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Pagrindinių lietuviškųjų organizacijų susirinkimo Clevelande vaizdais: kairėje bendras ir dešinėje spaudos konferencija. Foto V. Pliodžinskio.

PRfifJUSI SflVflITf
AMERIKOS POLITIKA ATSIDŪRUSI KRYŽKELĖJE

Sunku mums, europiečiams, zidentas negali būti izoliuo- 
suprasti Jungtiniy Amerikos tas nuo gyvenimo, kuris jone 
Valstybiy tarptautinę politiką, veiktą. Būty dar 
Stebint jos eigą paskutiniojo 
pokario laikais,susidaro įspū 
dis, kad

JAV TARPTAUTINĖ 
POLITIKA NEPROTINGA .

Ir nepraktiška. JAV turi di
delę dsokiy priemoniy persva 
rą ir, priešinda tąsi gyvetii- 
•miškai logiškai,jomis nepasi 
naudoja. JAV atkakliai šel
pia savo politinius ir ideolo
ginius priešus, kurie už tą 
šelpimą dažnai atsilygina pik 
tuoju. JAV visą laiką svyruo 
ja ir nesugeba padaryti rimty 
ir preciziškai aiškią sprendi 
my. Ir tuo tarpu žino ir net pa 
sigiria, kad ji visame žemės 
rutulyje yra pirmaujanti tau
ta ir valstybė. Tat,
KODĖL JAV POLITIKA 
TOKIA NEPROTINGA ?
Ir nelogiška,ir nepraktiška? 
Kai kas teigia, kad JAV pre 

zidentas, kuris formaliai i- 
mant, sprendimus daro vienas 
meniškai, visą laiką svyruo
ja, kaip smilga vėjuje, tarp vi 
duje veikiančiy jėgy.ypač įta 
kingojo kapitalo,kuris daugu
moje sukoncentruotas žinomo 
se rankose. Esą,kapitalo mag 
natai neleidžia JAV preziden 
to'politikai eiti išnagrinėto - 
mis ir tikslingumą turinčio
mis gairėmis. Todėl, kai jau 
susidarąs įspūdis, kad JAV 
artinasi prie triumpo, tuojau 
gairės išvartomos ir politike, 
atsiduria be gairiy ir kelio.

Neabejotina, kad JAV pre

MAS LEIDO AGRESORIUI 
SUSITVARKYTI, 
atstatyti kelius ir atgabenti į 
Vietnamu daugelį kariuome
nės. Atgabenti keliolika pul 
ky; atgabenta ginklyir kari
nės medžiagos. Ir visą tai ag 
resorius panaudos ir prieš 
Vietnamą ir prieš JAV kariuo 
menę. Įr viso to akivaizdoje, 
JAV tūpčioja, irnežįno, kas 
veikti,kaip pasielgti. Kur rea 
lūs klausimo sprendimas, kur 
logika?

Ir jau bus beveik mėnuo lai 
ko, kai
JAV PREZIDENTAS NEGALI 
PADARYTI SPRENDIMO, 
kariauti su Vietnamu,ar kapi * 
tuliuoti.

Buvo suprantama, kai JAV 
vedė taikos ofenzyvą. Ji bu
vo tikrai imponuojanti ir pa
daryta visu rimtumu irkruop 
ščiu atsidėjimu. Bet kai da 
bar jau paaiškėjo, kad agre

TRAGINGIAU, JEIGU JAV 
PREZIDENTAS BŪTŲ 
IZOLIUOTAS.

Kai kas teigia, kad JAV ore 
zidentas esąs apsistatęs ar ap 
statytas patarėjais, kurie jam 
neleidžia panaudoti sveiko 
proto ir logikos, ir patys bū 
darni veikiami pašaliniy jė- 
gy, tramdą ir prezidentui da
ryti logiškus ir praktiškus 
sprendimus. Ir spauda labai 
veikianti nusistatymy, o joje 
probolševikiškas elementas 
labai įsigalėjęs.

