daktaru Henriku Nagiu, ku
ris savo "kolumnoje" taip 
pat paplaka mūsų išeivijos 
ydas.

Tikrai gi, ką gi rimto 
konkretaus esame nuveikę 
Eer tuos 25-rius metus, 

ai išvykom iš rusų okupuo 
tos Lietuvos ? Ką pozity
vaus, rimto ir vertingo esa
me sukūrę per tą ketvirtį 
šimtmečio?Koks mūsų įna
šas į lietuvių tautos kultū
rą per tuos 25-rius išeivi- 
jos-tremties metus ?

Rimties rėmuose nieko 
rimtai konkretaus atsakyti 
neturime. Mūsų darbas- 
veikla tenka vertinti kaip 
E a laidos iniciatyvos reiš- 

inį, be aiškesnių tikslų , 
be gairių ir sąmoningos jė
gų koncentracijos. Viskas 
vyko anot principo laissez 
passe-laissez fair .Ir todėl 
natūraliai kyla klausimas 
ar tai prasminga?Ar tai 
nėra jėgų ir resursų bars
tymas be aiškaus tikslo ir 
prasmės ? Dažnai, gal net

toritetinio centro, kuris 
planuotų ir nustatytų gai
res,kuriomis privalėtume 
visi sekti.Neturime autori- 
tetingoorgano.Tat ir išky
la autoritetingo organo su
kūrimo klausimas.Be glo- 
bališkai autoritetingoorga- 
no mūsų veikla, kaip buvu
si, taip ir liks palaida.Ir 
pokitų25-rių metų vėl ga
lėsime aimanuoti nieko 
rimta konkretaus ne nu ve i- 
kę •

Rašančiojo giliu įsitiki
nimu autoritetinguoju išei
vijos organu ir gali ir turi 
būti Pasaulio Lietuvių Ben* 
druomenės organizacija, 
kuriai visi turime paklusti 
ir visiturim būtigyvais jos 
nariais.

Beje, PLB organizaciją 
mes turime.Deja, kol kas 
ne tokią autoritetingą, ko
kia ji turėtų būti. Nes ji 
dar nepajėgi globaliniu 
mastu planuoti. Tat Pasau
lio Lietuvių Bendruomenę 
reikia perorganizuoti. Rei
kia ją padaryti globališkai 
autoritetinga.

Esamoji PLB organiza 
cija gera.Bet ji nepakanka 
ma tautos išeivijoje už
daviniams. Ji nepakanka
mai autoritetinga,kad galė
tų vairuoti visos lietuviš
kosios išeivijos visą veik- 

_____  ______,_ ___  lą.Ją^ todėl reikia papildy. 
nenaudingai tautai ir tėvy-tvatiji būtų visapusiškai 

išeiviją apimanti ir visa
pusiškai autoritetinga.

Rašančiojo nuomone nė
ra geresnio kelio į tą tiks- 
lą,kaip Pasaulio Lietuvių 

prieš' akis didžius tikslus, Bendruomenę papildyti Ta- 
nmaminmia idpalns? Ar ryba, kurion įeitų didieji

nei?
Armes negalime bei ar 

mes negalėtum veikti pras
mingiau , racionališkiau, 
tikslingiau? Turėdami 
prasmingus'Realus"? Ar ryb.a> kurion įeitų didieji 
mes negalim sukoncentruo- išeivijos auto rite ta i :Pa sau 
ti jėgų tiems aukštiems ide- Ho LieJuvįų Bendruome- 

- nes Valdyba, autoritetm- 
giausieji visų mūsų organi
zacijų pirmininkai ar ats
tovai, politinių srovių pir
mininkai, bažnyčių autori
tetai, jaunimo organizacijų 
atstovai, ekonominių orga
nizacijų vadovai, mokslo, 
meno ir sporto atstovai, 
jei būtų reikalas-ir diplo
matijos bei VLIKo atsto
vai. S is organas būtų pajė
gus globaliniu mastu žymė
ti gaires, planuoti ir orga
nizuoti. Taip šis organas 
būtų visai autoritetingas 
ir io valiai privalu būtų 
paklusti visai mūsų išeivi- 
jai.Taip esant,ir visa išei
vijos veikla būtų sutelkta 
į didžiuosius tikslus ir ga 
limus idealus ir įgautų ra- 
cionališkumą ir prasmin
gumą. J. Kardelis.

alams?Ar mes nepajėgūs 
sutelkti ir medžiagiškų re
sursų svarbiems užda
viniams ?

Kai suminėtieji kultūri
ninkai pakritikuoja esamą
ją būseną,ta i yra prasmin
ga ir naudinga, bet š iuo at
veju reiktų ieškoti ir išei
čių iš tokios padėties. Reik
tų pagalvoti apie konkre
čias veikimo gaires, apie 
veiklos programą ir suda
rymą sąlygų programai 
realizuoti.

Pirmiausia paklauskim 
save, kodėl taip yra, kaip 
neturėtų būti2Kodėl mes 
neturime tikslesnių veik
los gairių,kodėl mūsų veik
la vyksta palaidose sąlygo
se?

Atrodo,kad neturime au-

n/EKO

Praėjusių 1965 metų pa 
baigoje Lietuva neteko tri 
jų žymių, daug savo kraš
tui ir savo tautai pasidar
bavusių gydytojų. Metų pa 
baigoje vienas po kito iš
keliavo į amžinybę buvę 
plačiai žinomi visoje Lie
tuvoje, visų Lietuvos gy
ventojų šie labai žymūs 
ir populiarūs gydytojai, 
itin dideli specialistai.

PROF.DRVLADAS LAŠAS
Prieš dvi savaites iš 

Lietuvos buvo gauta žinia , 
kad Kaune sausio 3 d. mi
rė Profesorius Dr. Vladas 
Lašas, ilgametis Vytauto 
Didžiojo universiteto Me
dicinos fakulteto dekanas , 
mokslininkas, akademikas.

V. Lašas buvo gimęs 
1892 m .saus io 3 d. /gyveno 
lygiai 74 m/ Paunės vien- 
kiemy.Gimnaziją baigė Pe
trapilyje ;Tartų universite
te medicinos mokslus bai
gė 1918 m. Tarnavęs rusų 
kariuomenėje , sugrįžęs 
Lietuvon kurį laiką prakti
kavo Rokiškyje, buvo aps
krities ligoninės vedėju ir 
apskrities gydytoju. 192o 
metų pradžioje persikėlė 
Kaunan ir veikliai dalyva
vo Lietuvos atkūrime bei 
jos politiniame gyvenime .

Prof. V. Lašas buvo 
kūrybingas mokslininkas. 
Jo iniciatyva ir jo rūpes
čiu Kaune, Mickevičiaus 
Satvėje buvo pastatyti Me- 

icinos fakultetui rupiai;
jam gi vadovaujant Žalia
kalnyje pastatytos didelės 
naujoviškiausios , geriau
sios visame Pabaltijy kli
nikos 4 jo yra parašyta a- 
pie 150 mokslinių darbų.

Kuriantis Lietuvos aukš
tajam mokslui, 1921 m. bu 
vo paskirtas į Aukštųjų 
Kursų, greit išvystytų į 
Universitetą organizacinį 
branduolį, vėliau-Medici- 
nos fakulteto dekanu.Nuo 
1933 metų Fiz iologijos Ins. 
tituto direktorius .194o me- 
tais-universiteto prorekto
rius. Bolševikų okupacijo- 
je-Medicinos instituto pro 
fesorius.

Prof. V. Lašas-žymus 
Lietuvos mokslininkas. 
Ypač pasižymėjęs kaip fi
ziologas. v. Lasui rūpėjo 
Lietuvos žmonių sveikata, 
todėl jis tyrė maisto pro
duktus ir nustatė jų kolo 
ringumą;jis išaiškino vita
minų reikšmę žmogaus 
organizmui. Fiziologijos 
ir mitybod srityje jo daug 
nuveikta, parašyta dauge
lis mokslinių darbų. Jis 
dalyvavo Medicinos žur
nalo redakcinėje kolegijo
je ir jam parašė daug 
straipsnių bei studijų.

Visuomeninėje srityje 
jis taip pat buvo veiklus ir 
nevenge atsakingų parei- 
gų:buvo Seimo nariu, Vai.

liaud. s-god nariu, Varpo 
bendrovės valdyboje, kuri 
vedė Varpo leidyklą, išlei
dusią daugelį knygų ir laik
raščių: Lietuvos Žinias, 
Lietuvos Ūkininką, Jauni
mą, Moksleivį ir tt.

V.Lašas buvo kultūrinin
kas plačia prasme.Puikiai 
orientavosi muzikoje ir li
teratūroje, buvo Kultūros 
tarybos pirmininku ir tt.

Santykiuose su žmonė
mis buvo džentelmenas, 
simpatiškas, malonus. Bu
vo gilus demokratas ir dik 
tatūros neapkentė, nežiū
rint, kokia ji bebūtų. Per 
anksti mirė. Lietuva nete
ko savo mokslo kūrėjo ir 
didelio humanisto.

J. K .
VLADAS KAIRIŪKŠTIS

Gimė 1887.ll.2Seinuose, 
mokytojo šeimoje. Mirė 
Kaune 1965.12.22 širdies 
priepuoliu,sulaukęs 78 m. 
amžiaus. Mokėsi Suvalkų 
ir vėliau Marijampolės 
gimnazijoje . Medicinos 
mokslus studijavo pradžio 
jeKrokuvoje, o paskui Ka 
zanės mieste,Rusijoje.Di 
desnę savo amžiaus dalį 
gyveno Kaune.Buvo pla
čiai žinomas visoje Lietu 
voje kaip geras gydytojas. 
Nepriklausomybės ir oku 
pači jų laikais daug metų 
buvo dirbęs Kauno univer 
sitete ir įvairiose Kauno 
ligoninėse. Nuo 1945 iki 
1948 m. Kauno untversite 
te dėstė farmakologiją ir 
bendrąją mediciną. Buvo 
parašęs ir paskelbęs apie 
4o mokslo darbų iš medi 
cinos srities. Palaidotas 
Kaune, Petrašiūnų kapinė 
se.

STASYS ŽILINSKAS
Gimę 1891 m. Vilkaviš

kio ap.Šunskų valš., mirė 
Kaune 1965.12.15 d. šir
dies priepuoliu. Mokslus 
ėjo Marijampolės gimna 
z i joje.Į Maskvos univ.įsto 
jo 1911 m.ir baigė jį 1916 m. 
Grįžęs į atsistatančią Ne
priklausomą Lietuvą daug 
metų tarnavo gydytoju Lie 
tuvos kariuomenėje,kur pa 
siekė pulkininko leitenanto 
laipsnjo.

St. Žilinskas daug metų 
dirbo Kaune Karo Ligoninė 
je, eidamas ausų-nosies- 
gerklės ligų skyriaus vedė 
jo pareigas.Vėliau,nuo 1944 
m.pabaigos,prasidėjus Lie 
tuvoje rusų antrajai okupa 
cijai, iki pat mirties buvo 
Kauno Medicinos Instituto 
ausų-nosies-gerklėą, ligų 
katedros vedėju.St.Žilins 
kas buvo plačiai žinomas 
Lietuvoje kaip geras gydy 
tojas specialistas .Buvo pa 
rašęs ir paskelbęs 26 moks 
Io darbus. Palaidotas Kau 
ne, Petras iūjių kapinėse.

Dr.B. Matulionis.

Iš Lietuvos gauta žinia, 
kad 1965 metų lapkričio 
19 dieną ten mirė visuo
meniškas agronomas LVL 
sąj. narys agronomas A. 
Leščinskas, nepriklauso 
mybės laikais daugiausia 
dirbęs Panevėžyje ir jo 
apylinkėse.

A. Leščinskas buvo gi
męs 1902 metų vasario 
24 dieną Naujamiesčio 
vai., Panevėžio apskri
etą žinią atsiuntė M. Le

ščinskas, dabar gyvenąs 
Calgary, Albertos prov.

Artėjant Vasario Šešto 
liktąja!, kreipiu tautiečių 
dėmesį į aukas .kurios pra 
laužė geležinę uždangą . 
Keletas galingu Europos 
radio stočių kasdieną s iun 
čia teisingą lietuvišką in 
formaciją pavergtai Lietu 
va i.Mūsų suaukotos lėšos 
atlieka didelę paskirtį.

Kad nenutrūktų šie vie 
nintėlis ryšys su kraštu, 
ir kad mūsų politiniai 
veiksniai galėtų geriau at 
likti jiems pavestus uždą 
vinius, ir šiais metais 
kreipkime rimtą dėmesį į 
skiriamąją auką Tautos 
Fondui.

Prie minėjimo salės du 
rų neaplenkime T. F. aukų 
rinkėjų.Sąžiningai skirki 
metautlnės pareigos auką, 
už kurią, gal rinkėjas ir 
nespės padėkoti, bet pa
vergtas brolis ir istorija 
liks dėkingi.

1965 metais T. Fondui 
aukavo:

Petras Adamonis-47 .oo, 
po $ lo.oo; D. jurkus, pp . 
Giriūnai, J.Kibirkštis;po 
$ 5.oo;J.Adamonis,A. Gau 
rvs.Blauzdžiūnas.M.Juod 
virš is, B. Ignatavičius, J.

Kardelis, jonas Lukoševi 
čtus,Vac.Kerbeli8,V.Kudž 
ma.Daugelevičlat.E. Efer 
tas, A.Ruzgas,R. ir J. Lu 
koševičlai, M. Guobys, E . 
Aleksiūpaltė, P. Lukoševi 
člus.P.Zukauskas.S .Mekš 
rūnasmo $4: P. Rudinskas; 
po$3;S.Daukša,Kęsgailą, 
P.Mickus;po $2:p.Staške 
vičius, J. Jurgutis, J. Gau 
rys.J.Juzėnas.p.Tumas, 
J.Dalmontas,J. Gorys, A . 
Mylė,p-lėGaputytė,Iz. Go 
rys, J.Valiulis.J.Valiulis, 
A. Kudžma.D.Keblys, V. 
Bilevičius, J. Ladyga.A. 
Lapinas, A.Norkeliūnas, 
P.Mekš runas, p.Gražienė, 
n.Zemlickienė;pe$l:piGra 
zys, p. Lukoševičienė, p . 
Ališauskas, A.Vazalinskaą 
P. Paukšta it is, E.Navikė 
nienė, A. Janušas, A.Kai 
vaitis,M.Kazsutienė,p. Ga 
pūtis, V.Balčius, p.M tekus 
P. Piečaitis, S. Barauskas, 
p. ?, J. Adomaitis.

Surinktosios aukos per 
siųstos Centrinei T. F. 
Atstovybei.

L. Girinis 
Montrealio T.F.Atstovy 
bės Pirmininkas.

A 4-A GRINIENEI 

mirus, jos sesei
JULIJAI GEČIENEI,SESERĖČIAI JULIJAI
ŽUKAUSKIENEI IR SESERĖNUI ALGIUI

GEČIUI
bei jų šeimoms reiškiame nuoširdžiausią 
užuojautą

Z. ir V.Bilevičiai.

Laiškai Redakcijai

. MIELAI J. GEČIENEI, 

mirus Amerikoje jos mylimai sesutei 

TEKLEI GRINIENEI, 

reiškiame giliausią užuojautą.

Rosemonto Jaunučiai Ateitininkai.

l-

Dėl p. Miluko pasisakymų 
atsiliepė iš Toronto tnžinie 
rius P. Lelts. P. Lėlio tei
gimu, žymusis žodyno au
torius Lalis, p. Lėlio dėdė, 
miręs Panevėžyje ligoninė
je ir palaidotas iškiliu ingai, 
Jo palaikus išstačius lanky
ti plačiai publikai vadinam
uose "Kultūros namuose".

Apie paskutinius Laito 
gyvenimo laikus inž. P. Le 
lis atsiuntė pačio Laito pa
sisakymą- laišką, kuris 
tiek yra įdomus ir daug pa
sakantis, kad jį čia, inž. 
P. Lėlio sutikimu, skelbia
me ištisai. N. L. red

Panevėžys 1958. VI. 7 
Mielasis'.

Atsiprašau, kad taip už 
trukau parašyti Jums ir 
pateikti žinių apie mano

sios kartos šeimos narių 
gimimo-mirimo metus. 
Tikslių žinių nesumedžio 
jau/pats negalėjau nuvyk 
ti į Joniškėlį,kur dabar ran 
dasi buvęs Pušaloto para 
pijos archyvas/, bet apyti 
kriai jos yra tokios, 

l/lgnas-1861-1948;2/Ka 
zys-1863-1893; 3/Juozas- 
1865; 4/Antanas-1873; 5/ 
Jurgis-1875-192o

Atrodo, kad mūsų gimi 
nė vis dėlto iš atsparesnių 
jų Aš pats einu aštuonios 
dešimts penktus, bet dar 
tarnauju Aišku, kad darbi 
ninkas iš manęs nebekoks, 
bet mano darbas nesudėttn 
f;as, pagaliau atatinkamai 
r mano alga nekokia, bet, 

kiek pasispaudžiant, gali 
ma gyvent i-du onai sviestui 
pakanka .Mano metų žmo-

gaus reikalavimai labai su 
siaurėja. Beto gi man su 
Juozu padėjo ir gyd. Jonas , 
tarnybos reikalais kartas 
nuo karto apsilankydamas 
Panevėžy,arba kurių nors 
švenčių progomis atsius - 
damas dovanų.Per paskuti- 
niuosius porą metų gavo 
me dovanų iš Milės, taip 
kad šalia duonos su svies 
tu mes kartais kertame ba 
con and eggs. Tiesą s<~ kart, 
tarnyba mane ima jau var 
gint,ypač šaltuoju metų lai 
ku.bet kol kas bandau nepa 
s įduoti.Brolis Juozas šiaip 
gerai atrodo,bet dirbti nie 
ko negali o blogiausia silp 
naibegirdi,sus įkalbėti sun 
ku.
K d pasiruošiau rašyti Jums, 
atėjo ir Jūsų s iustasai pakie 
tas su medžiagomis.Batų 
mantikrai reikia-žieminių 
/aulinių/ ir vasarinių, tik 
Juozas nebepajėgs man jų 
pasiūti,reikės nešti į arte 
lę, o likusią dalį bandysiu 
kaip nors realizuoti.Labai 
dėkui Jums už atmintį ir 
dovaną.

Jūs, aš manau, gaunate 
nemažai laiškų iš Lietuvos, 
taigi esate pakankamai in 
formuoti, kaip čia dabar 
žmonės gyvena.Ir tos Jūsų 
gaunamos žinios dažnai, 
turi būt, vienos kitoms prieš 
tarauja-priklausomai nuo 
informuotojo įsitikinimų, 
ideologijos .Aš nepartinis , 
materialiai dėl perversmo 
dagi skaudžiai nukentėjęs , 
bet turėdamas akyse visuo 
menės,o ne individo intere 
sus, noriu būti objektyvus 
ir pasakysiu šitaip:Lietu
voje socialinių klasių da
bar neliko, jos išnyko, beli 
ko-plačioji darbo visuome 
nė.Tos visuomenės ekono 
miniame gyvenime vis dar 
jaučiamas trūkumas ir šio 
to,bet bendrai paėmus tiek 
miesto,tiek kaimo žmonės 
/"kolūkiečiai"/ gyvena ne 
blogai; jie daugiau uždirba 
geriau valgpgeriau taisos i 
nė kad gyveno senojo rėži 
mo sąlygomis .Trylika me 
tų privalomo švietimo, kul 
tūrinimo, padarė savožmo 
nes,ypač jaunosios kartos, 
išprašo,"suvyriškėjo", pa 
sidarė savirankiškesni.