Kaip ten yra iš tikryjy^ sun 
ku spręsti, bet faktas lieka 
faktu, kad 
TARPTAUTINĖ JAV POLITI 
KA ATRODO IR NELOGIŠKA s0.riu®. PasirY??s kovoti iki 
IR NETIKSLINGA. laimėjimo, tai belieka arba

kapituliuoti, arba kariauti.
0 gal visi amerikonai tokie JAV, atrodo, susvyravo ir at- 

yra? Gal jie, kaip falygina- 
mai jaunos tautos žmonės,ne 
turi pakankamos praktikos ir 
elgiasi, kaip politiniai moki 
niai? Štai senatorius Mans
field pasisako prieš oro ata
kas Vietname.Senatorius Ful- 
brightas nueina net iki dery 
by su teroristais. Kur galima 
toliau dar eiti ir kaip galima 
ke Iti didesnius prieštaravi
mus?

Tuo tarpu JAV gen.štabo 
viršininkas, kurio žinioje ka 
ro vedimas Vietname, sako, 
kad
BOMBARDAVIMŲ SUSTABDY

Naujasis Australijos minister is pirmininkas Holt 
maudosi su podukromis, kaip skelbta Amerikos spaud

HOIT & STEPDAUGHTERS-IN-LAW AT THE BEACH

sidūrė kryžkelėje.
ŽINIOS VISAI TRUMPAI
• Havanoje tarėsi komu 
nistai, kaip sukelti Ame
rikoje perversmus. Nutar 
ta siekti perversmų viso
je Pietų Amerikoje.
• Amerikos valstybės su
sirinks aptarti Havanoje 
padarytų prieš Ameriką 
komunistu nutarimų.
• Indijos provincijoje Ka- 
reloje komunistai sukėlė 
riaušes protestuodami pri 
ieš ryžiu davinio sumažini 
mą.
• JAV Atlanto pakraštyje 
siautė milžiniškos audros 
su gausiu sniego, kurio 
iškrito per pusę metro ir 
užblokavo visus kelius, dėl 
ko sustojo traukiniai.
• Suomijos sostinėje Hel
sinkyje vyko kompartijos 
suvažiavimas, pasisakęs 
už karo Vietname palaiky- 
ma.
• Pietų Afrika, kuri įuod 
duosius ignoruoja, pažade 
jo Rodezijai pagalbą.
• Rusijos atstovas nusigi
nklavimo konferencijoje Ge r
ievoje, Carapkin, pareiš- rode, kad ši konferencija 
kė, kad karas Vietname kl
iudysiąs deryboms.
o JAV apsaugos mil.MC- . .... ,
Namara pareiškė, kas JAV ™>ngas susiejimas kurio 
turi priemonių apsiginti ir išdavas ateityje plačiai ra 
apginti savo sąjungininkus, )au8 ^.y188 V18° pasaulio 
jei kiltų ir atominis karas, lietuviškoji visuomene

. .... - rod notonlzO uhninri L

Lietuvių gyvenimo faktai
SVARBIŲ PASITARIMŲ 
DIENOS C LEVE LAMDĖ

Sausio 22 ir 23 dieno
mis į Clevelandą buvo su 
važiavę visu mūsų lietuviš 
ku ce įtriiiu organizacijų 
veikėjai ir labai svarbiai 
ir reikšmingai konferenci 
jai.

Konferenci;c.5 dalyvavo 
šių centrinių drganizac iju 
oficialios delegacijos 
VLIKo,ALTos,LLKo,PLB 
JAV T.b ir K LB V-bos ir 
koiferenciją stebėjo Lie 
tuvos Respublikos Pasiun 
tinio M inisterio J.Kejecko 
atstovas dr.S.Bačkis.