Bet pradžia tai buvo sun 
ki ir žiauri.Siautėjo tero 
ras,per kurį nukentėjo daug 
visai nekaltų žmonių. Var
gobuvo su maistu. Taip tę 
sėsi beveik iki 1953 m. Rei 
kala i ėmė taisytis jau Sta 
linui miras .Pirmiausia pa 
sibaigė teroras, ir žmonė 
se atgijo ramesnio ir švie 
sesnio gyvenimo viltis. Ir 
iš tiesų,ekonominis ir kul 
tūrinis gyvenimas ėmė 
sparčiai gerėti valdžion 
atėjus naujiems, pasaky
čiau "žmoniškesniems" 
kompartijos darbuotojams 
su dabartiniu premjera 
Chruščiovu priešakyje 
Kaip sakiau, daug dar ko 
trūksta, bet jei bus dirba 
ma dabartiniu tempu,ir aš 
neabejoju,kad taip bus, tai 
pasistatytas tikslas ekono 
miškai pasivyti ir pralenk 
ti Ameriką per artimiau
sius keletą metų bus pa
siektas. Dėdė Antanas.

BOKIME SVEIKI
KLEPTOMANIJA

Iš kur atsiranda kleptomanija, ar ji pavel
dima!

Kleptomanija vadinamas liguistas potraukis vogti. 
Senovės graikų kalbos žodis klepto — vagiu, mania — 
beprotybė. Kleptomania retai sergama.Kartais sunku at

skirti liguistą nenumaldomą potrauki vogti, biologinę 
ligą, nuo moralinio susmukimo, pasireiškiančio polin
kiu vogti. Kartais vagiama, veržiant dideliam vargui.

Sergantysis kleptomania vagia (vairiausius daiktus, 
net ir tokius, kurie jam neturi jokios vertės. Pavogtus 
daiktus jis dažnai kur nos iimeta, kam nors atiduoda 
arba kur nors paslepia ir paskui jais nebesirūpina, 
užmiršta.

Kleptomanijos potraukis išsivysto po sunkių 
galvos smegenų ligų: smegenų uždegimo, psichozių, 
alkoholinių psichikos sutrikimų. Kartais liguistas po
traukis vogti atsiranda nėščioms moterims (tai tarsi 
savisaugos Instinktas, siekimas apsirūpinti ateitimi), mė
nesinių metu, klimakso periodu, aterosklerozės, epilep
sijos, oligofrenijos ir kitokiais atvejais.

Kai kleptomanas nepatenkina savo potraukio ką 
nors pavogdamas, pasidaro irzlus, neramus, neranda 
sau vietos. Pavogęs jis nurimsta.

Nesergant smegenų organinėmis ligomis ir turint 
liguistą kleptomanijos potraukj, šis negalavimas laiko
mas psichopatija.

Iškėlus kleptomanui baudžiamąją bylą, daroma teis
mo psichiatrinė ekspertizė kaltinamumui-nepakalti- 
namumui Išspręsti. Kleptomanas nelaikomas nepakalti
namu tik tuo atveju, kai jisai serga tokia galvos sme
genų liga, dėl kurios nebegali suprasti savo veiksmų 
esmės ir padarinių. Kitais atvejais kleptomanai bau
džiami.

Sergantieji kleptomanija turi gydytis pas psichiat
rus, o turintieji palinkimą vogti dėl moralinio nepa
kankamumo turi būti perauklėjami pagal gydomosios 
pedagogikos nurodymus. Dažnai gerai padeda psi
choterapija — savitaiga, hipnozė.

Tėvai ir mokytojai, pastebėję vaiko ar jaunuolio 
palinkimą vogti, turi tuojau kreiptis j gydytoją, išaiš
kinant, ar nesivysto neurozė, psichopatija. Moraliai de- 
fektingiems vaikams ir jaunuoliams turi būti mobilizuo
jamos visos priemonės jiems gelbėti. Tuo rūpintis turi 
ne vien specialistai, bet ir visi visuomenės nariai.

Nepriklausomos Lietuvos Administracija bus

nuoširdžiai dėkinga visiems skaitytojams,ku

rie iš anksto apsimokės prenumeratą.

Canadian Vickers Ltd.
Machine Shop pasiūlymai

| Milling Machine Operators
* Turret Lathe Operators
* Radial Drill Operators
| Toolmakers
| Ingersoll Operators
| Planer Operators
| Lathe Operators
| Tool Designers
I Vertical and Horizontal
| Boring Mill Operators
Suinteresuotieji turi būti pilnai prityrę, sugebą naudo

ti! brėžiniais ir mokėti patys nusistatyti mašinas.

NORMALUS DIRBANČIŲJŲ SOCIALINIS 
APRŪPINIMAS.

Kreipkitės asmeniškai Employment office 

4970 Notre Dame East. Montreal, P. Q.

klausimas.Be
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Apie atkursimq Lietuvą
IR JOS PROBLEMOS 

( Medžiaga diskusijoms)

RAŠO DR. KAZYS KARVELIS

talistintų šalių laisvojo ū 
kioprincipams.Štai Angli 
ja suvalstybino stambiąją 
pramonę ir tuo pasuko jau 
socializmo linkme. Taigi, 
laisvojo kapitalo tvirtovės 
nebeišlaiko linijos ir eina 
į kompromisus.Naujai at 
kursimos Lietuvos valsty 
bei,kuri bus irgi kapitalis
tinė valstybė, valstybinė 
ūkio kontrolė bus neišven 
giama. Klausimas yra tik 
iki kokio laipsnio valstybė 
kišis į piliečio ūkį.Šian
dieną galima būtų pasakyti 
tik viena, kad demokrati
nės respublikos pagrindu 
atkurs imos Lietuvos val
džia turės vadovautis vie 
nu pagrindiniu principu ir 
ūkio srityje ;daryti viską, 
kas prisideda prie piliečio 
gerbūyjo kėlimo.
PILIEČIO GEROVĖS 
SIEKIMAS
negali sueiti į konfliktą su 
valstybės siekimą is .kurie 
faktinai yra tų pačių pilie 
čių siekimai,tų pačių pilie 
čių siekimų suma. Visos 
kitos detalės šiandieną yra 
neįmanoma apspręsti,nes 
mes nežinome kokia padė 
t is egzistuos Europoje. Ne 
žinome ar bus ar nebus 
tarpvalstybiniai muitai . 
Taip pat nežinome, ar Lie 
tuva bus priimta į Europos 
Bendrosios Rinkos Sąjun 
gą ir t.t. ir 1.1. Šie fakto 
riai nulems ir patį valsty 
bės dalyvavimo laipsnį pri 
vačiame ūkyje.Tačiau ne 
tenka abejoti,kad demokra 
tinė Lietuva pasuks iš ko 
munistinioūkioį privačia 
nuosavybe pagrįstą kapita 
listinį ūkį, su tvirta va sty 
bine kontrole .Nors valsty 
binė kontrolė daugeliuiga 
Ii vėl priminti komunisti 
nįūkį iš Maskvos diriguo 
jama , tačiau esmėje ši 
ūkio kontrolė neturės nie 
ko bendro su komunistinio 
ūkio kontrole. Juk šiandie 
ninė Anglija turi irgi sti 
prią valstybinę ūkio kon 
trolę.tačiau jos niekas ne 
vadina komunistinio ūkio 
kraštu.

Performavimas viso 
Lietuvos ūkio iš komunis 
tiniųpagrindų į privačios 
nuosavybės ūkį yra suriš

Dr.H.Nagys kalba įtikinamai.

KOKIĄ LIETUVĄ NORIME ATSTATYTI
Nuosavybės klausimas 

ir gėrybių paskirstymas 
tai yra problema,kuri kiek 
vieną -mogų dar lopšy su 
tinka ir lydi per visą gyve 
nimą iki grabo lentos. Lop 
šyje gulintis kūdikis nors 
ir nesąmoningai, bet jau 
stengiasi pasilaikyti savo 
žaisliukus ir jų niekam 
neatiduoti, nes tai yra jo 
nuosavybė. Tą nuosavybę 
jis gina visomis jam priei 
narnomis priemonėmis: 
rankytėmis ir,kai jos nebe 
gelbsti, griebiasi ašarų. 
Užaugęs jis ne tik kad ne 
atsisako to principo, bet 
dažnai jį išvysto iki tokio 
laipsnio,kad valstybė turi 
jau normuoti šiuos jopolin 
kius taip,kad gautųsi vadi 
namas gėrybių paskirsty 
mas .Įvairios ūkinės bei po 
litinės sistemos skirtingai 
sprendžia šią problemą. 
Dabartinė okupuota Lietu 
va, okupanto te igimu, e inan 
ti iš socialistinės stadijos 
į komunistinę, kur valsty 
bės funkcija išnyksianti ir 
jos vietą užimsiant! darbi 
ninku asociacija, kurioje 
jau nebebus jokio skirtumo 
tarp kaimo ir miesto dar 
bininko.tarp valdininko ir 
žemdirbio,tarp viršininko 
ir pavaldinio. Ten ir 
GĖRYBIŲ PASKIRSTY - 
MAS 
vyks kitu principu;"Kiek
vienam pagal jo poreikius, 
iš kiekvįeno pagal jo pajė 
gumą". Šioms sąlygoms 
esant ir nacionaliniai skfrr 
tumai savaime dings tą, 
nes visi tarpusavy būsią 
"draugai" ir jų nactonali 
nė kilmė neturėsianti jo- dažniau ir člažniau kapita 
kios reikšmes,nes anka- listinių šalių vyriausybės 
čiauarvelįau įsikursianti į8ikiša į kapitalo ir darbo 
Visapasautnė Socialistinė santykių normavimą, kas 
Sovietų Sąjunga. esmėje yra prieš inga kapi

Jei Lietuvajsakinejama j j 
okupanto .tokiu keliu tikrai 
e. ia, tad klausimas stovi 
prieš mus,kągi geresnio 
mes galime^avo broliams 
pasiūlyti? Žinoma, tikrai 
nieko geresnio negalėtume 
neįduoti nei žadėti, jeigu 
praktika parodytų, kad tuo 
keliu einama prie komuniz 
mo. Tikrovėje darbininkų 
interesai yra tiek respek 
tuojami,kiek jie reikalingi 
valstybei, kuriai žmogus 
dar niekad nebuvo taip pa 
jungtas kaip šiandien.Sot 
cialinės pakopos yra taip 
efektyvios,kad eilinis biu 
rokratas gauna lo kartų di pasaulio LIETUVIU JAUNIMO KONGRESO reikalams aptarti Clevelande įvyko posėdis, kuriame dalyvavo 
esnę algą negu kolchoze pLB Valdybos nariai. Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongreso Komiteto bei Finansų Komisijos nariai, PLB Jaunimo 

Gėrybių8 nasiskirstvmo Metų Talkos Komisijos nariai ir jaunimo organizacijų pirmininkai. Nuotraukoje posėdžio dalyvių didesnė dalis. 
Drincinas tokioie formoje B kairės ’ deSll>ė: pirmoje eilėje: Zita Acalinaitė, Aurelija Balašaitienė, Pranas Razgaitis, Vytautas Kamantas, 
Kad iŠ kiekvieno darbinin Algis Zaparackas, Milda Lenkauskienė, Stasys Barzdukas, dr. Alg. Nasvytis; antroje eilėje: Edvardas Karnėnas. 
ko išspaustų kiek galima Jūra Gailiušytė, Andrius Šenbergas, Aldona Kamantienė, dr. Giedrė Matienė, Stasys Lazdinis, Vaidotas Šimaitis, 
daugiau, O UŽ darbą apmodr- Edmundas Lenkauskas, Vida Kasperavičiūtė, Juozas Stempužis, Antanas Razgaitis; trečioje eilėje: Augustinas 
kėtų kiek galima mažiau . Idzelis, Indrė Damušytė, dr. Stepas Matas, Kestutis P. Žygas, Genius Procuta, Antanas Saulaitis SJ, Audronė Ku- 
Toktai faktinai padėčiaibiliūtė, Julius Staniškis, Vaclovas Kleiza, Viktoras Martišius. V. Pliodžinsko nuotrauka

esant,kokią ūkinę sistemą 
mes benaudotume ar besiu 
lytume.ji visvien bus pra
našesnė už dabartinę.
MŪSŲ TIKSLAS 
yra visas dabartines ūki 
nes sistemas peržiūrėti ir 
išrinkti pačią geriausią, 
pačią moderniausią. Jei nė 
viena iš jų pilnumoje netik 
§, tai tada reikia iš visų 

rinkti tai, kas geriausią 
ir sudaryti savitą sistemą, 
kuri tiktų geriausia mūsų 
šalies ekonominėms, poli 
tinėms ir socialinėms są 
lygoms. Mūsų ekonomine 
se sąlygose neįmanoma 
įgyvendinti laisvojo kapita 
lizmo sistemos,kadangi 
pats būdingiausias laisvo 
jo kapitalizmo reprezen 
tantas-Jungtinės Amerikos 
valstybės nuo jo palaips
niui traukiasi. Valstybė, 
siekdamapalaikyti sociali 
nę taiką ir pusiausvyrą,daų 
giau ir daugiau reikšmės

iau ir kapitalistinė valsty 
bė gėrybių paskirstime vai 
dina didelę rolę,įstatymais 
varžydama laisvosios ini
ciatyvos tendencijas sukon 
centruoti vienose rankose 
galimai daugiau kapitalo ir 
paskui ūkinėmis manipulia 
cijomis likviduoti smul
kiuosius prekybininkus ir 
amatininkus.
GR YNO JO KA PITA LIZ M O 
reiškiniai šiandieną jau 
sunku įžiūrėti net ir labai 
moderniose ir progresy
viose valstybėse,kalpAme 
rika, Anglija ir pan. Jau

tas su daugeliu komplika 
kIs’bustie LAIMINGIE 
JI, 
kurie gaus nuosavybes ? 
Pirmoje eilėje teks res
pektuoti buvusius savin in 
kus, kurie galės įrodyti 
nuosavybės pretenzijas 
dokumentais ar liudinin
kais. Antrą kategoriją sa 
vininkų turėtų sudaryti 
atatinkamos srities spe 
cialistai.Tuo norima paša 
kyti, kad patenkinus visus 
teisėtus savininkus ir dar 
likus vertybių kaip žemės, 
krautuvių, įmonių ir pan . 
jos jau būtų perleidžiamos 
atatinkamiems specialis 
tams už atatinkamos komi 
sijos nustatyta atlyginimą, 
kuris galėtų būti sumokė 
tas per eilę metų Valsty
bės Turtų Fondui, ar kitai 
įstatymu nustatytai institu 
cijaLNuosavybes skirstant 
turi būti griežtai laikoma 
siteisėtumąteisingumo ir 
tikslingumo principų.

Kitas labai svarbus klau 
s imas,kur is šiandieną jau 
turi būti irgi apspręstas 
arba išnagrinėtas, tai ko
kią Lietuvą mes norime 
paatyti: 
ZĘMĘS ŪKIO AR PRAMO 
NES SALIMI?

Pasvarstykime abi gali 
mybes. Pramonė visada 
duoda šaliai aukštesnį gy 
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JONAS 
AVYŽIUS.

16 atkarpa.

komentarai, 
bėjimal su

nastabos ir oasikal. 
jumis ir savim.............

Niekad neabejojome, kad lietuviai yra idealistai. Tik

retkarčiais tenka nustebti kokie nepaprasti idealistai 

esame.' Štai, kad ir del sii^, Jaunimo meti£, rengiamo 
t ' vknncresn. .. Patikėsite ar ne, musų tarpe yra žmonių, 

kurie nustatė ( taigi, nustatė«), kad beveik visi Jau-

nimo kongresu Čikagoje organizuoju niusiį jaunieji visuo

menininkai yra... raudonujų. simpatikai. Žodžiu, patrio

tiniu rūbu prisidengg, tėvynės išdavikai.' Juokinga? 

Graudu? Bet tikra tiesa, ir ne is kokios, sakykim, 

neaiškios ligoninės, bet tiesiai is tautiskiausi^ gre-

t^_

Esam® girdėju apie persekiojimo manija sergėtus zmo-

HOMAN AS

ANTRA

LIEPGIRIUOSE NAUJAS SEIMININKAS

Tame kolūkio valdybos pastato gale, kur buvo skaitykla, 
švietė visi langai.

Martynas prislinko prie vieno ir pažvelgė į vidų. Šir
dis smarkiai plakė iš susijaudinimo, galva svaigo. Nė vie
nos moters nebuvo troškęs taip stipriai, kaip troško Godos.

Skaitykla buvo pustuštė. Grigų Tadas, atsišliejęs į kny
gų lentynas, kalbėjosi su Birute; kitame kambario gale su
kiojosi Gojelių Simas su kenčiančio poeto išraiška veide ir 
šnairavo į laikraščiais užverstą stalą, prie kurio sėdėjo pie
nininkas Ramonas su Goda.

Martynas triukšmingai įėjo į vidų ir nepasisveikines at
sisėdo priešais.

— Ką naujo spauda rašo? — paklausė, nuvėręs gelian
čiu žvilgsniu abudu.

— Rudenį prasideda geofiziniai metai. Bus paleistas 
dirbtinis žemės palydovas,— mandagiai atsakė Ramonas. Jis 
buvo rausvas, švarutis, kaip ką tik išpraustas kūdikis. Nuo
stabiai tyros akys atlaidžiai šypsojosi, o dailiame mergiška
me veide žaidė dvi duobutės. Martynas, jį sutikęs, visuomet 
pajusdavo grietininio muilo kvapą ir kiekvieną kartą ko 
vodavo su pagunda paimti purvina ranka šį mielą auksaplau 
kį už sprando.

— Palydovas? Tikrai? Puikus žodis! Žinai, ką jis man 
priminė, Beniau?

— Būtent?
— Strazdienę. Boba mirtinai nusitašė pas Lapiną. Ar ne

galėtum ją palydėti namo?
Goda prunkštelėjo, o Ramonas susiraukė, bet nieko ne

atsakė.

— Aš rimtai, Beniau. Kiekvienas turime savo žemės ru
tulį ir sukimės aplink. Kam lįsti į svetimą teritoriją?

— Tamsta visai girtas, ponuli. Geriau eitum namo.
— Goda, neprasidėk su tuo gražuoliu. Jam tiek tu, tiek 

Strazdienė, tiek kuri kita merga. Pavalkios ir numes kaip 
sunešiotas kojines.

Goda koketuodama prisiglaudė prie Ramono.
Pienininkas su įžeidžiančiu pasigailėjimu pažvelgė į Mar

tyną. Jo gražus veidas pergalingai spindėjo.
— Matai, ponuli, j kieno langus saulutė pašvietė? Ga

lėčiau sugrąžinti tavo paties sąmojų apie žemės palydovą, bet 
kam spardyti gulintį? Geriau ginčą išspręskime garbingu 
dvikovos būdu. Štai ant stalo yra šaškės. Suloškime parti
ją. Kas laimės, tam ir atiteks ši brangenybė. Sutinki, Goda? 
Nebijok, aš neblogai losiu šaškėmis.— Ramonas apkabino 
merginą ir pažiūrėjo į ją gosliu žvilgsniu, kuriame atsispin
dėjo puikybė ir įžūlus pasitikėjimas savimi.

Goda staigiu judesiu nubloškė nuo peties Ramono ranką.
— Ne, paikas vaikeli. Apsirikai,— tarė ji, užsigavus!.— 

Aš ne grietinės bidonas. Statyk į banką savo Strazdienę.

Ramonas siekė apkabinti merginą, bet Goda atstūmė jį 
ir persėdo šalia Martyno.

— Tiek to, šį kartą pralošiau. Bet turiu viltį, madam, 
jūsų nuomonė apie mane pasikeis. Mudviejų delnų bruožai 
rodo, kad esame skirti vienas kitam. Niekur nuo likimo ne
pabėgsim. Iki pasimatymo, mano širdie.— Pienininkas atsi
kėlė nuo stalo ir nuėjo prie durų. Tarpduryje atsigręžė ir 
kelias akimirkas stovėjo, šypsodamasis kaip nekaltai nu
skaustas vaikas.— Ateik kokį vąkarą — turiu naujų muzi
kos įrašų. Pasiklausysime. Ateisi, mano karalaite?

— Ne, mano karaliau. Negaliu pakęsti besaikio to gra
žuolio pasipūtimo,— pridūrė Goda, kai Ramonas išėjo.— Jis 
perdaug geros nuomonės apie save. Galvoja, kad visos mer
ginos turi kraustytis dėl jo iš proto. Norėčiau aplaužyti jam 
ragus.

— Jis neturi širdies, nei jausmų, išskyrus tą vieną 
daiktą, kuris vedžioja jį paskui kiekvieną sijoną,— tarė 
Martynas, švelniai žiūrėdamas į Godą ir nieko aplink ne
matydamas.— Sekmadienį į Viešvilę atvažiuoja teatras. Pa
imti tau bilietą? Sako, labai įdomus vaidinimas.

— Nesirūpink, bus kas paima. Pusė mūsų saviveiklos 
važiuoja pažiūrėti spektaklio.

— Juk tu mane kadaise mylėjai, Goda? Žinau tikrai, kad 
mylėjai.

nes. Esame girdėju apla Ikras tiltinius desinluosius, ku

rie kiekvieną kitaip manantį įtaria tėvynės išdavimu. 

Bet niekad nemanėme, kad tokiiĮ turime savo tarpe. 0 

turime, pasirodo/ Jie man primena tuos raudonuosius,
Y

kurie kiekvieną nekomunist^ vadina fašistu. Tarytumei 

tarpe dviejų ekstremiį nebūtu jokii£ tarpiniu spalvą. 

Tarytum tarpe dviejų nesveiki^ fanatišką ideologiją ne- 

būtiį jokios sveikos. Matančios pasaulį ir jo apraiškas 

realioj šviesoj.

Visuomet reikia saugotis tokii^, kurie garsiai rėkia 

apie vienybe, apie tėvynės gieil^, api,e pasiaukojimu, 

apie priedus, sprogdinančius mus is vidaus. Tokie, 

turbut, niekad nėra pagalvoju, kad jie yra tie 

priešai, spro^dinį mus isf vidaus. Kad jie yra tie at

žagareiviai ir čmonės išplautais smegenim, nenorį gir

dėti nei kito nuomonės, nei kito pažiūros.

— Tai buvo seniai, labai seniai, Martynai. ..
— Suprantu: negali man dovanoti.— Martynas sunkiai 

atsiduso.— Bet žmogaus gyvenimas kartais taip susiklosto. . . 
Tu labai kerštinga. Goda...

— Ne. Atvirkščiai — aš didžiausia užuomarša.— Ji silp
nai nusišypsojo ir padėjo abi rankas ant stalo kaip moki
nukė.

— Aš ne Ramonas, ne Vingėla, ne tas mėsos kombinato 
inžinierėlis iš Viešvilės, kuris pernai kiaurą vasarą vežiojo 
tave motociklu.— Martynas suėmė Godos ranką ir kietai su
spaudė.— Aš tave myliu, Goda! Nuoširdžiai, pasiutusiai! De- 
vyneri metai! Ak, galima iš proto išsikraustyti! .. Tark nors 
žodelį, nors pusę, nors. . . ir aš tuoj tave vesiu.

— Laimė, didelė laimė. . .— Ji pažemino balsą: Tadas 
su Birute jau žvilgčiojo į jų pusę.— Ar nepagalvojai, kad to
kią laimę galėjo man suteikti kiekvienas, su kuriuo drauga
vau? Reikėjo tik švilpterti.

— Aišku. . . žinoma. . . nepyk. .. Nenorėjau užgauti. ..— 
sumurmėjo Martynas, nusiminęs.— Šiandien aš truputį iš
gėręs, tai...

— Nepykstu, Martynai.— Ji draugiškai spūstelėjo jo 
delną.— Visiškai. Nei pykstu, nei keršiju. Neturiu su tavimi 
jokių sąskaitų. Norėčiau, kad įsikaltum tai į galvą. Man tu 
esi vyras, kaip visi — sakysim, toks Vingėla,— ir nieko 
daugiau.

— Ir nieko daugiau. . .— sušnibždėjo Martynas, mecha
niškai glostydamas jos ranką. Staiga jis pasijuto visiškai iš- 
blaivėjęs.

— Ne, gal ne visai taip.— Goda užsigulė ant stalo. Jos 
balsas žiugždėjo tyliai — kaip vartomas šienas.— Šiaip ar 
taip, sunku viską pamiršti. Kartais prisimeni, imi galvoti: 
buvo žmogus, tave mylėjo, ir tu jį mylėjai; abudu galėjo 
būti laimingi, bet. .. savas kailis ir kažkokios abejotinos 
idėjos jam buvo brangesnės už meilę. Ir kada apie tai pa
galvoji, nenorom pajunti lyg panieką, lyg gailesį. O ap
lamai. ..

Goda kalbėjo vis tyliau ir tyliau. Tarsi ji būtų atsikėlusi 
nuo stalo ir nuėjusi. Jos balsas pamažu silpnėjo, tolo, kol 
pagaliau visai nutilo.

Martynas perbraukė delnu išprakaitavusią kaktą.
— Panieką. . . gailesį. . .— sušnibždėjo.— Ir nieko dau

giau?. .
— Kai prisimenu.— Ji liūdnai nusišypsoio.— Tiktai kai
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Su miško vabalėliais 
Gimiau aš ir užaugau. 
Už miško vabalėlį 
Man nėr geresnio draugo.

S. Zobarskas (iš „Savame krašte") 
Rašytojas Stepas Zobarskas, sudarę s 
leidyklą lietuvių rašytojų raštams 
leisti anglų kalba, atlieka labai sva
rbų pionierišką darbą, nes angliš - 
kai skaitančioji visuomenė turės ga 
limybę pažinti lietuvių raštiją.Sis 
Zobarsko darbas galima gretinti 
su suplanuojama leisti lietuvių En
ciklopediją anglų kalba, kas taip 
pat yra labai svarbu.
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KUITŪRW£^KOjęiKA
DĖL ATEINANČIŲ 
MOKSLO METŲ
S V^A NT ANO GIMNAZIJOJ

Žymiai daugėja t moki- 
tfams, kyla rūpestis dėl 
ateinančių mokslo metų .

Šiais mokslo metais gim 
nazija beveik jau pripildy 
ta. Ateinantiems mokslo 
metams nuo ankstyvo ru
dens ei la prašymai priim 
t i mokinius.Tuo labai džiau 
giasi gimnazijos vadovybė. 
Pranciškonai nori šį auklė 
jimo židi lį visais atžvil
giais ugdyti toliau, kad ja 
me rastų vietos kiekvie
nas doras lietuvis jaunuo 
lis, pasiryžę s siekti aukštų 
jų studijų. Gimanzijos gi 
ugdymo pagrindas yra vi 
suomenės dėmesys bei pa 
s įtikėjimas.

Turint prieš akis atei
nančius mokslo metus, jau 
iš anksto reikia žinoti, 
kiek bus mokinių, ir apsi 
rūpinti patalpom, mokyto 
jais .bendrabučio reikme
nim. .Nemalonus būtų štai 
fus užklupimas nepasiruo 
us.

Tokiose aplinkybėse ten 
ka prašyti,kad tie lietuviai 
tėvai, kurie rudenįjnano 
leisti savo sūnus į Sv.An 
tano gimnaziją, galimai 
anksčiau / geriausia tuo 
jau/ kreiptųsi į rektorių . 
Jiems mielai bus suteik
tos visos informacijos ir 
duota laiko galutinai apsi
spręsti.

Be to, žinant kiek moki 
nių atvyks iš Kanados,leng 
viau bus galima tvarkytis 
su prancūzų kalba. Jau da 
bar laikas patirti, kiek ka 
nadiškų tėvų leistų savo 
sūnus į šią gimnaziją, jei 
gu ateinančiais mokslo me 
tais būtų įvesta prancūzų 
kalba.

Mokinių priėmimo ir ki 
tais gimnazijos reikalais 
prašoma rašyti rektoriui 
šiuo adresu:

Rev. Father Rector 
St. Anthony's High 
School
Kennebunkport, Maine

VILNIAUS VYTAUTO 
DIDŽIOJO LIETUVIŲ 
KOVINGAI GIMNAZIJAI 
suėjo 50 metų, kai ji bu- 
vos 1915 metų rugsėjo mė 
nesį įsteigta. Gimnazijos 
steigėju buvo Lietuvių ce
ntro komitetas nuo karo nu 
kentėjusiems šelpti. Pirm 
juo direktorium buvo My
kolas Biržiška, pareigas 
apėmęs 1915 m. rugsėjo 29 
dieną.

Pirmasis mokytojų tary
bos posėdis įvyko spalio 9 
dieną, mokslas prasidėjo 
spalio 18 dieną. Tai buvo 
sąmyšio laikas, kai į Lie
tuvą veržėsi vokiečiai ir 
iš Vilniaus traukėsi rusai. 
Interregnumo laikotarpis 
sudarė sąlygas, kad gim
nazijai nebuvo reikalingas 
jos veikti leidimas.

Gimnazijos veikimas.bb- 
sįkeičiant okupacijoms ir 
vykstant karui, opo tose 
kušiai ilgametei lenkų o- 
kupacijai, buvo sunkus. 
Gimnazija, nors išlaiko, 
ma tų pačių žmonių, bet 
dėl politinių sąlygų turė
jo kelis kartus keisti savo 
vardą kol 1921 m. rugpjū
čio 22 d. mokytojų nutari
mu pavadinta Vytauto Di
džiojo gimnazija ir šį var 
dą išlaikė iki Lietuvos ne
priklausomybės netekimo 
metų.
, Gimnazijoje būdavo 500- 
600 mokinių. Ilgamečiu 
jos direktorium buvo Mar 
celinas Šikšnys. Mykolą 
Biržišką lenkai iš Vilnia
us ištrėmė 1922 metais.

Vytauto Didžiojo gimna
zija Vilniuje buvo vienas 
iš lietuvybės žydinių len
kų okupuotoje Lietuvos so 
stinėje ir Vilniaus krašte. 
Ji paruošė visą eilę švie
suolių okupuotam kraštui 
ir visai Lietuvai. 
NAUJI LEIDINIAI 
Vladas Šlaitas. ŠIRDIES 
PAGUODA. Didžiosios Bri 
tanijos Lietuvių Sąjungos 
leidinys- eilėraščiai. 1965 
metai, 46 puslapiai, kaina 
1 doleris.

čia darbščioji dailininkų šeima: Antanas Tamošaitis ruošiasi 
parodai Otavoje, Anastazija Tamošaitienė savo studijoje susi 
telkė prie staklių, kuriomis jau audžia Montrealio lietuvių di 
džiajam baliui- SPAUDOS BALIUI-, kuris šiemet įvyks vasa
rio 19 d. DLK Vytauto naujoje salėje, audžia tautinį drabužį.

LAIŠKAS BIČIULIU! V.ŠLAITAS.

*Trljos Z)VVY//VP\Qę>
VEDA D R. GUMBAS

Bičiuli, 
klausei mane, 
ar aš tikiu į prisikėlimą iš mirusių 
ir pomirtinį gyvenimą? 
Taip, 
aš tikiu, 
nes visa, 
kas yra padaryta, 
turėjo būti kažkieno padaryta. 
Ir svarbiausia, 
kad aš esu bailys ir savimyla. 
Išskyrus savo ankstyvą vaikystę 
bei kelis nuoširdumo priepuolius, 
aš visuomet tikėjau Dievą iš baimės ir išskaičiavimo 
Kai Camus rašė, 
kad žmonės miršta ir jie yra nelaimingi, 
jisai rašė be galo baisią ir karčią tiesą. 
Idant man būtų lengviau gyventi, 
idant, 
atėjus valandai, 
būtų lengviau išsiskirti su šiuo pasauliu, 
aš renkuosi tikėjimą, 
nes geriau yra mirt po vilties ir tikėjimo vėliava, 
negu išeit be vilties ir paguodos iš šio pasaulio.

/Iš naujai Išleisto eilėraščių rinkinio 
"ŠIRDIES PAGUODAI"/.

NE TO PRAŠĖ KO REIKIA KAS SUGEBĖS DAR GE- 
PRAŠYTI RIAU PASIGIRTI?

Kartą Pasternakas^dar Auksinės žą 
prieš-romano "Dr.Zivago" mintojo žodi 
išleidįpią kalbėjosi su Sta- eibė D 
linu. Zinodmas, kad Past 
ernakas yra mistiška as
menybė, Stalinas bandė iš 
jo pajuokauti, ir jam sako, pavyktų surankioti'tokį ge-
- Draugas, norėčiau, kad 
būtum šventu Petru...
- Koks reikalas ?
- O toks, kad jeigu būtum 
šv. Petru, tai mane įleis- 
tum į rojų...
- Ne. Geriau prašyk Die 
vo, kad jis man duotų rak
tus nuo pragaro...
- Na, kodėl, - susirūpino 
Stalinas.
- Turėdamas raktus nuo 
pragaro, draugą Staliną 
iš ten galėčiau išleisti...

AIŠKUS ĮRODYMAS
Batsiuvyklos vedėjas į 

klientą:
- Mūsų batai nešiojami 20Bet Tamsta tur būt nezt - 
metų. Jie be galo patvarūsnai patarlės: "Kas rusui
- Iš tikrųjų?-suabejoja kli-sveika, tai indui mirtis'!., 
e ntci s
- Tai tikras įrodymas: Mū NUOMONĖS NEKEIČIA
sų firma įsteigta prieš 20 Tėvas nepatenkintas kad 
metų, ir dar nė vienas kli- duktė draugauja su tūlu jau 
entas antra kartą neatėjo nuoliu .
pirkti kitos poros batų. ..

MATYT, NEBEMYLI...
— Matai, ir grjžau 10 valandą 

— vyras sako žmonai.
— Ką čia niekus kalbi. Ar ne

matai, kad jau 3 vai. ryto?
— Tu manęs jau nebemyli, štai, 

kas yra — priekaištauja vyras. 
Tu labiau tiki sukiužusiam laikro
džiui, o ne tikram savo vyrui.

Rašytojas M.Šikšnys ir rašytojas 
R. Mackevičius, kelioliką metų 
kalintas Sibire, bet grąžintas į 
Lietuvą.

ŽUVŲ PARDUOTUVĖJE

PATARIMAS
Penkių vaikučių motina gydyto

jui:
— Ar įmanoma išvengti toli

mesnio prieauglio?
— Taip.
— O kaip?
— Gerkite po stiklą šalto van

dens.
— Prieš tai... ar po to?
— Vietoj to.

Dailininkės O. Šablauskienės tapybos darbai /iš kairės/: 1. Žuvys, 2.Rudens formos, 3. Jūros 
gelmės-visa aliejus ir 4. Piratų laivas-tušas. Parodoje išstatyti ir dailininko R. Bukausko kū 
riniai. Paroda vyksta Viau Street 3COO nr. , žemiau Sherbrooke. Paroda veiks iki sausio 30 d. 
ir kasdien yra atidaryta nuo 1:30 vai. dienos iki 1O valandos vakaro. Tautiečiai kviečiami atsi
lankyti parodoje.

Pirkėja klausia pardavė
ją:
- Aš šitie karpiai svygūs ?
- Ar šie karpiai yra gyvi?
- O taip gyvi.
- Ar jie svygūs(švieži/ ? . .

ILGIAU GYVENA
— Ar tiesa, jog moterys ilgiau 

gyvena už vyrus?
Jei kalbi apie našles, tai tiesa.

Auksinės žąsies "filmo ga
lelyje", kaip pask: 

irva, taip pasakyta: 
"Ne viena turtinga Holly - 
woodo studija sumokėtų st
ambią sumą pinigų, jei jai 

rą vaidybinį personažą,'re
žisierių ir scenariumą, ku
riuos panaudoti laimės tu
rėjo lietuviškasis filmas 
"Aukso Žąsis"... Risuum 
teneatis, amici...

RUSIŠKOS VAIŠĖS 
Delhi' je Šastri laidotuvių 

metu kalbasi du diplomatai
- Matai, kolega, kaip žmo
gus staigiai gali mirti...
- Gal mirtum ir tu po tokių 
vaišių...
- O kuo gi jp§ skirtingos ?
- Rusiškos. Žinoma, jos 
nieku ypatinga nėra skirti
ngos. Vaišės, kaip vaišės.

- Iš to tavo draugo nieko 
gera neišeis.
- Ar tėtis neansirinki?Jis 
mane vežioja automašina 
kuri kaštuoja 5 tūkstančiai 
doleriu .
- Tai tas neįrodymas Aš 
savo sužadėtinę, tavo mo
tiną vežiodavau autobusu 
kuris kaštuodavo 35 OOO 
doleriu.. .

ĮTARIMAS BE PAGRIN
DO

Šeimininkas bara tar
ną:
- Kodėl gi rasakei mano 
žmonai kada sugrįžau 
namo?-Prašiau nesakyti.
- Aš jai nesakiau kada 
sugrįžote -aiškinasi tar
nas
- Tai iš kur ji žino kada 
aš sugrįžau?
- Nežinau. Kai ji klausė 
aš sakiau- nežinau nema
čiau nes kai jūs grįžote 
tai, sakiau aš rus ryčius 
gam inau

KAIMAS KRYŽKELĖJE Atkelta iš 3 psl. 
prisimenu. O tai būna retai. Nemėgstu kelti numirėlius iš 
kapų.

— Niekini ir gailiesi. .. vadinasi. . .— Jo rankos bejė
giškai nusviro po stalu.— Tai kodėl aną vakarą pabučiavai?

— Nežinau. Tur būt, iš pasigailėjimo. Tu buvai toks 
nelaimingas! Ir nuoširdus. Tur būt, pirmą kartą gyvenime 
nemelavai pats sau.

Jis staiga atsistojo. Pabalę skruostai nervingai trūkčiojo. 
Lenkėsi, norėjo kažką jai sakyti, tačiau tik žioptelėjo ir, pa
purtęs galvą, nuėjo prie durų.

Goda palydėjo jį suglumusiu gailiu žvilgsniu.

Martynas stovėjo nuogas vidury skaityklos ant stalo ir 
skaitė per visą kambario sieną nusitęsiantį šūkį: UŽTIKRIN
TĄ PAŠARU BAZĘ GYVULININKYSTEI! KOVOKIME UZ 
AUKŠTUS KUKURŪZU DERLIUS! Raidės buvo didelės, 
baltos, judėjo kaip gyvos, ir Martynas niekaip negalėjo su
dėlioti jų į žodžius.

— Mes tuoj padarysime tvarką! — sušuko kažkas už 
nugaros.

Martynas atsigręžė. Tarpduryje stovėjo Lapinų Adolius, 
apsirengęs buržuazinės Lietuvos kariūno uniforma. Jis pri
sidėjo prie peties automatą ir ėmė šaudyti į šūkį trumpomis 
serijomis. Po kiekvienos serijos pasigirsdavo klaikus riks
mas ir viena raidė pavirsdavo kruvina negyvėlio galva. Pas 
kui automato vamzdis nukrypo Martynui į krūtinę. Jis suri
ko, apimtas siaubo, puolė kniūbsčias prieš Adolių ir apka
bino jam kojas.

Pabudo išprakaitavęs nuo ką tik pergyventos mirties bai
mės. Pro apšalusius langus žvelgė ankstyva rytmečio aušra. 
Kieme linksmai rėkė gaidys. Toleikių gale buvo girdėti 
bruzdėjimas.

Martynas atsisėdo lovoje, apsidairė ir vėl krito kaip 
pakirstas ant įšildytos pagalvės. Vakarykščia tebeūžė gal
voje. Buvo negera, šleikštu ant širdies. Norėjo pasinerti į 
nebūtį ir drybsoti iki vakaro, apie nieką negalvodamas. Šlykš
tus sapnas! Iš kur išlindo tas Adolius? Po velnių, to betrūko, 
kad imtų šliaužioti keliais prieš negyvėlius!

Martynas stengėsi negalvoti apie tai, bet sapno padary
tas įspūdis nemažėjo. Jis prisiminė vieną lietingą rudens va 
karą. Grįžo iš geležinkelio stoties namo, o priešais artėjo du 
žmonės, užsimetę kažkokius pailgus daiktus ant pečių. Ban

ditai! Jis nustėro, paraližuotas gyvuliškos baimės, bet galva 
dirbo nuostabiai. Jo dokumentai gulėjo bate, o partinį bi
lietą kaip paprastai, buvo palikęs namie. Jis suvaidins tokį 
pat banditą, kaip jie. . . Iš kur gavęs pistoletą? A, pistole
tas. .. Ogi nudėjęs kažkur apie Kauną tarybinį aktyvistą, pa
ėmęs ginklą ir einąs per Lietuvą, norėdamas prisidėti prie 
partizanų. . .