Apie konferencijos dar 
bus ir susitarimus visuo- 
rr e lė buvo pai įformuota 
viešoj spaudos koiferenci 
joje, kuri įvyko Lietuviu 
parapijos salėje. Ilgesnį 
pranešimą padarė VLIKo 
pirm.min.V.Sidzikauskas , . . , , .
pasidžiaugdamas,kad visa • Daugelyje lietuviy koloni 
konferencija buvo neabejo jy JAV ir Kanadoje paminėtas 
tinai naudinga ir reikšmin- 43 mėty sukaktis nuo Klaipė- 
ga ir tam tikra prasme liks ' ■ '
istorine, kad konferencija 
praėjo pozityvioje kurybin 
goję nuotaikoje ir pasiek
tas vieningas susitarimas 
visais svarstytais klausi
mais. Be to dar trumpus 
pranešimus padarė visu 
kitu konferencijoje dalyva 
vusiu organizacijų pirmi- 
ninkai.Vėliau visi dalyviai 
atsakinėjo į spaudos ir vi 
suomenės narių paklausi 
mus.

Iš pranešimu paaiškėjo, 
kad konfere icijoje ilgiau
siai buvo svarstomas bei 
dradarbiavimo su paverg 
tos Lietuvos gyventojais 
klausimas.Plačiai išdisku 
tavus šį klausimą,buvo vi 
su priimta atatinkama re 
zoliucija-pareiškimas .

Be to dar konferencijoje 
buvo svarstomi Jaunimo 
Metu ir Jaunimo Kongreso 
organizavimo reikalai.Lie 
tuvos Nepriklausomybės 
5o metu sukakties atatinka 
mo paminėjimo ir šios su 
kakties politinio išnaudoji 
mo oraga lizavimas, spau 
dos irkiti reikalai. Visais 
klausimais yra priimti ata 
tinkami nutarimai,kuriuos 
Elta išsiuntinės mūsų spau 
dai.'

Visi turimi duomenys

LIETUVIŠKOSIOS ŽINIOS 
VISAI TRUMPAI

• Čikagoje, Jaunimo Centre 
atidaryta dailininko Rimšos 
dailės darby paroda.
• New Yorke keramikės Kašu 
bienės darby paroda atidaryta 
•ki vasario 12 d.
• Broliai Mekai lišleido naują 
filmy.
• Lietuviy katalikę Kolegi
jai Romoje sukako 20 mėty.
• Kanados lietuviai studen
tai sudarė savo organizacijy. 
Šį savaitgalį Montrealvie ivv 
ko organizacinis susirinki
mas. Centrą sudaro keturiy 
sričiy studentai: Montrealio, 
Toronto, Ottawos,ir Hamilto
no susigrupavimai.

dos atvadavimo.
• Išleista dr. V.Daugirdai
tės - Sruogienės 6-ji Lietuvos 
istorijos laida.
• Išleista Amerikos lietuviy 
Isporto istorija, apimanti 65 
- riy mėty laikotarpį .
• Stukas išleido op. sol. A. 
Dambrauskaitės įdainavimo 
plokštelę.
• Aktorius V.Valiukas stei
gia lėliy teatry New Yorke.
• Lietuviu opera Čikagoje ko 
lektyvo susirinkime nutarė 
statyti Karnavičiaus opery 
“Gražiny“.
• Rusai neišleido Antano 
Petrausko, kuris buvo nu
vykęs kaip turistas į Mins 
ką.
• Teatęąs Antrasis Kai
mas iš Čikagos gastroliuos 
Los Angelese vasario 4 d. , 
8 vai. vak. ir vas. 5 d., 7 
v. vak. 118 Larchmont BĮ. 
L. A.
• VLlKopirmV.Sidzikaus 
kas kalbės Los Angeles 
A LT-bos ruošiamame Va 
sario 16 minėjime lietuviu 
parapijos salėj vasario 13 
d. tuojau po pamaldų.

matymas ar nuomonių pa 
sikeitimas-tai buvo reikš

išdavas ateityje plačiai pa 
ilio

i m, ix awxxiuixo - visuomenė
• Vietname atnauji iti mū- ta(? netenka abejoti, kad 
šiai, nes komunistai nesu
tinka derėtis dėl taikos.
• Anglijos karo ir užs. r. 
mi isteriai tarėsi Vašing 
tone dienos klausimais.

prie atskirų klausimu mū 
sų spaudai, radio progra 
moms, visuomenių organi 
zacijų susirinkimams dar 
teks daug sykių sugrįžti .

J.Dabreika

LAPKRIČIO 13 ATGARSIAI 
ITALIJOJ IR VOKIETIJOJ

Ryšium su lapkričio 13 
manifestacija New York 
Times paskelbto atsišauki 
motekstą Lietuvos Pasiun 
tinybė Rompje išsiuntinė 
jo visoms Šv.Sosto įstai 
Joms, prie Vatikano akre 

ituotiems diplomatams , 
žymesniems italų politi
kams bei parlamentarams 
ir didesniems Romos lai 
kraščiams.

KAS NAUJA KANADOJE
ATMETĖ PENSIJŲ 
PADIDINIMĄ 
Fede ratiniam parlamen 

te opozicijos vadas J.Die 
fenbaker pasiūlė senatvės 
pensijas pakelti nuo 75dol. 
ikiloodolerių mėnesiuifa 
čiau balsuojant pasiūly
mas atmestas :už loo dolė 
riu pasisakė 126 ir prieš 
134atstovai.Prieš pastoly 
mą balsavo liberalai, So
cial Credit ir vienas Nau 
jųjų demokratu atstovas 
/Howard/.

Konservatoriai, kaip ži 
noma, eidami į rinkimus , 
iškėlė pensijų pakėlimo 
klausimą ir,būdami logiš 
ki, dabar pasiūlė pakelti . 
SKIRTINGOS PAŽIŪROS 
Į KARA VIETNAME

Atsiliepiant į Sosto kai 
bos pasisakymus, Naujųiu 
demokratu lyderis spaudė 
JAV dėl karo Vietname.Į 
tai atsiliepė Kanados užs . 
reik .m in.P.Martin.Jis sa
kė,kad Douglaso teigimai 
nepagrįsti tikrove. Nega 
Įima JAV kaltinti dėl Viet 
namo, nes reikia plačiau 
žiūrėti ir imti realius fak 
tus, kaip komunistų veiks 
mus Laose, sabotažo fak
tus Siame, terorą Vietna
me ir tt. JAV pasiūlė tai 
ką,bet priešas reikalauja 
priimti jo sąlygas. M art in 
palaikė Jol nsono politiką 
Azijoje.
KVEBEKO IR ONTARIO 

PARLAMENTAI 
Atidarius naujojo fede 

ralinio parlamento darbų 
sesiją,suskato irprovinci 
niai parlamentai-pradėjo 
darbus ir Kvebeko ir Onta 
rio parlamentai.
ALBERTA ALKOHOT-INS

JA UNIMĄ
Albe rots valdančioji li

beralų partija nutarė jau
nimui pakeisti alkoholio 
vartojimo ribą:ligšiol alko 
holį galėjo naudoti ne jau 
nesni kaip 21 metų, dabar 
gi nutarta leisti vartoti jau 
nuo 18 metų.. .

ONTARIO NESIJUNGIA Į 
VISAKANADINĮ SOCIALI
NIO DRAUDIMO PIANĄ

Viešėdamas Montrealy, 
Ontario premjeras Robarte 
pareiškė spaudai,kad Onta 
rio nesidės į bendrakanadi 
nį socialinio draudimo pla 
nąbetįvęs sąvąjį-Ontario 
planą,kuris leis piliečiam 
draustis arba privačiai,ar 
ba provincijos plane.

• Vakarų Vokietija paga
vo rusus šnipinėjant ir iš 
varė pagautuosius.
• Indira Gandi, sudariu
si Indijos ministerių ka
binetą, parlamente išdės
tė savo politiką- Indija lai 
kysis neutralumo, taikos, 
kovos su badu ir skurdu.