Vyrai praėjo pro šalį, dargi nepažvelgę į Martyną. Ant 
jų pečių dūlavo paprastos trišakės, o iš burnų nešė kūlimo 
pabaigtuvių vaišėmis, nuo kurių jie trankiai kalbėjosi ir 
krypavo kaip antys.

Martynas pasistengė greičiau pamiršti nemalonų įvykį, 
tačiau kartais jis vis dėlto iškildavo sąmonėje, pažeisdamas 
dvasinę pusiausvyrą ir sukeldamas koktu pasibiaurėjimo jaus
mą savimi. „Aš tebesu girtas iš vakarykščios.— Reikia dar 
pamiegoti. Velnias netrauks kolūkio." Tačiau miegas neėmė 
Tįsojo kaip negyvėlis — išsekęs, bejausmis, kietai užmerkto 
mis akimis,— o ausyse gaudė keistas žvangesys, panašus į 
įskilusio varpo skambėjimą. Martynui pasirodė, lyg tas žvan
gesys eina jam iš vidaus. Jis pakėlė ranką ir įdėmiai pa
žvelgė į ją, tartum norėdamas įsitikinti, ar ji ne metalinė. 
„Tik panieką ir gailesį". . . Net jos neapykantos nenusipel
nė. . . Na ir tegu! Nuo šios dienos viskas baigta su ta kale. 
Nenori, nereikia! Daugiau nesižemins prieš ją, nelįs į akis, 
nors iš meilės širdis plyštų. „Panieką ir gailesį. . ." Pama
nykit, kokia karališka poza! Kiek pažeminančio kilnumo tuo
se žodžiuose! Nežinantis gali iš tiesų pamanyti turįs reikalo 
su nekalta princese, o ne su išsidaužiusia kaimo merga. Tfu! 
Ir tu, kvailas berneli, tikėjaisi su šitokia žmogysta laimę su 
rasti!

Tačiau kiek jis beplūdo Godą, negalėjo sužadinti savy
je nei neapykantos, nei paniekos, nei kitokio priešiško jaus
mo, kuris pateisintų jį savo paties akyse. Prisiminė vaišes 
pas Lapiną ir iki kraujo sukando lūpą. Niekšai! Kaip jie 
tyčiojosi iš viso to, kas jam buvo brangu! „Reikia gražiai, 
taikiai, krikščioniškai, pagal Dievo ir karaliaus įstatymą. 
Ginklą visada suspėsi išsitraukti. . ." Sąmokslininkai! Ir jis 
toks pat. Sėdėjo, rijo karklinę ir tylėjo, kaip kiaulė kasoma. 
Menkysta! . . Reikėjo atiduoti tą degtindarį malūnininką mi
licijai, išgainioti visą šunaują po velniais. Tegu negalvoja 
nupirkę jį už stiklelį. Bet sąžinė, kaip pelytė, palindo po 
šluota. Laukė Godos. . . Kvailys nelaimingas!

Martynas užsiklojo galvą ir gailiai sudejavo. Iš naujo 
pergyveno tą žeminantį jausmą, kuris visuomet apimdavo jį,

prisiminus anuos valstiečius su trišakėmis. Paskui, nualintas 
vidujinės kovos, kietai užmigo.

Kai nubudo, kambarys buvo pilnas linksmos saulės švie 
sos. Apšalę langai švytėjo lyg paauksuotas vitražas. Pro kie 
mą ropojo traktorius, vilkdamas priekabą su mineralinėmis 
trąšomis. Nuo jo kurtinančio riaumojimo drebėjo kambarys.

Martynas, prisimerkęs, žiūrėjo pro atitirpusį lango viršų 
į gatvę. Skaisti priešpiečių saulė ridinėjo sniego laukais. 
Dangus buvo aukštas, šviesus. Medžiai stovėjo apšerkšniję ir 
beribėje erdvėje atrodė kaip lengvučiai mieli žaisliukai, ku
riuos, rodos, imk ir dėkis į savo vaikišką krepšį. Nuo nekalto 
baltumo ir akinančios šviesos Martynui suskaudo akis, o 
dar labiau širdį, ir jis stovėjo vienmarškinis prie lango, pri
blokštas karališkos gamtos didybės ir savo menkumo.

Priemenėje kažkas lipo kopėčiomis; pasigirdo duslūs 
žingsniai ant aukšto, iš lubų pabiro spaliai. Martynas nuėjo 
prie durų, kur nakčiai pasistatydavo kibirą, pakėlė nuo grin
dų, kad nežvangėtų ir palengvėjęs pasijuto geriau. Kol ren
gėsi, vis kažkas laipiojo ant aukšto, pro plyšius po truputį 
byrinėjo spaliai. Tur būt, Toleikienė. Moteris. .. Jam reikia 
moters. Viskas atrodytų kitaip, jeigu čia būtų moteris. Go
da. .. Taip! Kaip būtų miela klausytis jos žingsnių, laukti 
nulipant ir žinoti, kai ši gyva būtybė priklauso tau vienam. . .

Martynas užsimetė kailiniukus ir sagstydamasis išėjo 
į priemenę. Prie slenksčio stabtelėjo, norėjo užsidegti ciga
retę, bet neturėjo degtukų. Kol rausėsi visose, kišenėse, at
sivėrė Toleikių durys ir pasirodė Ieva su maišu ant pečių. 
Ji ropojo, kaip didelė skruzdė, slegiama sunkios naštos, o 
pridurmu! krypavo Arvydukas, prilaikydamas maišą iš apa
čios. Martynas pasisveikino. Ieva sumišo, buvo besustojanti, 
bet apsigalvojo ir nuėjo prie kopėčių. Martynas prišoko, 
čiupo maišą į glėbį ir, neklausydamas prieštaravimų, nutrau
kė nuo pečių.

— Tai ne jums. Rodykite kelią!
Ieva, dėkodama ir protestuodama, pasikėlė kopėčiomis 

ant aukšto.
Palėpėje kabojo lašinių paltys, pora kumpių, kartelė su 

dešrų rinkėmis. Čia pat voliojosi keletas ryšulių. Martynas 
numetė maišą šalia jų ir nurijo seilę. Rūkytų dešrų kvapas 
priminė, kad netoli para, kai paskutinį kartą žmoniškai valgė.

— Tokius daiktus turėtų Arvydas tampyti,— pasakė su 
užuojauta.

Nukelta 6 psl.

Stanley Burke, CBC's Paris cor
respondent since 1 962, is now a 
roving correspondent thronghout 
Europe for CBC radio and tele
vision. Burke, a native of Van
couver, has worked as an Ottawa 
parliamentary correspondent and 
a CBC correspondent at the 
United Nations.

Šis asmuo, S.Burke, de
vynių amatų vyras. Baig- 
gęs aukštuosius mokslus 
jis vertėsi žemės ūkiu, 
faskui persimetė į žurna- 
istiką ir buvo laikraščių 

redaktorium, po to vėl su 
grįžo ūkininkauti ir turėjo 
kalakutų ūkį. Ir tas jo ne
patenkino, todėl vėl grį
žo į žurnalistiką ir buvo 
Kanados spaudos atstovu 
prie Jungtinių Tautį 
O dabar jis yra CBC at
stovas Europoje ir gyve
na tai Paryžiuje, tai Lon
done. Jis dažnai mato
mas televizijoj ir girdi
mas per radio.

Įdomu, kad kiekvienam 
amatui jis vis grįždavo į 
universitetą pasiruošti ir 
kiekvieno darbo ėmėsi ge
rai pasiruošęs.



1966. 1. 26. -4(978) NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 5 PSL.

Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Vytauto Nepriklausomas Klubas 1966 metų sausio 15 dieną atidarė savo didžiąją salę, kuri tautiečių ir svečių prisirinko pilnutėlė. Čia matome to atida 
rymo vaizdus. 1. Klubo pirmininkas Pranas Paukštaitis taria atidarymo žodį; 2. Grupė daugiausia vilasaliecių- /iš kairės/ p. Ambrasas, p. Lekųjckienė. A. Vilimas. J. Leknickas. p 
Milašius, p.Radzevičius,3. P. Gudienė, P. Juškevičienė. J. Juškevičius. L.Gudas ir kt.; 4. p. Maciulevičius, p. Gureckienė, ?, p. Čepulienė, p. Čepulis, p. Z ižiūnienė. L.Gureckas; 
5.klęb.dr. Jucevičius, Notar. J. Bernotas, Adv..J. Mileris, p. Petrauskienė; 6. garsiosios šeimininkės p. Girdauskienė, p.Petrulienė ir p. Paznokaitienė su Klubo pirmininku Pr.Pauk- 
štaičiu; 7. Pirmininkas su svečiais kitataučiais; 8. Klubo direktorius p.Mozuraitis, p. Bohemier; 9. Klubo komisijų nariai A.Mylė, L.Girinis-Norvaiša, J.Siaučiulis ir šokančių po
ra;, 1O. Svečiai šoka; 11. Dabartinis reikalų vedėjas/manager/ir naujos kadencijos pirmininkas Jonas Petrulis kalba į susirinkimą.

KOKIĄ LIETUVĄ NORIME ATSTATYTI 
/Atkelta iš 3 psl/.

KUT TURIN F KRONIKA - A TKE LTA IŠ 4 PUSLAPIO

venimo standartą, o kartu 
ir šviesesnį rytojų.Kad 
pramonė klestėtų, reikia 
dviejų pagrindinių dalykų: 
žaliavų ir specialistų, ku 
rie vystytų pramonę. A r 
mes jų turim/Specialistų, 
pagal ateinančias žinias iš 
Lietuvos,lyg ir užtektume, 
bet su žaliavomis blogiau. 
Nei plieno,nei anglies, nei 
kitų mineralų, nei metalų 
neturėjomū nei anksčiau, 
nei turime dabar.Tiesa, 
ieškoma geležies rūdos ir 
žibalo versmių,tačiau dar 
napavyko rasti tiek,kad jas 
galima būtų naudoti pramo 
nės reikalams.Nesant sa 
vų žemės turtų nei pramo 
nės žaliavų, visa tai reikia 
įsigabenti iš užsienio.In
dustrinių valstybių eilėje 
būtų sunku rasti valstybę , 
kuri turėtų pramonę, bet 
žaliavas jai gabentus i iš 
užsienio. Tiesa, pokarinė 
Vakarų Vokietija neužteko 
savo aukštos kokybės plie 
no ir turėjo įsivežti iš už 
sienio,tačiau žinant visas 
sąlygas ir vokišką techninį 
pasiruošimą, mes negali 
me jų imti pavyzdžiu. Jei 
geriausiu atveju mes ir su 
febėtume suorganizuoti ža 
lavų savai pramonei, tai 

mes stovime ir prieš kitą 
problemą; konkurencijos 
pavojų mūsų gaminiams . 
kad gaminiai galėtų atlai 
kyti konkurenciją, tai jie 
turi būti

AUKŠTOS KOKYBĖS 
PIGIAI PAGAMINTI

Mes, Lietuviai, esame 
darbštūs ir sąžiningi žmo 
nės,tačiau kažin ar galėtu 
mėm pagaminti geresnės 
kokybes pramoninius ga
minius, kaip mūsų kaimy 
nai vokiečiai. Jei kokybės 
atžvilgiu mes dar ir suge 
bėtume konkuruoti vokie
čiams ,tai kainos atžvilgiu 
mes niekada neatsilaikytu 
me prieš vokiečių pramo 
nės gaminius,kadangi jie 
gamina nepalyginamai di 
dėsnius kiekius kaip mes . 
O kas daugiau pagamina , 
tam ir gaminys pigiau at 
seina. Gaminių kainai ir 
kokybei didelę reikšmę tu 
ri ir gamybos priemonės . 
Kažin ar galima tikėtis , 
kad bent kada Rusija ir 
jos okupuotieji kraštai pra 
lenks gamybos priemonių 
kokybe vokiečius, anglus 
ir kitas vakarų Europos 
valstybes,kurios eventua 
liai galėtų būti mūsų kon 
kūrentais r ink oje. Visiems 
gerai žinomas faktas, kad 
kuo modernesnės gamybos 
priemonės, tuo jos gamina 
geresnius ir pigesnius ga 
minius.Taigi lyg ir prašy 
te prašosi išvada, kad pra 
m on ėję mes negalime tikė 
tis labai dideles ateities .

'/Daugiau bus/.
Pastaba. Atsiprašome-su 
klydome Daktaro vardą, - 
jis vra Kazvs Karvelis.

VISIEMS PRENUMERATORIAMS būsime nuo
širdžiai dėkingi, kurie laiku ir pirmyn užsi - 
mokės prenumeratą, nes administracijai bus 
tuo labai palengvintas darbas ir tuo pat bus 
sumažintos išlaidos bei palengvinta ekspedi
cija. NL Administracija.

IR
NAUJAS DAKTARAS 

A T ,BERTOJE
Malonu pra iešti kad 
Dr.V.Sniečkaus gyve
nančio C \ 
nūs Viktoras Algirdas gi- 
mesl!>37 m.baigė Albertos 
universitetą Edmontone B 
Sc. Magna cum įaudė laip 
sniu chemijos sneciaįybe 
Amerikoje Kalifornijoje 
Berkley uaiversįteteįgijo 
Master Sc. laipsnį ir ap
gynė disertaciją Daktaro 
laipsniui /Ph.D./.Naujas 
Daktaras dabar dirba Ka 
nadoje Rational Research 
Council Pure Chemistry 
Div.

IV alonu pasveikinti nau
ją chemijos Daktarą ir na vynės' rytmečio spindutiuo- 
linkėti jam sėkmės savo se.Mes giedam jūsų gyvą

ją baladę, namų ieškodami 
visuos keliuos".

Kantata jau esanti atspau 
sdinta. Jos išpildymas už
truks 20 minučių, spausd 
dinto teksto 44 puslapiai.

Muzikų komisija ją įver- 

torius tikisi, kad ji bus be 
ne vertingiausis jo kūrinys 
chorui.

su-

Baltica Investment Corp.
Autorizuotas kapitalas S 120.0011

J. Skučas, Prez. RA 2-6152 6966 - 44 Ave. Rsmt.
Superkame sklypus ir žerfę Montreal)je bei apylinkėje.

Už indėlius mokame SC dividendą.

JOE’S BUTCHERY & GROCER
J. LAURINAITIS

ALUS IR ĮVAIRIAUSI MAISTO PRODUKTAI.
ILGAMETIS PRITYRĘS SAVININKAS ŠVIEŽIŲ IR RŪKYTŲ 

DEŠRŲ GAMYBOJE.
VISKĄ PRISTATO J NAMUS ARBA Į PARENGIMŲ VIETAS. 
PRISTATYMAS GREITAS IR SĄŽININGAS I VISAS MIESTO 

DALIS.
1918 FRONTENAC ST. Montreal. LA 4-0203

Tel. 525-8971

1920 Frontenac St. Montreal, P. Q. 7'. Laurinaitis

FOR Iri IAI VFPYROS KRIKŠTYNOS 

SUKAKTI'VFS • M AZAMI/lAV’S 

ĮVAIRIOS PROGOS

LaSALLE AUTO SPECIALIST Keg’d
SAV. G. DESROCHERS

• /

Taisau ir dažau lengvas mašinas 
7717 GEORGE LASALLE, QUE.

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

namų 366-4203

ylnrcunA \niina
2643 EAST HASTINGS STREET (J
VANCOUVER 6, CANADA PHONE 253-8642

Ar Jūs planuojate siusti siuntinių savo giminėms į Lie
tuvą ar kitus USSR kraštus, kad iki pavasario jie gautų? 
Mes esame pasiruošę Jums padėti tai; siuntinius išsiųs
ti dabar, kad pasiektų juos iki Velykų.

TATA "TĖV^KES NA MAP- KCDĖL NEIŠLEIDŽIAMAS 
TATA TEVISKES NAMAI'; puTINC ROMANAS "SUKI

LĖLIAI'!
Dalyvavusieji ekskursijo
se į Lietuvą per ilgesnį lai 
ką išsikalba, ką jie yra gi 
rdėję Lietuvoje kalbant bol 
ševikus. Vienas tokių išsi 
kalbėjimų teko girdėti apie 
rašytoją V.Mykolaitį-Puti 
ną. Ekskursantų žiniomis, 
Putino romanas "Sukilėliai' 
neišleidžiamas todėl, kad 
laukiama, kada rašytojas 
mirsiąs, tada esą antras 
"Sukilėlių" tomas bolševi
kų bėsiąs perdirbtas, už
tempiant jį ant okupantinio 
kurpalio. Nes tokioje for 
moję, kokio jis parašytas, 
esąs rusams nepalankus.

Kita pasakotojų versija 
skiriasi nuo šios: esą Pu
tinas buvęs priverstas ro
maną perdirbti ir jis jį e- 
sąs pritaikęs prie partijos 
ir okupacijos reikalavimų, 
todėl būsiąs leidžiamas jo 
kūrinių leidimo eilėje kaip 
vienas ir kitas tomai, nes 
"Sukilėliai" eanti parašy
ti trilogijos forma.

Kuri pasakojimo versija 
yra tikra sunku pasakyti, 
bet yra faktas, kad Putinas 
romaną "Sukilėlius" buvo 
parašęs ir pasikalbę j imuo 
se spaudai yra pareiškęs, 
kad antras romano tomas 
seniai pabaigtas ir jau bai 
giamas trečiasis tomas. 
Praėjus tačiau apie meta; 
ms laiko, buvo paskelbta, 
kad... ruošiamas antrasis 
tomas, kuris, viešu pare i 
škimu, jau buvo pabaigtas. 
KaiP yra tikrąi, -nežinia.

Brazdžionio baladę"Namų 
baladė" kompozitorius pa
aiškino "D" atstovui J.Ti- 
niniui: Kantata keturių da
lių, parašyta mišriam cho 
rui su dviem solistais-so- 
pranu ir bosu, susideda iš 
Keturių dalių, kurių turiny 
yra šios mintys bei veda
mosios idėjos: pirmoje da
lyje: "Iš visų kelių kelei - 
via i grįžta į gimtuosius na 
mus," antroje:"Namai pa
vasariu pražydę", trecio
je: O Tėvyne, ar tai tu šau 
ki mus?" ir ketvirtoje:"Na 
mai, gyveniman išvedę, tė-

specialybėje ir laimės gy
venime .
VENGRAI IMA PAVYZDĮ
IS v LIETUVIU

Žinomas vengrų diplo 
matas, dabartinis Paverg 
tųjų Europos Tautų Genėtino labai gerai ir pats au-
ralinis Sekretorius Mr. 
Gasper kreipėsi į Komite 
tą Lietuvos Nepriklauso 
mybei Atstatyti su prašy 
mu gauti informacijų ir pa 
tarimų kaip suorganizuoti 
masinę demonstraciją New 
Yorke.P.Gasperpats daly 
vavo lapkričio 13 Madison 
Sąuare Garden ir buvo su 
sižavėjęs ir nustebęs lietu 
vių pajėgumu suorganizuo 
ti tokią manifestaciją.

Nors ir be kailio liksi.

bet visiems neįtiksi.

Ne tas geras, kas daug žada, 

bet tasai, kur duoda.

BALTIC WOODWORK CO.
DAROMOS ĮVAIRIOS DURYS, LANGAI, VIRTI VĖS KABITAI 

IR Kil i ĮVAIRŪS MEDŽIO DIRBIMAI

K. KIAUŠAS ir J. ŠIAI ŪH LIS.
Adresas: 547 Lafleur Street, LaSalle.

į Montreal, P.Ų Tel. 1)0 6-3884.
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ME 7-6727

DE LUXE CLEANERS
Sev. P. RUTKAUSKAS

117-6 Avenue, Lachine, P.Q

BELLAZZI-LAMY, INC
D0 6-6941 7682 Champlain Blvd. LaSalle
Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai, 
izoliacija. Ten - Test, Masonite, statybinis popietis.

e

Pries pradėdami pasirinkimą gero siuntinio, užeikite pas 
mus ir pamatykite mūšy gražių rinktinių megstinių, nai
loninių išdirbinių, britiškų kostiuminių ir daugybę kitų 
daiktų siuntiniams.