KANADĄ UŽLIEJA SVETI 
MAS KAPITALAS

Taip pasakė Toronto b ir 
žos valdybos narys H. G ra 
ham .Kanadoje susidaranti 
būsena, kokia buvo Jungti 
nėse Amerikos Valstybė 
se prieš šimtą metu.Tik 
tai tas skirtumas,kad Ame 
rika tada gavo kapitalą iš 
Anglijos jį skolindama, o 
Kanaaon dabar svetimas
kapitalas plaukia investa 
ctjų būdu. Tame esąs Ka 
nados pavojus. Ypač dide

LIETUVOJE MIRĖ 
PROF. VL. JURGUTIS

Po sunkios ligos sausio 
9 d. Vilniuje mirė žymu
sis Lietuvos finansininkas 
profesorius Vladas Jurgu
tis. Palaidotas Palangoje.

Jurgutis gimė 1885.10.24 
Joskaudų kaime, Palangos 
vai.Baigęs Palangos prog 
imnaziją, įstojo Kauno ku 
nigų seminarijon, kurią b 
baigęs studtjąvo Petrapily 
dvas. Akademijoje. Sočia 
linius ir ekonominius mok
sius gilino Miuncheno uni 
versitete.
Kaip finansų žinovas, Lie 

tuvos universitete dėstė fi 
nansų mokslą. Jis buvo pi 
rmasis Lietuvos banko vai 
dvtojas ir Lietuvos pinigu 
globėjas.

Kunigystę buvo pametęs 
ir buvo vedęs. Buvo dide
lis šalininkas organizuoto 
darbo ir didelis kovotojas 
patriotas, dėl ko nacių bu
vo išvežtas į Stutthofo ko
ncentracijos stovyklą, kur 
jį rado bolševikai ir par
sivežė i Lietuvą.

Ben Barka, dėl kurio nu
žudymo nutraukti Prancū
zijos santykiai su Maroku.
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Studentai - Gyvenimas ir Veikla

Svarbus
Pagrindinių lietuviu organizacijų posėdžiu Clevelandė prezidiumas. Pirminin
kauja VLIKo pirm. V. Sidzikauskas jo dešinėje PLB V-bos pirm. J.Bachunas, 
ir dr. Nemickas: jo kairėje p. Mikulskis ir B. Bieliukas. Foto V. Pliodžinskio.

-----------—__________________________________________________________________ __n Ingą
PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO KONGRESO RUOŠIMO KOMITETO PIRMININKAS Fedel

nutarimai
1966 metų sausio 22 ir 

23 dieną Clevelander Ohio, 
susirinko pasitarti lietu
viams svarbiais klausi
mais Vyriausio Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetą Lie 
tuvos Laisvės Komiteto, 
Amerikos Lietuvių Tary
bos ir Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės atstovai.

Apsvarstė laisvųjų lietu 
vių su pavergtąją Lietuva 
bendravimo sąlygas ir ki 
tus aktualiuosius reikalus 
sutarė paskelbti šiuos pa 
reiškimus

1
Vien savo skaičiumi lais 

vieji lietuviai sudaro be
veik ketvirtą visos lietu
viu tautos dalį.Gyvenamo 
mis politinėmis sąlygomis 
laisvieji lietuviai turi svar 
bią misiją Lietuvai. Jie su 
tautoskamienudalinasi at
sakomybe už tautos išliki 
mą ir jos politinę ateitį.

Savo dvasiniam kultūri 
niam bei tautiniam tapatu 
muisusavo tauta išlaikyti 
laisvieji lietuviai privalo 
ko glaudžiau bendradar
biauti su Lietuva.

Tačiau Sovietu Rusija, 
laikydama Lietuvos Respu 
bliką okupuotą ir paversta 
Sovietų Sąjungos dalimi, 
ne tiktai trukdo lietuviu tau 
tai vykdyt laisvą apsispren 
dimą ir Lietuvos Respubli 
kos suverenumą, bet taip 
pat sudaro kliūtį laisvie
siems lietuviams norma
liai bendrauti su Lietuva.

Nors Lietuvos teritorija 
tebėra okupuota jos valsty 
binės institucijos krašte 
sunaikintos ir pati Lietuva 
faktiškai paversta Sovietu 
Sąjungos dalimi. tačiau 
tarptautinės teisės atžvil 
giu Lietuvos Respublika te 
bėra. Jungtinių valstybių . 
kaip lygiai ir kitu laisvųjų 
valstybių Lietuvos Respu 
blikos de jure pripažini- 
mąs tebėra galioje.

Sis Lietuvos Respubli
kos tęstinumas ir Lietuvos 
įjungimo į Sovietu Sąjungą 
nepripažinimas yra reiks 
minga atrama kovoje so
vietu okupacijai pašalinti 
ir lietuviu tautos laisvo ap 
sisprendimo vykdymui at 
statyti.

Todėl Sovietu Rusija vi 
sais būdais ir visom is pro 
gomis stengiasi sunaikinti 
Lietuvos Respublikos tęs 
tinumą ir pasiekti Lietu
vos įjungimo į Sovietu Są 
jungą tarptautinį pripaži
nimą.

Visu lietuvių yra tauti 
nė pareiga vengti bet kurių 
veiksmu.kurie galėtu kenk 
ti Lietuvos Respublikos tęs 
tinumui ir tiesiog ar netie 
siog talkintu okupantui įtei 
sinti savo agresiją prieš 
Lietuvą.

Okupantui šiek tiek pra 
vėrus geležinę uždangą , 
laisvieji lietuviai pradėjo 
tegu tik ribotą privatu as 
meninį bendravimą su sa 
va artimaisiais ukopuotop 
Lietuvoje irSibiro tremty 
je.Iš laisvojo pasaulio pra 
sidėjoį aną pusę laiškai, 
dovanu siuntiniai iš anos 
pusės-laiškai. spauda do 
vanėlės.

Be to, pagal Sovietų Sa 
jungos su Vakarų valstybe 
mis pasirašytas vadinamų 
kultūrinių mainų sutartis , 
Sovietų Sąjungos delegaci 
jų, profesinių, sportinių ir 
turistinių grupių sudėtyje 
kartais pasirodo ir lietu
viu paprastai partiečiu ar 
sovietiniu pareigūnu taip 
pat atskiri lietuviai iš Ame

rikos Kanados ir kitu kraš 
tų apsilanko Sovietu Rusi 
joje o iš ten ir okupuotoje 
Lietuvoje.

Įgalindamas laisvuosius 
lietuvius šiek tiek bendrau 
tisu pavergtaisiais, oku
pantas siekia laisvuosius 
lietuvius pripratinti prie 
Lietuvos užgrobimo ir jo 
pripažinimo.Okupantas šie 
kia laisvųjų lietuviu ben
dravimą su pavergtaisiais 
broliais paversti talkinin 
kavimu okupacijai ir Lietu 
vos inkorporacijai j Sovie 
tu Sąjungą .