Mes parodome kataloginius sąrašus sovietinių dovanų, 
kurių gal norėtumėte užsakyti giminėms gyvenantiems 
Sov. Sąjungoje. Mes turime leidimus “Vneshposyltorg“ 
priimti užsakymus sovietiškiems automobiliams, moto
ciklams, radijoms, televizijos aparatams, vakumo daly
tojams, šaldytuvams ir eilei kitų daiktų skubiam prista
tymui bent kurioje Sov. Sąjungos vietoje.

• Mes taip pat su pasitenkinimu parodysime Jums gražiau
sius natūralaus Baltijos gintaro rinkinius, kurie tik da
bar pasiekę mus iš Sov. Sąjungos. Iš kurių pasirinkimui 
yra interestingų vienetų, įskaitant karolius, auskarus, 
mankietų susegimus bei kitus papuošalus.

• Pas mus atidaryta nuo kiekvienos savaitės pirmadienio
_ iki šeštadienio galimam Jūsų aptarnavimui,___________

LAPKRIČIO 13 D.
Manifestacijos organi

zatoriai yra pakviesti kai 
bėti Lietuvos Nepriklauso 
mybės atgavimo minėji
muose: Antanas Mažeika- 
Montrealyje, Kanadoj, Al 
girdas Budreckis-Phila- 
delphijoje,Romas Kezys - 
Keąrny.N.J.vasario 13 d . 
ir Čikagoj vasario 2o d.

OTTAWA Ont

SIUNTINIAI LIETUVON
Kaufman’s Woollens &Textiles
4115 St. Lawrence Blvd. Montreal, P. Q. Tel. VI 2-S319.

Iš čia pasiusite siuntinius savo artimiesiems 
garantuotai skubiausiai ir 

urmo kainomis 
(30—40% 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 igitikinsite. 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.

ir

SAVININKAS C H. KAUFMANAS 
Lietuvos pilietis. Buvęs audinių fabriko Litex Kaune 

vedėjas. Laisvai kalba lietuviškai.

GEORGE LAVINSKAS
ALLSTATE I N S U R A N C E 

VISI; RLŠIV DRAUDIMAS.
268 - 2nd Ave., 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.

KA LEDINĖ EG LUTĖ 
įvyko gruodžio 12 d .Arki 

vyskupijos salėje su tradl 
cine programa tuoj po dr . 
kun .V .Sk ilandž io at laikytų 
kalėdiniųpamaldų.Bet šie 
met, kaip Jaunimo Metuo 
se ir pridera, programos 
paruošime ir išpildyme la 
bai aktyviai dalyvavo jauni 
mas.

Pagrindinę programos 
dalį paruošė neseniai įsi 
kūręs jaunesniųjų mokslei 
vių būrelis pasivadinęs 
"Ottavos Lietuvaičiai", ku 
rie prie programos pritrau 
kė ir Ottavos apylinkėse 
gyvenančius jaunuosius. 
Pastatė dviejų paveikslų 
vaizdelį "Kristaus Gimi
mas" su dekoracijom is ir 
kostiumais bei muzika. Te 
resė Ramūnaitė ir Irena 
Danytė šoko baleto šokius, 
Palilionis grojo trimitu ka 
ledines giesmes ir dar bu 
vo eilė deklamacijų.Be mi 
nėtų programoje dar daly 

<vavo :R. Vilčinskas. Ar. ir 
P.Plečkaičiai,M.Danytė , 
P. Mitalas, Dana, Jonas ir 
M. Lėveriai, R. Pąvilionis 
ir G.Valiuškytė. Šią visą 
dalį jauniejientuziastiškai 
atliko savo jėgomis tik po 
rai vyresniųjų padedant 
kostiumų ir muz ikos paruo 
Šime.

Studentų draugijos na
riai nupiešė ir išplatino 
programas ir surinktas au 
kas perdavė Bendruomenei.

Lietuviškos Dainos Mė
gėjų choras, sustojęs veik 
jti prieš pusantrų metų, - 

' padainavo keletą senesnių 
jų ir naujų kalėdinių gies 

1 mių.Chorą paruošė ir jam 
I vadovavo V.Radžius.

I Kalėdų senis, matyt nu 
tarę s,kad galima naudotis 
ir moderniškoms susisie 
kimo priemonėmis, atva - 
žiavo dviračiu ir atvežė 
dovanas, kurių gauti susi 
rinko 27 vaikai. Eglutė už 
baigta jaukia arbatėle.

J.V.Dns.

deklamacij%25c5%25b3.Be


NEPRIKLAUSOMA LIETUVA6 PSL.

taupyk ir skolinkis 
TORONTO LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVE

„PARAMA”
Būstinė: LIETUVIŲ NAMAI

1129 Dunda* St West, Toronto 3, Ont, tel. LE 2-8723 
Už depozitu* ,,Parama" moka 4J^% vieton 4%% ir už 
aamenine* paskola* „Parama" ima 7% vieton 7 l/t%.

Už paskola* ir — morgičiua — 
Paskolos mirtie* ir invalidumo atve’ru apdrausto*.
Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, 

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

gyvenantis Kanadoje.
Kaso* valandos:

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

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

tiktai pirmadieniai* ir penktadieniai*.

Lietuviai advokatai
NEIMAN, BISSET 

& SEGUIN
Barrister*, Solicitors, 

Notary Public.
35 Heyden Street 

(netoli Bloor ir Yonge) 
Toronto 5, Ont.

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

ANTANAS LIUDŽIUS.B.L 
Bendrdarbia V.S.Mastis,

Namų.farmų ar bet kurto 
verslo pirklino-pardavt - 
mo dokumentų sudarymas 
mortgičtai, sutartys, testa 
mental ir vist kiti teisi - 
niai reikalai.
408 RONCESVALLES AV 

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

Namų: CR. 9-6166,
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.

JAUNIMAS VERŽIASI Į 
LIETUVIŠKĄ VEIKLĄ

Daug iš senosios kartos 
buvo pesimistų dėl mūsų 
jaunosios kartos.Gyveni
mo f aktai rodo ką kitą. Jau 
nosios kartos veržimasis 
į lietuvišką veiklą visus 
džiugina. Vienas žygis po 
kito rodo, kad Kanados ir 
USA jaunoji karta masiškai 
pasijuto lietuviais ir iš šir 
dies nori atidirbti tautai iš 
kurios jie yra kilę.Kai ku 
rie jaunimo žygiai šiame 
ir kt.kontinentuose rodo, 
mūsų tautos aukštą kultūrą 
ir atsparumą dėl savo atei 
ties.

Ypatingai pastebimas lie 
tuviškas susipratimas stu 
dent i jos tarpe. Jų visas gy 
venimas sukas i tarp savų , 
paskendę lietuviškose pro 
blemose.

Kanados Jaunimo Kon
gresas, studentų susiorga 
nizavimas, nuolatinis pa
brėžimas, kad mes studen 
tai lietuviai, mes nebe re i 
kalingi senosios kartos pa 
tarėjų, rodo jaunuolio lie 
tuvio susipratimą.

Pasaulio Lietuvių Jauni 
moKongresas apvainikuos 
lietuvišką jaunimą darbuo 
se dėl lietuvių tautos ge - 
resnės ateities.

Tas 1966 m. daug duos 
kenčiančiai lietuvių tautai 
sunkią vergiją.

Senosios kartos dėtos 
pastangos į jaunimą jau re 
zultatus rodo,Jaunimas pra 
siskyrė sau kelius ir į va 
dovaujamus lietuvybės pos 
tus; į KLB, skautus, ateiti— 
ninkus, meno paša ulį,turim 
ir dainininkų,solistų,muzi

1966. I. 26. -4(978)

KAM LAUKTI PAVASARIO ?

D ARYKITE DABAR!

Jeigu keliatės.i JAVjJsty- 
>esj apsigyv.enkite. amžinai 
žaliuojančioje ir šiltoje Kali 
fornijoje. Informacijas teikia 
ir padeda įsikurti

JOHN KUTRA

Oil Wiushire Blvd. 
SANTA MONICA. CALIF. 3O5-3358I

JUOZAS AUDĖNAS 
Ekonomistas

Tarpininkauja Mutual 
Fun3s 

investments.
109 Warwick Street 

Brooklyn 7,N.Y.

FĮLATELITįJ ŽINIAI! 
PERKU NeprddausoiT.os Lie 
tuvos Pašto Zenklus-Vokus- 
Atvįrutęs-A.bartus-pavięnius, 
serijomis-dideliais bei ma
žais kiekiais. Kreipus su 
pasiūlymais į W.E. Norkų, 
2647 Eddington Street. Phil* lelphia.Pa, I913/.USA

mokytojų /apie 10 Toronto 
liėt.šeštadieninėje mokyk 
joje/, gydytojų, dantistų ir 
t.t.Jie visi tik per 2ometų 
peržengę.V is i džiaugiamės

Štai Toronte gal 2o m. 
turinti mokytoja D .Augaity 
tėsuorganizavo studenčių 
liet.chorą/padedantmuz . 
kun.Jurksiui/kalbama,kad 
jau virš 2o nariu turi .Ateis 
jų irdaugiau.Taięiseni pe 
simistai turi del to viso 
tik čiauptis ir šypsotis.

J. Kelmas .

Šiuo metu mes turime 
tam tikra skaičių rakėtų 
su branduoliniais aprog 
menimis galinčių pasiek 
ti Jungtines Valstybes ar 
Pietų Ameriką,bet tai yra 
atskiros rakėtos, ne masi 
nėj gamyboje,ir be to, jos 
dar labai netobulos .

Viskas daroma, kad jos 
būtų patobulintos ir masi 
niai produkuojamos.

Visur taupoma pinigai 
ir skiriama "vaikų darže 
lio" statyba i.Taip mes pra 
vardžiuoiam rakėtų gamy 
bą.Jų mokslininkams,  tech 
nikams ir inžinieriams , 
yra pastatyta daug įvairių 
miestelių specialiai jiem. 
Mokslininkai ir inžinieriai 
ne tik buvo apdovanoti or 
dinais ir medaliais, bet ir 
kai kuriems šute iktas tris 
ar keturis kartus Socialis 
tinto Darbo Didvyrio titu 
las.

DARYKITE DABAR!
Žiemę ir darbininkai ir me- valyti, solas aptraukti, šutai-kuriuosplanuojate atlikti - iki 
džiagos yra lengvai gaunamos, syti elektrinius namų apyvo- $4000 išsimokėtinai per 10 me- 
Taigi specialio nęsozoninės kos reikmenis, kurie pavasarį tų.
nuolaidos dažnai jra duoda- reikalauja ilgo laukimo, žie - Netenka abejoti, kad žiema 
mos. Todėl ar nebūtų protin- ma gali būti atliekami greičiau, yra geriausias metas pagra
są atlikti taisymus ar atnauji- lengviau ir geriau. žinti savo namams ar versla-
nimus dabar? Ne tik statybos Dar ir todėl, kad valdžios vietėms.
ar remonto darbus, kaippvz . globojamos žemu palūkanų na- . . , , .
žolei pjauti madinę sutaisyti, mų gerinimo paskolos yra duo Darykite dabar, 
langams užuolaidas sutvarky- damos per jūsų,bąnka atlikti 
ti, langatięses ir kilimus iš; įvairiems atnaujinimo darbams

KIEKVIENAM BUS NAUDINGA t KAI PADAUGĖS ŽIEMOS DARBAI

Patarimo bei pagalbos kreipkitės į savo darbo ištaigą-National Employment Office.

If I v • M !• • kun.Jurkšiui/kalbamąkadVakarų šnipas Kremliuj
SOVIETINIAI "PASISEKI
MAI" ASTRONAUTIKOJE

Kadal96o metų pradžio 
je Chruščiovas paskelbė, 
jog Sovietų Sąjunga turi vi 
stskai naują ir siaubingą 
balistinės rakėtos tipą, jis 
matomai turėjo galvoj įsa
kymą, kurį davė išrasti ai 
paruošti šiam naujam va- 
rykliotipui,remiantis nu- 
klerine energija.Kai kas 
šioje kryptyje pasirodė ga 
na sėkmingai,net ir po Ne 
delinnelaimės, bet tai toli 
gražu ne tai, ko troško 
Chruščiovas. Elektronikų 
srityje dar daug atsilikta .

Bebandant įvvkdavo dau

giau nelaimių.Čia aš ger 
biu amerikiečius. Jei pas 
juos įvyksta nelaimė-vis 
kas aprašoma;visitai žino. 
Mūsų krašte viskas sle
piama.

Pavyzdžiui.prteš Gagari 
no skridimą,buvo užmušta 
žmonės bent keliuose ne 
sėkminguose sputnikų pa 
leidimuose. Arba rakėta 
sprogdavo' dar ant platfor 
mos,arba pakildavo į erd 
vę ir niekad negrįždavo .

Gagarinui skrendant bu 
vo oficialiai pranešta, jog 
jo sputnike nėra jokio foto

aparato. Tat buvo didelis 
melas.

Ten buvo visa foto apara 
tų sistema su skirtingais 
fotografavimui lęšiais ir 
kampų matavimais. Skren 
dant astronautas nuolat fo 
tografavo. Bet Chruščio
vas visiems sako, kad ne .

Fotografiniai įrengimai 
buvo visuose sputnikuose, 
bet tas buvo užginčijama, 
kad amerikiečiai nepaleis 
tų irgi špionažo sputnikų , 
arba kaip mes vadiname: 
"šnipų padangėse".

MOTERIS ASTRONAUTĖ
Jie gavo Lenino premi 

jas ir kitus atsižymėjimus, 
Tačiau šių žmonių darbas 
neskelbiamas ir jų nuotrau 
kos nepasirodo laikraščiuo 
se.

Aš jau buvau girdėjęs 
kalbas apie moterį astro 
nautę ruošiamą skristi sput 
nike į stratosferą propa
gandos tiks lams.Vtsi aukš 
tesnieji viršininkai galvo 
ja, jog toks skridimas turė 
tų sudaryt stiprų propagan 
dinį efektąJSkridimas supla 
nuotas 1963 metų pradžiai.

Tačiau Vakariečių bu
drumas dėl minėtų nesek 
mių neturėtų susilpnėt.Jei 
šiandie sovietų branduoli 
nės raketos dar toli gražu 
nėra tobulos,tai laike dvie 
jų ar trijų, galbūt net grei 
ciau-Chruščiovas bus sa 
vo tikslą pasiekęs.

1961 metais buvo išleista 
direktyva apginkluoti sate 
litų šalis raKetiniais gink-

lais. Tai buvo specialus- 
CentrinioKomiteto nutari 
mas.Maršalas Varentsov 
tat komentavo sekančiai: 
"Sakoma,kad mūsų broliam 
slavams turime duoti rakė 
tas dabar,o vėliau jie mum 
durs peiliu į nugarą".

Mano, kaip generalinio 
štabo karininko, nuomone 
praeis metai ar pusantrų , 
kol mes būsime pajėgūs 
Rytų Europos šalis apgink 
luoti raketiniais ginklais .

Norint sustabdyti Chruš 
čiovo ginklavimasį ir jo 
bandymą pradėti karą, Va 
kariečiai turėtų patrigubin 
tisavo vieningumo pastan 
gas ir padidinti savo apsi> 
ginklavimą .Tik tada Chruš 
c lovas realizuos, kad jo 
laukia stiprus pasiprieši
nimas.

/Toliau; slaptoji šnipų 
ministerija."Taikinga" ko 
egzistencija.Mokslinial rv 
šiai suVakarais ir pan./

Studentai-Gyvenimas ir Veikla
TORONTO LIETUVIU 

STUDENTŲ
metinis balius įvyks va 

sario 5 d. Prince George 
viešbutyj, Fiesta naujai iš 
remontuotoje salėje.

Iš visu miestų atvažiuo 
kite stuaentai-ės ir jauni 
mas į tokį įdomų balių. Tai 
sueina pats iškiliausias To 
ronto jaunimas, tautos eli 
tas-studentija ir svečiai.

Visuomenė , paremkite 
kaip galima daugiau,atei
nant į balių. 1966 m. yra 
liet, jaunimo metai, prieš 
akis daug planų, darbų, tai 
reikia ir daug lėšų. Tėvai, 
negailėkit dolerių vaikams 
ir atsiųskite jaunimą į sa 
vobalių,sudarykit sąlygas 
lietuviams susitikti su lie 
tuviais. Akademinis Jauni 
mas nesisieloja kiek tėvai 
paliks pinigų ar turto. Jie 
nori siekti mokslo ir gyven 
ti smagiai prasmingai da 
bart imi.

KAIMAS KRYŽKELĖJE Atkelta iš 4 psl.
— Na taip... žinoma...— sumikčiojo Ieva, išraudusi.— 

Jis ir žadėjo. .. Bet tikriausiai pareis vėlai. O su žiburiu 
labai nepatogu. Matote, vieną kambarį užleidžiame žmogui. 
Reikia greičiau ištuštinti.

— Jeigu yra daugiau sunkių daiktų, galiu padėti,— pa
sisiūlė Martynas.

— Ne, kaimyne. .. dėkui, nereikia. Jūs ir taip... Aš 
jau viena susitvarkysiu...

Bet Martynas nieko nenorėjo girdėti. Neklausydamas 
mandagių Ievos prieštaravimų, jis nuėjo su ja į iškraustomą 
kambarį ir surado čia ne porą menkų mazgelių, kaip ji sakė, 
o keletą gerų maišų su miltais ir grūdais, jų tarpe vieną pri
kimštą senų laikraščių bei žurnalų, kuriuos vienu laiku Ar
vydas buvo pradėjęs komplektuoti. Per keliolika minučių vi
sas šis turtas atsidūrė ant aukšto. Martynas, sunkiai alsuo
damas, šluostėsi nuo kaktos prakaitą. Ieva stovėjo prie 
skliautų lango ir nedrąsiai šypsojosi. Ji buvo apsivilkusi nu
triušusia suknele, miltuota, apkibusi voratinkliais; nuvargęs 
veidas dvelkė kažkuo tokiu, kas kėlė užuojautą, norą jai 
padėti, žadino švelnų artimumo jausmą ir pasitikėjimą ta 
darbščia nuoširdžia paprastuole. Ji pakvietė Martyną prieš
piečių, ir jis mielai sutiko. Valgė išsiblaškęs, pasikeisdamas 
su Ieva vienu kitu žodžiu. Žiūrėjo į ją, o matė Godą.

— Kaip jūs galvojate? — paklausė užsimiršęs.— Ar mo
teris gali iš naujo pamilti vyrą, kurį kartą mylėjo?

Ieva nustebusi trūktelėjo pečiais. Kol susigriebė, ką at
sakyti, jis padėkojo už priešpiečius ir pasuko į duris.

Kolūkio raštinė buvo tuščia — visus išvarė mėšlo vežti. 
Kai Martynas įėjo į pirmininko kabinetą, Arvydas vilkosi 
paltu, ruošdamasis išeiti.

— Sėskis.— Jis mostelėjo ranka į kėdę.— Mums reikia 
pasikalbėti, Martynai. Tik prašau būti atviram. Paskutiniu 
metu kažkas darosi su tavimi. Ar negalėtum paaiškinti, kas, 
būtent, atsitiko?

— Žinau. Šiandien turėjau važiuoti į stotį išimti trąšas. 
Pamigau, atvirai prisipažinsiu.— atsakė Martynas atgailau
jančiu pavaldinio tonu.— Vakar išgėriau, matai. . . ir vel
nias patraukė.. .

— Kam veidmainiška išpažintis. Alartynai? Nemuilink 
akių. Lyg nežinai, apie ką eina kalba. Štai atsisėskime ir pa
kalbėkime nuoširdžiai, kaip du komunistai.— Arvydas paėmė 
Martyną už alkūnės, stumtelėjo kėdėn, o pats atsisėdo 
priešais.

— Galėčiau pasiųsti po velnių, nes neturi teisės mane 
tardyti, bet šį kartą susilaikysiu. Aš myliu vieną moterį. Ar 
vydai. Jau keli metai. Anksčiau ta meilė man atrodė neįma 
noma, todėl slėpiau savo jausmus ir kankinausi. Ir tik da 
bar pamačiau, kad mano kančios buvo niekam nereikalingos. 
Deja, per vėlai: ji manęs nebemyli. Ar pakanka to paaiški
nimo?

— Nenusisekusi meilė. . . Amžina gimnazistų ir studentų

tema. O mudviem, dėkui dievui, jau po trisdešimt, jei ne 
daugiau. Tokiame amžiuje lyg ir juokinga skųstis mamai, 
kad kitas iškabino tavo manų košelę. Aš neneigiu meilės, bet 
ji nėra būtina sąlyga absoliučiai žmogaus laimei pasiekti. 
Tik darbas gali suteikti laimės, nes jis daro mus tobules- 
nius, kilnesnius, yra ištikimas ir amžinas žmogaus sąjungi
ninkas. Jau vien žinojimas, kad aš dirbu kažką naudinga, 
reikalinga žmonėms, kad mano pastangos prisideda prie jų 
laimės, mane daro laimingą.

— Tai žodžiai iš tavo knygų lentynų,— tarė Martynas 
su lengva ironija.— Bet nesiginčysiu — tegu jie būna teisin
gi. Ką daugiau pasakysi? Beje, tarp kitko noriu priminti, kad 
padėjau tavo žmonai sutampyti maišus ant aukšto, o ji už 
tai atsilygino priešpiečiais. Būčiau mažiau suvėlavęs.

Arvydas sutrikęs nusuko akis j šoną.
— Ką nori tuo pasakyti? — paklausė, blogąį slėpdamas 

apmaudą.
— Ką pasakiau. Ir dar, kad tau sunku suprasti meilę.— 

Martynas stojosi, bet Arvydas rankos mostu sulaikė jį.
— Gal būt. Gyvenime tesu du kartus stipriai mylėjęs: 

pradžios mokykloje — tada man ėjo vienuolikti metai — ir 
prieš vestuves. Vėliau... nežinau. .. gal ir teko pergyventi 
kažką panašaus, bet tai nebuvo tokia meilė, kaip mes su
prantame. Bent jau nė karto neatėjo į galvą, kad, netekęs 
mylimos moters, turiu užsimiršti savo pareigas visuomenei 
ir ieškoti paguodos degtinės stiklelyje. Taip, broleli. Per ne
pilnas tris savaites, kai mudu kartu dirbame, kokius tris 
kartus temačiau tave blaivą. Kodėl taip? Juk ir anksčiau 
mylėjai tą pačią moterį, o taip negerdavai. Aš prašau dar 
kartą, Martynai: būk nuoširdus. Kitaip mudu nerasime 
bendros kalbos. Tu jautiesi įžeistas, kad užėmiau tavo vie
tą? Netiki mano planais? Kaipgi kitaip suprasti tavo abejin 
gumą viskam, kas vyksta kolūkyje?

Martynas pasisiekė nuo stalo grafiną su vandeniu, pri
sipylė stiklinę ir vienu užsivertimu išgėrė. Veide klajojo 
dirbtina šypsena.

— įžeistas? Ne. Gal įskaudintas, nusivylęs, prislėgtas ar 
kaip kitaip,— atsakė jis, vengdamas Arvydo žvilgsnio.— Ir 
kas čia nenormalaus? Aš nežinau tokio žmogaus, nors ir la
biausiai idėjinio, kuris džiaugtųsi, atsidūręs žemesnėje vie
toje. Kilti aukštyn kiekvienam maloniau, negu kristi. Bet ką 
padarysi? O kai dėl tavo planų, tai tikrai netikiu jais. To
kiomis priemonėmis nepakelsi kolūkio. Visų pirma žmogui 
mokėk tiek, kad galėtų pragyventi iš darbadienio, o jau 
paskui siaurink jo privatų ūkį. Tu gi ką padarei? Vidury die
nos apiplėšei žmones ir nori, kad jie tikėtų tavo gerais ke
tinimais. Nežinau, ar čia labai komunistiška.

— Tu žinai geresnę išeitį? Pulkui Duok ją seni — nu
sišaipė Arvydas.

— Nežinau ir neieškau. Niekas nežino. Bent kol kas. Jei 
gu žinotų, seniai kolūkiečiai taip gyventų, kaip vaizduoja 
mūsų rašytojai.

— Tu gyveni savo kolūkiečių nuotaikomis, Martynai. Ir 
labiausiai atsilikusių, pasakysiu,— su širdgėla ištarė Arvy
das.— Tokie komunistai — retežiai ant partijos rankų. Jeigu 
būtum sąžiningas, grąžintum partinį bilietą.

— Tam padaryti reikia drąsos, o aš bailys. Be to, par
tinis bilietas man šiek tiek brangiau kainavo, negu, pavyz
džiui, kai kam iš tų, kurie jį įsigijo, agitacines kalbas saky
dami, ir šiandien galvoja turį teisę kitą mokyti.

Arvydas paraudo.
— Taip, aš nebuvau fronte,— pratarė jis įsižeidęs.— Bet 

nepamiršk, kad esu šiek tiek jaunesnis už tave, mobilizacija 
nelietė mano metų. O tiek sąmoningumo, kad eičiau savano
riu, tada dar neturėjau. Pagaliau labai jau pats buvai sąmo
ningas keturiasdešimt pirmaisiais? Juk nepasitraukei į Ta
rybų Sąjungą, bet likai bernauti buožėms, o į armiją išėjai 
tik po išvadavimo.

Martynas atlaidžiai nusišypsojo.
— Žinoma. Aš nė nemanau girtis kokiais ten nuopel

nais. Tu nesupratai manęs, Arvydai. Aš turiu galvoje skriau
dą. Tik skriaudą, ir nieko daugiau. Rodos, keturiasdešimt 
šeštais ar septintųjų pradžioj — tada dirbau apylinkės pirmi
ninku — teko dalyvauti kartu su liaudies gynėjais vienoje 
operacijoje. Kažkas apskundė vieną mūsų kaimo valstietį, 
neva pas jį užeidinėją banditai. Apsupom sodybą, iškrėtėm, 
bet nieko neradom. Žmogelis visomis keturiomis gynėsi ne
palaikąs banditų. Teisybė, kartą buvo užėję, paėmė pusę la
šinių, bet ką galėjęs ginkluotiems padaryti? Liaudies gynėjai 
sumušė jį iki sąmonės netekimo, įvertė kaip skerdieną į ve
žimą ir girti dainuodami išdūmė Viešvilėn. Ten jam dar 
pridėjo, po to įkišo su žmona ir vaikais į vagoną ir išbildino. 
O žmogus tebuvo tiek kaltas, kad norėjo gyventi ir, bijoda
mas banditų keršto, nepranešė apie juos valdžiai.

— Tokių atsitikimų būdavo šimtai. Nesuprantu, kam be
prisiminti? — paklausė Arvydas paniuręs.

— Ogi tam, kad žinotum štai ką: kai tokie, kaip tu, mo
kėtės valstybės pinigais ir ramiai miegojote, sapnuodami 
gražią ateitį, mes ėjome sargybą po jūsų langais ir kartais 
mūsų rankos būdavo ne visai švarios. Taip, ne visai švarios. . . 
O jūs minkštučiai, nekaltučiai, kaip viščiukai, išsiritę iš ke
valo. Cypt, cypt, cypt.. .— Martynas su neslepiamu pykčiu 
pažvelgė į Arvydą ir atsistojo.

Arvydas irgi pakilo ir paėmė Martyną už alkūnės. Jis 
buvo labai susijaudinęs.

— Aš nenorėjau tavęs užgauti. Taip išėjo todėl, kad mu
du per mažai vienas kitą pažįstame. Mudviem reikia labiau 
suartėti, Martynai. Užeik pas mane vakarais. Pasiplepėsime, 
palošime šachmatais. Gaila, kad nemedžioji — sekmadienį 
nusitrenktume į Sukmedį. Bet mudu galime pavažiuoti iki 
Ežerėnų pameškerioti po ledu. Pamatysi, kaip įdomiai pra
leisime dieną. Sutarta?

Martynas gūžtelėjo pečiais ir, nieko neatsakęs, išėjo iš 
kabineto. Daugiau bus.

KANADOS LIETUVIU 
STUDENTU SUVAŽIAVI
MAS TORONTE

Tikslu suorganizuoti Ka 
nados lietuvius studentus 
visų universitetų į vieną 
sąjungą su skyriais, kaip 
kadturi USA studentai, To 
ronto studentų liet, jau vei 
kianti sąjunga daugelį me
tų,sausio men. 15 d. sukvie 
tė Torontan visos Kanados 
liet, studentus.

Suvažiavimas įvyko pri 
s įkėlimo parapijos muzi
kos studijoje visą šeštadie 
nį su sekančia programa: 
USA,L.S.S-goscentrp vai 
dybospirmininko K.Žygio 
/iš Bostono / žodis " Ar 
steigt i Kanados L.S.S., dis 
kusijos ir nutarimai. Vaka 
re-pobūvis,vaišės ir šokiai

Suvažiavimą pradėjo To 
ronto LSS-gos valdybos 
piem.Andrius Šileika iškel 
damas suvažiavimo tiks
lus.

Prezidiumui pirminka- 
vo stud .Repšys .sekretoria 
vo Z.Stancikaitė, V.Tarnu 
laitytė. Suvažiavimo ^ęigą 
sekė,kaip svečias "T.Ž ibu 
rių" red.dr. P. Gaida .Regis 
traciją tvarkė d r. A. Šapo 
kaitė ir kt. Po pranešimų 
diskusijos buvo labai gy
vos. daugelis studentų la
bai aktyviai dalyvavo. Po 
poros su virš valandų pri 
eita prie išvados,kad Kana 
dos lietuviai studentai tu 
rėš Kanados Lietuvių Stu 
dentų Sąjungą su skyriais , 
kuriuos tik universitetuose 
yra lietuvių studentų.Pir 
moji centro valdyba 
moji centro LSS valdyba 
bus Montrealyje, kuri turi 
paruošti statutą ir 1966 m . 
rugsėjo mėn. per darbo 
dieną turi sušaukti Kana
dos lietuvių studentų šuva 
žiavimą.

Į suvažiavimą atvyko iš 
M ontrealio,Hamiltono.Cta 
vos. Londono ir Toronto . 
Salėje buvo arti 9o studen 
tų. Visų nuotaika buvo la
bai gyva,įdomi,draugiška.

8 vai. vakare buvo ben
dras pobūvis, vaišės, šo
kiai, artimesnis susipaži 
nimas. Vaišių metu suva
žiavimą sveikino A. Rinku 
nas,KLB pirmininkas.

Vaišės- kavą, pyragai
čius irkt.valgius parūpino 
T. Liet. Studentų Rėmėjų 
Būrelio ponios, vadovau 
jant valdybos parengimų 
vadovei p. Batūrienei.

Sekmadienį dalis studen 
tų ėjo į jaunimo pasitari 
mus dėl Pasaulio liet, jau 
nimo kongreso.

Tolimesnėj Kanados lie 
tuvių studentų veikloje, nu 
matoma , suorganizavus 
studentus,baigusius subur 
tiį filisterių sąjungą.Kas 
met Kanadoje baigia aukš 
tuosius mokslus arti 5o, 
tat jau turime šimtus bai 
gūsių jų,kurie nėrasuorga 
nizuoti tinkamai.

Tuo tarpu ge riaus iai v ra 
suorganizuoti Toronto liet 
studentą i;pavyzdys visam 
kontinentui. J. K.
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TAUPYK IR SKOLINKIS

KOPERATYVINIA.ME BANKELY IF 

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

morgičiŲ paskolos iki 60/c Urto vertės..
Už serus mokara 41/2% dividendo iš pelno, už 

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

Pilnas čekių patarnavimas.
Darbo dienos:

Pirmadieniais - penktadieniais 9. vai. — 1 vai. po piety, 
Antradieniais ir penktadieniais 5 vai. — 8 vai. vakaro. 
21 MAIN St. E. Room 207. Tel. IA 8-0511.

HAMILTONO SKAUTAI 
IR JAUNIMO METAI

Mažai teko skaityti spau 
doje apie skautišką veiki
mą Hamiltone. Viešų pas i 
rodymų 1965.m. pabaigoje 
neturėjome, bet tiek skau 
čių.tiek skautų vienetai rin 
kosi reguliariai ir tobuli 
nosi skautybėje.per dainas 
ir žaidimus turtino lituanis 
tines žinias.Jaunimo Metų 
ženkle ir pradėjome 1966- 
uosius metus .Skautų Rėmė 
jų Valdybai sudarius sąly 
gas,Hamiltono jaunimas ir 
visuomenė turėjo progos 
pamatyti "Aukuro" režiso 
rėš E.Kudabienės pastaty 
tą pasaką "Laimės Dėžutę" 
suvaidinta išimtinai jauni 
mo, kurio diesnė dalis bu 
vo skautai .Didele i jaunimo 
ir skautų draugei E.Kuda 
bienei ir baletą paruošu
siai p. Pusdešryjei nuošir 
džiai dėkojam, "Širvintos" 
tunto skautės paruošė lote 
riją ir vaišes jaunimui, ku 
ris atskiroje salėje galėjo 
pasišokti.
Artinantis Nepriklausomy 
bės šventei, žadama, ją mi 
nint duoti kuo daugiausiai 
pasireikšti jaunimui. Paro 
dytitėvams ir visuomenei 
kad Skautų organizacijai 
priklausą jaunuoliai - lės 
kalba lietuviškai domisi 
jos praeitimi,literatūra ir 
savo tėvų gimtine.Tuo įsi 
tikint galėsit atvykę į Skau 
tų Nepriklausomybės Skau 
tų Šventės minėj imą* kuris 
įvyks vasario 13 d. Šventė 
f pradedama organizuotu da 
yvavimu lo vai .pamaldose. 

3 vai. p. p. po trumpos of i 
cialios dalies ir įžodžių 
prasidės tai dienai laužo 
pobūdžio programėlė, kuri 
bus apvainikuota s. Breich 
mano paruoštu lituanisti
niu konkursu,kuris žada bū 
ti tuo įdomus, kad bus vyk’ 
domas vyr.skaučių ir vyčių, 
daluvauįant skaučių ir skau 
tų grupėms .Vyresnie ji bus 
tik stebėtojais ir teisėjais. 
Gal ne vienam iš vyresnių 
jų būtų įdomu, ką jis dar 
apie Lietuvą ir su ja suriš 
tais klausimais prisimena? 
Kviečiame vįsus iš arti ir 
toli'. Širvintietė .

VISUOTINIS HAMILTONO 
LIE TUVIŲ

susirinkimas,šaukiamas 
sausio 3o d., sekmadienį, 
4 vai.p.p. A. V.parapijos 
salėje.

Apyl.V-ba, baigdama sa 
vokadenciją,duos savo dar 
bų pranešimą.Pranešimus 
paąarys: Revizijos Komis i 
ja,Šalpos ir Tautos Fondo 
Valdybos bei kitos organi 
zacijos.

Kadangi dabartinės Vai 
dybos kadencija jau baigia 
si, tai bus sudaryta Rinki 
minė Komisija rinkti nau 
jai Valdybai ir apsvarstyti 
rinkimų darbai ir laikas .

VisiHamiltonoir apylin 
kės lietuviai prašopai šia 
me susirinkime gausiai da 
lyvauti ir pareikšti savo 
nuomonę,del praeities dar 
bų ir ateities planų.

Apyl.V-ba

A.A.K LE ME NSO 
PRIE LG AUSKO 

vieneriųmetų sukakties 
proga bus aukojamos šv. 
mišios už jo sielą sausio 
29 d. 8.3o vai. ryto, šešta 
dienį,Aušros Vartų lietu
vių bažnyčioje.Kviečiami 
fiazįstami ir prieteliai da 
yvauti pamaldose.

AUKSO ŽĄSIS
Vasario 6 a. Hamiltone 

bus rodomas spalvuotas fil 
mas "Aukso žąsis".

Kviečiami namiltonie- 
čiai ir tolimesnių bei arti 
mujų vietovių lietuviai tą 
sekmadienį skirti šiam fu 
mut ir skaitlingai su savo 
vaikučiais dalyvauti. Vieta 
ir laikas bus pranešta vė 
liau,prašom sekti lietuviš 
ką spaudą. Filmo rodymą 
organizuoja vietos ateiti
ninkai. J, p.

LIETUVIAI STUDENTAI 
HAMILTONE

Paskatinti Jaunimo Me 
tais,studijuojantis lietuvių 
jaunimas Hamiltone, jun
giasi bendram darbui su 
suaugus iais .Norėdami pla 
čiau paskleisti žinias apie 
Lietuvą svetimtaučiams, 
jie sausio 27 d.MacMaster 
universiteto patalpose ren 
gia Lietuvos reformacinį 
pobūvį. Programoje numa 
tyta paskaita, tautinio me 
no paroda tautiniai šokiai 
bei lietuviškų valgių vaka 
rienė.Patalpas u-to admi 
nistracija duoda nemoka
mai, suteikdama galimybę 
paskiroms tautybėms sięa 
zindinti su savo krašto is 
torija,kultūra,menubeipa 
pročiais vietinę publiką . 
Tikimasi susilaukti įvai
rių tautybių studijuojančio 
jaunimo, kuriems Lietuva 
cįar yra mažai pažįstama. 
Si jaunimo idėja kaip tik la 
bai sveikintina sutampant 
su Jaunimo Metais.Reika 
luiesant,stenkimės jiems 
kiek galima padėti. Norin 
tieji dalyvauti,dėl informa 
cijų,kreipiasi pas liet, stu 
dentus. Pradžia: 8 val.vak.

25 M. VEDYBINĖ 
SUKAKTIS
Mieliem hamiltonie - 

čiams pn.Bartkam,pp.Ker 
šių patalpose buvo suruoš 
ta graži staigmena-25 m. 
vedybinė sukaktis.Staigme 
ną ruošė jų dukra Lėlė , 
žentas Robertas ir sūnus 
Jurgis. Ponai Bartkai,bū 
darni grynakraujai žemai 
čiai,kaip geri lietuviaitu 
ri didelį būrį pažįstamų 
bei draugų,kurių daugelis 
dalyvavo. Sukaktuvininkus 
pasitiko vaikai su duona , 
druska ir taure A.Paulius 
taręs sveikinimo žodį dar 
pridėjo iš savo pusės pp. 
Bartkų "biografiją", kuri 
linksmai nuteikė taip sve 
čius ,taip "jaunuosius". Bu 
vo įteikta dovana, palydėta 
"ilgiausių metų".

"AUKURAS" TORONTE
"Aukuras" vėl pasirodė 

su K .Binkio "Atžalynu"To 
ronte.Po ilgos pertraukos 
pasikeitus buvusiam "Atža 
lyno" aktorių sąstatui, 3o 
zties asmenų sąstatą pa 
ruošti yra nepaprastai sun 
kios sąlygos dirbant pamai 
nose. Beveik neįmanoma 
susirinkti repeticijoms. 
Gal tik nepaprasta ištver 
mė ir pasišventimas va
dovės E. Dauguvietytės - 
Kudabienės ir tegalėjo tai 
įvykdyti. Tėvams pranciš 
konams ir gausiai Toron

Pade kos
Nuoširdžiai dėkojame 

organizatoriams,seseriai 
Stasei ir švogeriui Kaziui 
Griciams už mums suruoš 
tą vedybų 15 metų sukaktu 
vių partiją, kuri buvo ypa 
tingai linksma .Daug kartų 
?rratekę mums patiems da 
yvauti sukaktuvių partijo 

se,bet tokios linksmos nuo 
taikos niekur neteko pajus 
ti .Buvome labai sujaudinti 
kada atvažiavęs į skautų 
parengimą, mus pasitiko 
sesuo Stasz, švogeris Ka
zys ir sūnėnas Rimvydas 
su gražiom gėlėm .Iš nuste 
bimo negalėjome suprasti, 
kas čiayradaroma.Tikrai 
didelė ir netikėta staigme 
na.Nors žodžiais yra sun 
ku išreikšti padėką, bet 
mes dėkojame visiems pri 
s įdėjus iem ir padėjus iem 
surengti taip gražią sukak 
tuvių staigmeną. Dėkojam 
pp. Pužauskams už gėles 
ir gražiai papuoštus stalus 
ir tortą.

Taip pat prisidėjusiem 
darbu p. Birutei Gricienei 
ir p. Jurkšaitienei didelis 
ačiū už taip meniškai iš
keptus tortus.

Nuoširdus ačiū šeimi
ninkėms p. Jocienei, p. Ta 
mošauskienei už taip gar
džius valgius ir mielai se

Commentator Gene Sarazen, visits lands far and near Sunday 
afternoons when CBC Sports Presents Wonderful World of Golf. 
The popular international golf series features outstanding players 
from many nations competing on some of the world’s most beautiful 
and difficult courses. Golfo mėgėjų dėmesiui.

MŪSŲ ^PORTAS'
VEDA KAZYS

Sporto skyriaus vedėjas 
Kazys Baronas.

JUDE JIMAS,ŠALFASS-goj 
sportiniu požiūriu yra 

gyvas .amžiumi dominuoja 
mas jaunimo. Vadovybe, 
daugumoje , sportinirikai- 
veteranai ir sporto darbuo 
tojai, tačiau yra jau, ir pa 
lengva įtraukiami jaunieji 
šiam darbui.1 ateitį,mūsų , 
Lietuviškos Sporto Organi 
zacijos galima žvelgti op 
timistiškai. Kai kurios, ta 
čiau reformos, organizaci 
ne prasme reikalingos .Juo 
dažniau konferuosime ir 
vyksime į Suvažiavimus,tu 
rėsime daugiau progos iš 
sikalbėtiir rasime geriau 
šią logišką išvada sėkmin 
gai ateities veiklai.Neuž 
mirškime, kad per šią, Fi 
zinio Auklėjimo ir Sporto 
Organizaciją, turime įgy
vendinti sekantį uždavinį , 
tai tautiškumo ir lietuviš 
kūmo išlaikymą, mūsų, 
sportu besidominčioje jau 
nuomenėje.

Centro Valdyba 
IŠEIVIJOS GYVENIMAS

Kanados šimtmečio pro 
gaKLB Krašto Valdyba nu 
mato išleisti anglų kalba 
leidi lį iš mūsų gyve nimo 
šiame krašte, mūsų įnašą 
visose gyvenimo srityse . 
Vienas skyrius yra numa 
tytas sportui,kurį redaguo 
ti pakviestas K. Baronas .
- Toronto dienraštis "The 
Globe and Mail" daryda
mas 1965 m. sportinę ap
žvalgą pažymėjo,kad Kana 
dos stalo teniso gyvenime 
pereitais metais,svarbiau 
šią vaidmenį vaidino V. 
Nęzukaitė.
- SAmerikos lietuviųkrep 
šinio rinktinės narys Ed. 
Modestayičius buvo išvy 
kęs su Čikagos amerikie

SAULT ST. MARIE, ONTARIO
NAUJA AP. VALDYBA

1966-tieii metai mūsų 
1 ietu v ių ko lon i jos gyve n i- 
r —1 i ■ ■ —  
šeriai ir švogeriui už rū
pestį ir vargą.

Nuoširdžiai dėkojam p. 
Rukšienienei ir p.Mičilie 
nei.

Nuoširdžiausias ačiū vi 
siems dalyvavusiems ir 
žodžiu sveikinusiems.

Ir visiems kanadiškiams 
Šuninėms ir draugams už 

ovanas ir gražius sveiki 
nlmus laiškuose.

Taip pat didelis ačiū 
krikšto dukrai Danutei ir 
jos vyrui S igttui Babušiam 
už sveikinimą laišku ir te 
legrama A č iū, ač iū v is iem.

Niekada Jūsų visų nepa 
mirštantys

** A.B.Štmonėliai

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 7 PSL.

BARONAS 
komanda gastrolėms į Is 
paniią.
- Vilniaus Sportas gruo
džio mėn. 28 d. vėl davė 
žinių, iš mūsų sportinię gy 
venimą atžymėdamas ŠA L 
FASS suvažiavimą Cleve 
landė /pažymėjo J. Gustai 
nio labai pesimistišką pra 
nešimą/, V.Nešukaitytę , 
krepš into turnyrą C ikagoj 
J. Kavaliauską ir kt.

PAVERGTOJI LIETUVA
- 1965 m.geriausiu Lietu 
vos sportininku išrinktas 
krepšininkas M. Paulaus 
kas. Tolimesnė eilė:2/R. 
Tamulis/boksas/, 3/ Vil
niaus lenkas-boksininkas 
D. Pozniak,4/bėgikas A. 
Aleksiejūnas,5/bėgikas K. 
Orentas; 6/stalo tenisinin 
kė L.Balaišytė,7/boksinin 
kas A. Zurza, 8/bėgikė F . 
Karoblienė,9/krepšininkė 
L.Vinčaitė.lo/ięties meti, 
kas B. Burokas .Šiuos spor 
tininkus išrinko Sporto 
laikraščio skaitytojai.
- So v .Sąjungos vyrų krep 
|inio pirmenybėse Kiuno 
Žalgiris randasi penktoje 
vietoj .Pirmauja Maskvos 
CASK prieš Rygos ASK,Ki 
jevo ASK ir Strojitelį.
- 1965 m. Lietuvos jaunių 
krepšinio meisterių.var
dus laimėjo Vilniaus mer 
gaitės irKaunoberniukai.

' "TAURO" ŽINIOS
Sausio 13 d.Tauras lošė 

prieš Royals komandą,pra 
eitų metų finalistus. Nors 
ir Taurui truko dvejus me 
tus, pagaliau išlošė prieš 
juos 43-4o.

Pirmam puslaiky atro 
dė.kad mūsiškiai vėl pra 
loš.Porąblogų pasų, meti 
mų ir Tauras sekė priešą. 
Pušiai kis pasibaigė 22-17 
priešo naudai Antram pus 
laikyje greitai mūsiškiai 
pasigavo ir nuo tada prasi 
dėjokarštos varžybos.Tau 
ro gynimas labai sustiprė 
jo ir priešas taškus sun
kiai gavo. Iki švilpuko ga 
las nebuvo aiškus .Paskuti 
nėse 3o sekundžių A. G ra 
žys sumetė lemiančius taš 
kus ir Tauriečiai nuėjo ba 
liavot.Taškų pelnė:A .„G ra 
žys 14,N. Loftus 9,V.Šipe 
lis 7,R.Otto 6,V.Piečaitis 
3,A.Keturka, D. Lukoševi 
čius 2.Sekančios rungty
nės sausio 2o cLTrenholme 
park salėje 8.3o vai. vak .

me pradėti labai sėkmin 
gai,nes sausio 16 d.visuo 
itinis tautiečių susirinki
mas išrinko naują ap.val 
dybą ir revizijos komisiją 
sekantiems 2 metams A p . 
valdybon išrinkti:Staškū- 
nas Viktoras, Vanagas Al 
binas,Motuzienė Valeriją 
Girdzevičiūtė Danutė ir 
Pareigia MartynaaRevizi 
įos komisiją sudarys Skar 
zinskas VytautaąMotūzas 
Antanas ir Girdzevičius 
Ignas.

Palinkėsime naujai ap. 
valdybai pasisekimo ir iš 
tvermės nelengvame dar 
be .kuris bus ypatingai sun 
kus ateinančiais 1967-tais 
metais,kada mūsų mieste 
kaip ir visoj Kanadoje bus

SUDBURY, ONT
LIETUVIŲ BAŽNYČIOS 

komiteto tradicinis vaka 
ras ir jaunimo eglutė įvyko 
antrąją Šv. Kalėdų dieną . 
Kalėdų senelis iš Lietuvos 
/P. Venskevičius/ apdova 
nojo šeštadieninės mokyk 
los mokinius ir visus kitus 
vaikučius gražiomis dova 
nomis, taip pat gražiai pa 
pasakojo apie pavergtą Lie 
tuvą.

Suaugusieji ir vyresnis 
jaunimas turėjo šokius gro 
jant įvairiomis, bet daugu 
moję lietuviškomis plokšte 
lėmis. Buvo vaišių stalas 
tik jaunimui, kurį paruošė 
kolonijos klebonas kun.An 
tanas Sabas.

Kalėdų seneliui prašant, 
eilėraščius pasakė-M.Step 
šytė.A.Kručaitė ir kt. ,pa 
dainavo S.Remeikis. 
Džiugu, kad per šį vakarą 
buvo didelis dalyvių skai
čius, kurie savo aukomis 
parėmė lietuviškos bažny 
cios išlaikymo reikalus . 
Bažryčios komitetą sudaro 
kunA.Sabas, Jurgis Kriau 
čeliūnas ir Agutė Pranskū 
nienė.

NAUJUS METUS
SUTIKOME
bendrai. "Geležinis vil

kas" medžiotojų ir meške 
r loto jų klubo gražiai pa
ruoštame pobūvyj. Be kolo 
nijos lietuvių dalyvavo ir 
svečių iš Sault S-te Marie 
Skaržinskai, Ig. Girdzevi
čius su dukra Danute, p . 
Druskis ir kt.

Gražiose vaišėse, prie 
geros A.Kusinskio muzi 
kos, vis i sutiko Naujuos iiB 
metus, tikėdami ir vienas 
kitam linkėdami geriau
sios laimės.Buvo pasvei
kinti švenčių sąvo gimta
dienius -Jadvyga Labuckie 
nė ir Vladas Juška ir klubo 
vardu įteiktos dovanėlės .

Klubo valdyba-Br.Dūda 
St.Krivickas ir Povilas Ju 
telis buvo nustebinti visuo 
menės nuoširdumu ir gau 
sumu, nes visos vietos bu 
vo perpildytos.

Taip pat, jie dėkoja vi
siems dalyviams ir asme 
nims,pade jus iems taipgra 
žiai Naujųjų metų sutikimą 
surengti ir vienokiu, ar ki 
tokiu darbu prisidėjusiems 
prie aptarnavimo,

Tradicinį-metinį klubo 
pobūvį ir naujos valdybos 
rinkimus numatyta daryti 
per Atvelykį.

iškilmingai švenčiama fe 
deracijos loo-to metų su 
kakt is, o projektuojamame 
tautybių pasirodyme daly 
vaus ar turėtų dalyvauti ir 
mūsų tautiečiai.

Ta pačia proga dar vie 
nas dalykas, tai kad įvyku 
šiame susirinkime dalyva 
vo tik apie 2o tautiečių, tuo 
tarpu kai mieste ir apylin 
kėje priskaitoma ligi 2oo 
lietuvių .Be abejo,buvo tau 
tiečių negalėjusių dėl rim 
tų priežasčių susirinkime 
dalyvauti ar tokių, kurie 
save skaito pačios bendruo 
menės "išjungtais" bet tai 
tik mažuma ir nereikšmin 
gas skaičius. O kurgi visi 
kiti?Skundžiamės nuobo
džiu gyvenimų neturėjimu 
ką veikti ir net valandas 
praleidžiame žiūrėdami į 
televiziją, o čia ir į visų 
lietuvių susibūrimą ne
įstengiame net nueiti.

LANKĖSI ROČESTERYJ
Eleonora ir Jurgis Skar 

džiai neseniai sugrįžo iš 
kelionės į Ročesterį, kur 
užtruko apie vieną savaitę 
laiko tikrindami sveikatą 
garsioje Mayo kl inikoje . 
Rochester, Minn, yra nedi 
delis apie 5oooo gyvento jų, 
gražus ir švarus miestas, 
kuris pragyvena iš sveika 
tos bejieskančių žmonių, 
masėmis plaukiančių į Ma 
yoldinikąJSavaitės nradžio 
je kiekvieną dieną šioje kli 
nikoje užsiregistruoja keli 
šimtai žmonių, o savaitga 
lyje šis skaičius nukrinta 
ligikeliųdešimčiųKlinika 
labai gražiai ir moderniai 
įrengta, o pac ientų apta rna 
vimas greitas ir geras . 
Maistas ir viešbučiai pi
giau negu Sault Ste. Marie, 
tačiau drabužiai ir daug ki 
tų dalykų kainos aukštes- 
nės.Kaip pačiame Ročeste 
ryje, taip ir visoje Mineso 
tos valstybėje nėra jokių 
pridedamų prie oardavi- 
mokainų mokesčių /sales 
ta /. Pravažiuojant į Ro 
česterį E. J.Skardžiams 
teko pamatyti ir didžiausią 
teko pamatyti ir didžiau
sius Minesotos "dvynu
kus" miestus-Mineapolį 
ir St. Paul. Korespond.

Kanados Bešališko Samdymo 
Įstatymas DRAUDŽIA 
DISKRIMINACIJĄ darbe
ĮSTATYMO TIKSLAS yra apsaugoti darbininkus nuo 
diskriminacijos darbe bei profesinėse sąjungose RASĖS, 
RELIGIJOS, SPALVOS arba TAUTINĖS KILMĖS at
žvilgiu.
ĮSTATYMAS TAIKOMAS darbdaviams, esantiems fe
deralinės jurisdikcijos darbuose bei įmonėse ir profesinėms 
sąjungoms, kurios atstovauja ten dirbančius asmenis. Fe- 
deralinei jurisdikcijai priklauso: laivininkystė, navigacija, 
geležinkeliai, kanalai, telegrafai, aerodromai, oro linijos, 
federalinės karūnos korporacijos, bankai, radijo ir televi
zijos stotys, taip pat ir darbai bei įmonės, kurie yra pa
skelbti esą bendram Kanados labui, arba neįeiną į provin
cijų parlamentų išskirtiną jurisdikciją.
ĮSTATYMAS DRAUDŽIA darbdaviui neduoti darbo as
meniui arba tarnautoja diskriminuoti dėl jo RASĖS, Re- 
I IG1JOS, SPALVOS arba TAUTINĖS KILMĖS. Darb
daviui taip pat draudžiama naudotis samdymo agentūra, 
kuri naudoja tokią diskriminaciją, arba talpinti diskrimi
nacinį darbo skelbimą, arba vartoti diskriminacinius klau
simus raštu ar žodžiu, ryšium su prašymais darbui.
ĮSTATYMAS TAIP PAT DRAUDŽIA profesinėms są
jungoms. kas liečia priklausymą joms, arba darbo sąlygas, 
naudoti diskriminacinę veiklą RASĖS, RELIGIJOS, 
SPALVOS arba TAUTINĖS KILMĖS pagrindu.
DETKURIS ASMUO, DARĄS SKUNDĄ pagal šio įsta
tymo nuostatus, arba liudijantis ar teikiąs paramą šį įsta
tymą vykdant, yra apsaugotas nuo bet kurios keršto akci
jos, kurios būtų prieš jį imtasi.
Apart federalinio įstatymo, ir keletas provincijų turi be
šališko samdymo arba panašaus pobūdžio įstatymus, ku
rie darbininkus saugo nuo diskriminacijos darbe pramonė
se, kurios priklauso atitinkamos provincijos jurisdikcijai. 
Tokie įstatymai veikia sekančiose provincijose Nova 

Scotia, New Brunswick, Quebec, Ontario, Manitoba, Saska 
tchewan and British Columbia.

SKUNDAI PAGAL SĮ ĮSTATYMĄ
TURĖTŲ BŪTI RAŠTIŠKI IR PASIŲSTI:

Director of Industr. Relations
Department of Labour, 

Ottawa
Hon. John R. Nicholson George V. Haythorne 

Minister Deputy Minister

S SUSIVIENIJIMAS
L LIETUVIŲ

A AMERIKOJE
SLA — jau 80 metų tarnauja lietuvių visuomenei 

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

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

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

SLA — jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdrau
dą — Endowment Insurance, kad jaunuolis 
gautų pinigus aukštojo mokslo studijoms 
ir gyvenimo pradžiai.

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

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

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

Gausit spausdintas informacijas, jeigu parašysit: 
LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
307 West 30 Street, New York, N. Y. 10001

AR ŽINOTE KA RAŠO

KELEIVIS?
AR ŽINOTE, kodėl vieni Jį giria, kttl peikia, bet 
visi mėgsta skaityti?

KELEIVI žmonės mėgsta dėl to, kad jis niekam 
nepatatkauja Ir nesibijo teisybės skelbti, Teisingo 
mis žiniomis 18 visur /jame daug žinių ir 18 Kana 
dos/, aldktu Ir atviru pasisakymu laikraštis per 
65 metus pelnė gera vardą Ir pasitikėjimą.

KELEIVY rasite patarimų teisintais Irkltats 
klausimais, gražių apsakymų, ellėraAčtų Ir tt. Jis 
turi Ir moterų skyrių.

METINEPRENUMERATA KANADOJ IR KITUR
TIK $ 5.OO.
LatSkus Ir prenumeratą adresuokite:

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

Išėjo įdomus 1966 metams KALENDORIUS, kurio
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V asario 19 dieną Vy tauto Klubo salėse Spaudos Baliaus!
ĮĖJIMAS KAIP PRAĖJUSIAIS METAIS. MOKSLEIVIJAI PUSĖ KAINOS. VISI BALIAUS DALYVIAI DALYVAUS BALIAUS KARALAITES RINKIMUOSE. ATŽYMINT JAUNIMO METUS, 
BALIAUS KARALAITĖ BUS APDOVANOTA G R A Ž IA ŲS IU D A I LĮ NI N K Ė S TAMOŠAITIENĖS STUDIJOS TAUTINIU RŪBU IR APVAINIKUOTA TAUTINIU VAINIKU. 
VISI MONTREALIO JR IŠ KITUR ATVYKĘ SVEČIAI SU SAVO PAŽĮSTAMAIS BEI ARTIMAISIAIS MALONIAI KVIEČIAMI DALYVAUTI MONTREALIO SPAUDOS BALIUJE. VISI TAU

TIEČIAI KVIEČIAMI VASARIO 19 D., UŽ GAVĖNIŲ ŠEŠTADIENįREZERVUOTI SPAUDOS BALlUlf

A "LITO" NARIAMS,
. . . -r . . „ kurie per praeitus metus

gavo daugiau $loo dividen

GRAŽUS PAVYZDYS VI
SIEMS KULTŪRININKAMS

Ponia Paunksntenė, gra
žiu kultūringu būdu atsily
gindama visiems,kas jai 
padarė kokią paslaugą ar 
gražų priėmimą, viešint 
Australiioje, sugrįžusi į 
Montreal}, į Australiją 
užsakė 5 Nepriklausomos 
Lietuvos prenumeratas 
ir įspėjo administraciją, 
kaa ir pratęsimus ji pa
ti padarys. Tai tikrai 
gražus atsilyginimas?

LIETUVIŠKOS PAREIGOS
VYRAS

Mykolas Sulmistras, už 
ėjęs Neprikl. Lietuvos re- 
dakcijon, įmokėjo 18 dol. 
už du Lietuviškosios En
ciklopedijos tomus ir už
sakė Angliškąją lietuvių 
Enciklopediją. Kažin, ar 
daugelis Montrealio lie
tuvių jaučia savo tautinę 
pareigą ir ar daugelis 
užsakė angliškąją lietu
vių Enciklopediją?

MONTREALIO LIETUVIŲ
SPAUDOS BALTUS 

artinasi labai sparčiai, jau 
bęliko tiktai 3 savaitės.

Šių metų balius bus ypa
tingas, nes, viena, jis bus 
naujoje vietoje- pačių lie
tuvių pastatytoje erdvioje 
Vytauto Klubo salėje, kaip 
pagrindinėje baliaus vieto 
je, bet baliaus dalyviai ga 
lės naudotis visomis Klu
bo salėmis. Yra galimy
bė ir apačioje rezervuoti 
ir izoliuoti nuo klubo lan
kytojų Klubo apatinę salę. 
Tat patalpų klausimas iš
sprendžiamas labai leng
vai ir gerai.

Šokiams gros pirmos rū 
Sies didelis orkestras.

Veiks bufetas su viso - 
kiais gėrimais. Ir bufetu 
galima bus naudotis visam 
Klube nevaržomai.

Bus geri užkandžiai.
Veiks ir loterija, kuriai 

maloniai prašoma aukoti 
fantų, šiuo atveju-paremi 
savajai spaudai.

Be anksčiau aukavusiųjų 
baliaus loterijai, skelbiam BRONIUS_ABR0M0NIS 
naujas aukas: 
P. Ltnkonienė-kavai virti 
indą ir kavos; 
D.Norkeliūnas, išvykda
mas į Kaliforniją atvežė 
bonką Martini.

Būsime labai dėkingi vi
siems, kas paaukos Spau- tytojai vis atsiunčia už 
dos Baliaus loterijai.

ORGANIZACIJŲ DĖME
SIUI

Kas iš Montrealio organiz 
zacijų dar nėra gavę anke 
tų, maloniai prašoma tuo 
jau paskambinti telefonu: 
DO 6-6220.

DR.J. S E M 0 G A S
5441 BANNANTYNE, Verdun.
Pirmadieni ir
ketvirtadienį. 2“* • 7"9 p-m- 
antradieni ir - .. ... 2-4 p.m.penktadienį

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

PO 7-3175; namų 6-9582.

ARTIMO PAGALBAI 
kasmet aukoja Vokieti
joje gyvenantiems ligo
niams, esantiems džio
vininkų sanatorijoje po 
N L prenumeratą. Met 
tams besibaigiant skai

tai jam padėką.
Nors ligonių skaičius 

Vokietijoje esančių sa
natorijose kasmet ma
žėja, nes kasmet dalis 
jų išeina į amžinybę, bet 
ten tebėra dar visa jų 
eilė, kurie prašo aukoti 
jiems laikraščio prenu
meratą. Ir NL adminis
tracija bus dėkinga vis 
stems tautiečiams, kurie 
paaukos Vokietijos sanato 
rijose gydomiems lietu
viams ligoniams. Neprtkl. 
Lietuvos prenumeratas T

[ų arba palūkanų jau iš - 
siuntinėti pajamų jnokes 
čių rašteliai.

, Daugelis stengiasi išdė 
lioti savo santaupas po ki 
tus bankus, kad tik nega
vus tų pajamų raštelių . 
Labai nesunku įrodyt, kad 
net ir sumokant valdžiai 
pajamų mokestį, vistiek 
daug geriau apsimoka pi 
nigus laikyti "Lite",kaip 
kituose bankuose.Be to, 
nereikia užmiršti ir to, 
kad tik bankams galiuoja 
tos $loo palūkanų deklara 
vimas.Pagal įstatymą pil 
dant "income ta return" 
kiekvienas gautas palūka 
nų ar dividendų doleris tu 
retų būti deklaruotas.Už 
tat laikantieji pinigus ke 
liuose bankuose be paja
mų raštelių dažnai tuos 
mokesčius sumoka iškar 
to už kelius metus,kai jie 
nuperka nekilnojamą tur 
tą ir būna priversti įrody 
ti, iš kur yra gavę tuos pi 
nigus.

Advokatai tvirtina, kad 
kelių tūkstančių santaupų 
turėjimas ir jų įrašymas 
į pareiškimus senatvės 
pensija i/nuo 65 metų/gau 
ti, neturi jokios reikšmės 
ir nepasunkina pensijos 
gavimo.

"BALTIJOS" STOVYKLĄ 
$25.ooparėmė Jadvyga 

ir Petras K izerskiai. D ide 
lis ačiū. Netrukus bus iš 
siuntinėti "income ta "ret 
kalui kvitai už stovyklai su 
teiktą paramą iki praeitų 
metų pabaigos .Kadangi ne 
visi lėšų rinkėjai buvo į 
laikinus kvitus įrašę adre 
sus, tai kai kurių adresų 
net nepavyko surasti. Už 
tat, jei kurie tų kvitelių ne 
gautų, arba rastų kuriu 
nors netikslumų, prašomi 
skambinti stovyklos iždi 
ninkui Juozui Siaučiuliui 
arba pirm. Pranui Rudins 
kui. Pr .R .

D A N T V GYDYTO]AS
Dr, J. MALIŠKA

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

Namą tel.: MU 1-2051.

• Iki sausio 30 dienos te 
bevyksta paroda3OOO Viau 
Street, žemiau Sherbrooke 
kurioje dalyvauja du lietu
viai dailinjnkai- R.Bukaus
kas ir G. Sablauskienė, — 
aplankykime. Paroda kas
dien atidaroma nuo l:3C 
iki IC vai. vakaro.

DR. A. O. JAUGELIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA

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

DR. V. GIR1UNIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA 
3938 Rosemount Blvd.

RA7-5S52; namų RA 1-0656

DR. 1RWIN C O P N I C K
Dantų Gydytoja* 

4966 Decarie Blvd.
Suite 7

Montreal, Que. Tel. 489-3191

ADVOKATAS
Stasys Daukša,. li.,d.

4 Notre Dame Št. E.
Suite 205

Suite 902 ir 903
Tel.: 861-8478 ir 861-8479

ADVOKATAS

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

Suite 205
168 Notre Dame St.E.

UN 6-2063 ir UN 6-2064.

Notaras
J. BERNOTAS 

B.A., B.C.L.

Sun Life Building 
Suite 2001

Tel.: UN 6-4364.

LIETUVIŠKAS PUSVALANDIS GIRDIMAS KAS 
ŠEŠTADIENĮ PER CFMB STOTĮ, 

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

Telef.: 669-8834

f| įįl <6? JJ. /V >jr 1465 De Seve St., Montreal 20, P.Q.
TEL. 766 - 5827

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

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

KASOS VALANDOS:
1465 DE SEVE: 

Sekmadieniais 10.30 - 12.30.
Darbo dienomis: 10.00 — 3.00 vai. 

kasdien, išskiriant pirmad. ir šeštod 
Vakare: trečiadieniais ir 

penktadieniais 7.00 - 9.00 vai.

ROSEMOUNTO SKYRIUS:
3907 Rosemount Blvd., tel. 722-2472 

Dieno: penktad. 1.00 - 6.00 vol.
Vakare: pirmadieniais, trečiadieniais 

ir penktadieniais 7.00 - 9.00 vai.

ZOTIQUE LESPERANCE

paskirtas nauju Molsono 
viceprezidentu.

AUKŠTESNIIĮJŲ LITUANI
STIKOS KURSŲ TĖVŲ IR 
mokytojų susirinkimas į- 
vyko sekmadienį AV patai 
pose. Susirinkimą vedė Te 
vų komiteto pirm. A.Blau 
zdžiūnas.

Pirmiausia Kursų vedė
ja Br. Lukoševičienė prane 
sė apie kursų darbą ir tuos 
sunkumus, kurie iškyla dėl 
nenormalių sąlygų. Ypač 
yra sunkumų dėl to, kad 
mokiniai kalba daugiausia 
angliškai ir lietuviškasis 
jų žodynas labai skurdus. 
Dėl pranešimo pasisakė 
vai ir mokytojai. Iškilo su 
manymų: tėvai buvo įtai
gojami daugiau su vaikais 
kalbėti lietuviškai, paaiš
kinant jiems retesnius žo 
džius, kurių jie nesuoran 
ta. Taipgi Kursų vedėjos 
iškelta mintis kaip nors pa 
ilginti mokslo metus, ypač 
kad į kursus ateina perjau- 
ni mokiniai, kuriems sun
ku įveikti Kursų ryogramą. 
Kelta mintis, kad šeštadie 
ninėje mokykloje tikslin
giau būtų vienais metais 
mokslą pailginti.

Pagaliau išrinktas naujas 
Tėvų komitetas, kurin įė
jo p. Jaunelis, p.Styra, p. 
Staškevičius ir p. Seidys.

KATALIKIŲ MOTERŲ PA
RENGIMAS ŠEŠTADIENĮ 
buvo kultūringai paruoštas. 
Jaunimas išpildė šokių pro
gramą. D. Lukauskaitė^pi- 
aninu palydima Ponios Žu
kauskienės, gražiai pašoko 

ji balerina daro pažangą, 
vis gražiau pasirodo.

Tautinių šokių grupė, ve
dama p. Mikalatūnaitės, 
ir akordeonu palydima p. 
Staškevičiaus, gražiai pa
šoko du šokius.

KLKM d-jos pirm. p.Na. 
vikėnienė programos da
lyvius pasveikino ir apdo
vanojo.

Po meninės programos 
sekė turtinga, gražiai pa
ruošta vakarienė ir šokiai.

Vakaras Šv.Kazimiero sa 
Įėję buvo malonus ir gra
žus.

toh^Nto
DAR VIENA PABALTIJO VIENYBĖS ORGANIZACIJA

Estų karių-veteranų ini 
ciatyva sausio 15 d. Estų 
Namuose, BroadviewAve . 
buvo sukviestas Toronte 
veikiančių Pabaltijo kraš 
tų karinių organizacijų su
sirinkimas tikslu apsijung 
ti ir išvien veikti prieš ben 
drą okupantą mūsų žygiuo 
se laisvinant rusiškojobol 
ševizmo pavergtas ir neap 
sakomai sunkų rusiškąjį 
jungą nešančias Pabaltijo 
tautas-estus,latvius, lietu 
vius.

va trinamas koncertine da 
limi, programoje dalyvau 
jant visų trijų tautybių me 
nininkams.Lietuvius atsto 
vavo sol. Algis Simanavi 
čius .Iškilmėse dalyvavu
sių lietuvių grupė buvo nu 
fotografuota.

Po oficialios ir koncer 
tinės dalių, besivaišinant 
svetingųjų estų tarpe,buvo 
linksmoji dalis - šokiai.

Bendravimo pradžia bu 
vo nuotaikinga. Bs .

ETNINĖS GRUPĖS MON- 
TREALYJE AIŠKINOSI GA
LIMYBES DALYVAUTI PA
SAULINĖJE PARODOJE

Antadienį sausio 13 Wind
sor Kotelyje įvyko Etninių gru 
piy vadovų arba įgaliotinių 
susirinkimas apsvarstyti Expo 
’ 67 reikalus.

Susirinkimų šaukė Prome
thean Society. Lietuvius atstc 
vavo R. Verbyla, A. Norkeliū- 
nas, J.Ladyga ir V. Daniliaus 
kas.

R.Verbylos pasifilimu buvo 
sudarytas komitetas iš penkių 
asmenų, į kurį išrinktas ir R. 
Verbyla.

Komiteto tikslas sueiti į kon du baleto numerius. Jauno 
taktų su Expo ’67 ir Federali 
nio paviliono vadovybėmis, 
išstudijuoti galimybes, kuriuo 
būdu Kanados etninės grupės 
galėtų pademonstruoti savo 
kultūrų Pasaulinėje parodoje 
1967 m. Montrealyje.

AUŠROS^ VARTŲ
PAR. ŽINIOS 

-Bazaro knygutės jau iš
siuntinėtos su informacija 
apie parapijos reikalus . 
Kiekvienoje srityje, kur 
mes gyvename iš aukų, 
apie ateitį sunku ką nors 
taip tikro pasakyti. Mūsų 
parapija laikosi iš aukų . 
Dėl to nė vienais metais 
negalime galvoti, kad atei 
tis yra užtikrinta.

Prašome šiais metais , 
kaip ir kiekvienais, prie 
šiobazaro prisidėti. Prak 
tiškai imant,mes parapijo 
je turime tik vieną paren 
sjimą į metus.Neatsisaky 
kite padėti fantais ir asme 
niška pagalba.
-L. Juodytė-Delisle vakar 
susituokėsuK.A.Delisle .

MONTREALIO LIETU
VIU ORGANIZACIJOS, 

kurios jau užpildė anketas 
prašomo^ tuojau jas siųsti 
adresu: Šimto metų leidi
niui, 7722 George Street, 
LaSalle, P.O.

-Pakrikštytas V.ir J.Di- 
kaičių sūnus Roberto Pra 
no vardais .Sveikiname lai 
m ingus tėvus.
-Sveikiname P. ir M. Bar 
tešius, kurie atšventė 25 
metų vedybinio gyvenimo 
sukaktį.
• Kostas ir J.Mickai sušilau 
kė pirmagimio sūnaus,kuris 
pakrikštytas Vytauto ir Anta 
no vardais.

ARSI DRAUSK!

ADAMONIS INSURANCE 
AGENCY INC.

3907 Rosemont Blvd.

Tel: 722 -2472
Res: 722-4735

GAISRAS — AUTOMOBILIAI

ATSAKOMYBE — GYVYBE 

Tikslus ir greitas patarnavimas

J. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS.

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

(storidžiai).
6396 Bannantyne, Verdun.

PO 7-6183.

RYŠIAISŲ PAVERGTĄJA 
Atkelta iš 1 psl.

vąjį pasaulį atsiųstais of i 
cialiais asmenimis. Tari 
maiši ir kalbėjimais i ne 
tik gali būti žalingi patys 
savyje, bet individualiai 
mezgami,turi tendencijos 
mažinti mūsų politinių 
veiksnių autoritetą ir 
reikšme.

5. Esamose sąlygose 
mums ypatingai reikalinga 
politinė išmintis ir disci
plina,kieta vąlia, kantrybė 
ir vienybė.Šios vertybės 
turi pergauti kiekvieną mū 
sų veiksmą ir žodį, kad 
niekur ir niekuomet nepa 
kenktume pagrindiniam 
mūsų uždaviniui-L i e t u - 
vos laisvės kovai.

Pagerbus įnešamas tų 
organizacijų vėliąvas.su 
giedojus Himną ir Šv. Jono 
parapiklebonui .Putviokuo 
pos garbės šauliui,kun. P. 
Ažubaliui invokaciją sukai 
jus, susirinkimo vadovo 
R.Tralla, buvo pakviesta 
visa eilė kalbėtojų: estų , 
latvių ir lietuvių, jų tarpe 
susirinkime su ponia daly 
yavęs gen.konsulas dr.J . 
Zmuidzinas ir šaulių kuo 
?os pirjp. St. Jakubaitis , 

oniai Zmuidziinienei es 
taitė įteikė raudonų rožių 
puokštę.

Po eilės reikšmingų kai 
bų ir linkėjimų visoms Pa 
baltijo kariškoms organi 
zacijoms susijungti ir vi e 
ningaidirbti rusiško bolše 
vizmo pavergtų Pabaltijo 
tautų laisvinimo darbą, bu 
vo pasirašytas bendradar 
biavimo aktas.Iš lietuvių 
pusės aktą pasirašė Put- 
vio šaulių kuopęs pirmSt . 
Jokūbaitis ir Saulių S-gą 
tremty centrą atstovavęs 
š. inž. J. Preikšaitis.

Susirinkimo vadovas 
M r.R.Tralla susirinkimui, 
kuriame dalyvavo daug es 
tų be i latvių šviesuomenės, 
pristatė žymesniuosius 
svečius, jų tarpe Krašto 
Valdybos pirm .Rinkuną 
su ponia,Toronto Apyl.V- 
bos pirm .Aug.Kuolą su no 
nia.buv. Pabaltiečių Feae 
racijos pirm. J.R.Simana 
vičių, Mažosios Lietuvos 
Patriarko dukrą šaulę E. 
Jankutę ir kūrėjus-savano 
rius atstovavusį K.Kregž 
dę.

Aktą pasiraš iusieji bu
vo apdovanoti ženkliukais, 
vaizduojančiais visų trijų 
kraštų organizacijų emble 
moms.

Baigiant iškilmes.orkes 
trui vedant buvo sugiedoti 
Lietuvių, Estų ir Latvių 
himnai.

Susirinkimas buvo pa}

TAUTOS FONDO
Toronto skyriaus 1965 m 

piniginės apyvartos apys 
kaita.
Pajamos:
1. Likutis iš 1964 m.

$224.9o 
1965m.vasario 16 surink 

ta..........................
2. Laike minėjimoCentrai 
Technical School $1o79.88
3. Prie Prisikėlimo bažny
čios.. ................... $21o . 25
4. Prie Šv.Jono bažnyčios

$75.8o
5. Prie evangelikų bažny
čios..........................$4o.o5
6. Gauta aukų.........$lo.42
7. Nuošimčiai Paramoje

$56.43
Iš viso pajamų $1697.73 

Išlaidos:
1. Atstovybei Kanadoje

$14oo.oo
2. TorontoApylinkės Valdy
bai..........................$2oo. oo
3.Spausdiniai ir bankinės 
išlaidos....................$4.77

Iš viso išlaidų $16o4.7,7
Likutis 1965 m. gruodžio 

31d.$ 92.96 laikomas Para
ma Toronto Credit Union 
Ltd. Nr.763 ir Resurrec 
tion Parish Toronto Nr.1255.

E. Vitartas 
TF T. skyr. kasin.

PETRAS KAIRYS
63 metų, senesnės kar 

tos ateivis buvo rastas sau 
sio9 d. negyvas prie savo 
namo garažo.Kadangi Pe 
tras buvo viengungis ir gy 
veno vienas savo name.tai 
tikros mirimo aplinkybės 
nežinomos .Petras K. ture 
jo Dundas g-vėje prie lie 
tuvių bažnyčios ilgus me 
tus maisto krautuvę. Velio 
nis Petras buvo kilimu nuo 
Raguvos, buvo gero būdo 
ir širdies lietuvis.daugelį 
tremtinių.savo giminių ir 
kt. priglaudė savo namuo 
se 1946-5o m.. nadėio dar

bus surasti, sušelpė. Palai
dotas lietuvių kapinėse.

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- 
1311,366-6220.

Slidinėki m Mėlynajam Slėny
Vallee Bleue, Va! David, prie 11 kelio
3 KELTUVAI, 11 PUIKIŲ TAKŲ, 
ČIUOŽIMO AIKŠTĖ, SKI REIK - 
MENYS.SKI MOKYKLA, MODER
NIŠKAS RESTCRANAS-ZIDINYS

LAIKRODININKAS
ANTANAS ŽUKAS 

1856 WELLINGTON ST. 
TeL WE 2-0644.

TAISAU IR PARDUODU 
ŽEMOMIS KAINOMIS 

LAIKRODŽIUS IR JUVELYRUS.

1.G.ELECTRIC R'd.
Elektros kontraktoriu* 

IGNAS GURČIN Aš 
889 — 56 Avenue 

Lachine. Tel. 631-0882.

PINE LAND CORP.
agentas ROMAS VERBYLA

Investavimui žemė St. Hubert, 
netoli St. Helen aaloa 

( 1967 m. pae. parodos vieta)
Telef. 254-4287 ir VI 4-9254.
Adresas: 5974 Turenne, 
Montreal 5, Que.

Ar žinoma^kad
“NEPRIKLAUSOMOS“
IETUVOS“ SPAUSTUVĖ

spausdina bilietus, pa
kvietimus, vizitines,įvai 
rius blankus, receptams 
lapelius, vedybinius pa 
kvietimus, mirties atve
ju užuojautos laiškus,pa 
dėkos korteles, visokius 
“statmęntus“,. vokus su 
adresais, laikraščius , 
žurnalus ir knygas. 
Darbą atlieka pigiau, ne 
gu kitos spaustuvės. 
Kviečiame įsitikinti.

Spausdintus galime priimti 
paštu ir paštu pasiųsti.

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

A. NORKELIUNAS
Commisioner of the Superior Court of Montreal 

MONTREAL ENTERPRISES REG’D 
VISŲ RŪSIŲ DRAUDIMAS.

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

KEATING FORD 
Sales Limited

4415 Bannantyne Ave.
FALCON FAIRLANE

GALAXIE THUNDERBIRD

MUSTANG - TRUCKS

Used cars
1 year guarantee 

Kreipkitės į
LEO GURECKA6

Sales Manager's Asistent
Keating Ford Sales Ltd.

Jūsų lietuvis atstovas
769 - 8831

Keating Ford Sale* Ltd. 
Tel. namų DO 6 - 2548 
įstaigos 769-8529

bankuose.Be
v%25c4%2597li%25c4%2585vas.su
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