Nors Lietuvos Respubli 
kos tęstinumas ir Lietuvos 
įjungimo į Sovietų Sąjungą . 
paverčiant ją "LTSR", ne 
pripažinimas apsprendžia 
laisvųjų lietuviu bendravi 
mo su pavergtąja Lietuva 
pobūdį ir turinį bet prakti 
koj susiorientuoti, kas esą 
mom is sąlygomis yra gali 
ma ir ko reikia vengtisun- 
kina ir ta aplinkybė kad 
okupuotoje Lietuvoje yra 
susovietlntas visas visuo 
meninis ir kultūrinis gy- 
venimas. Visas okupuotos 
Lietuvos gyvenimas yra 
M askvos kontroliuo; amas. 
neišskiriant nei knygų nei 
gaidų leidyklų, nei meno 
institucijų, parodų ir tea
trų nei mokslo ir mokymo 
įstaigų nei kultūrinių orga 
n izac i jų .Okupuotoje Lietu 
voje yra tik vadinamos 
"LTSR"įstaigos bei orga 
nizacijos. O laisvųjų lietu 
viu bendravimas su vadi
namos "LTSR" pareigū
nais,įstaigomis ar organi 
zacijomis būtų tolygus Lie 
tuvos Respublikos tęstinu 
mo ir Lietuvos įjungimo į 
Sovietu Sąjungą nepripaži 
nimo atsisakymui.

TAUTINE DRAUSMĖ 
REIKALAUJA, kad tol kol 
Sovietu Rusija laikys Lie 
tuva okupuotą ir paverstą 
Sovietų Sąjungos dalimi. 
laisvieji lietuviai santy 
kiuose su okupuotos Lietu 
vos gyventojais ribotųsi 
bendravimu tik privačioj 
asmeninėj plotmėj.

2
Šiais metais rengs imųju 

Vasario 16 dienos minėji 
mu proga stengiamasi sti 
print lietuvių tautos kovos 
ryžtas prieš sovietinę Lie 
tuvos okupaciją,sutelkiant 
tai kovai gal imai daugiau 
piniginių išteklių o minėji
mu rezoliucijose be kitų 
dalyku,prašoma J.A .V. vy 
riausybės neratifikuot jos 
su Sovietų Sąjunga pasira 
šytosios konsuliarinės su 
tarties.

3
Pritariama Jaunimo Me 

tų programai ir raginama 
lietuviu visuomeni 
mis priemonėmis ją remti 
ir joje dalyvauti.

4
Vertinama kiekviena 

laisvės kovos iniciatyva, 
tačiau siekiama, kad ji bū 
tų suderinta su Lietuvos 
veiksnių politika i r taktika.

5
Ryšium su 1968 metais 

įvyksiančia Lietuvos nepri 
klausomybės atstatymo 5o 
metų sukaktim, skatina
mos visų laisvųjų lietuvių 
organizacijos tinkamai pa 
siruošti šio reikšmingo lie 
tuvių tautos politinio įvy
kio tinkamam paminėjimui 

6
Pageidaujama laisvųjų 

lietuvių vadovaujančiųjų 
institucijų glaudesnio ben 
dradarbiavimo ateityje.

/Elta/

V1SO-

Šiais Jaunimo Metais 
didžiausias įvykis bus Fa 
šaulio Lietuviu Jaunimo 
Kongresas Pasaulio Lietu 
viu Bendruomenės Valdy 
b 's šaukiamas birželio 3o 
-liepos 3 Chicagoje.Jau 
dabar visame laisvame pa 
šaulyje lietuvių jaunimas 
sparčiai ruošiasi vykti į šį 
istorinį pirmąjį Jaunimo 
Kongresą ir jame dalyvau 
tLPagal turimas žinias jau 
pranešė atvyksią apie 7o 
atstovų iš 14 kraštų/neskai 
tant JAV ir Kanados/.Su 
sidomėjimas JaunimoKon 
su visuose kraštuose labai 
didelis.

Jaunimo Kongreso ruo 
Šimu ir vykdymu rūpinasi
Pasaulio Lietuvių Jaunimo | 
Komitetas, sudarytas iš 
JAV ir Kanados lietuvių 
jaunimo organizacijų pir 
mininkų bei atstovų ir PLB 
Valdybos kviestų asmenų. 
Komitetas slaptu balsavi 
mu savo pirmininku išsi 
rinko energingą ir nepa
prastai darbštų 25 metų 
amžiaus inžinierių Algį 
Zaparaęką iš Detroito.Jis 
sumaniai vadovauja vi- 
s iem s K om iteto da rbam s, 
įvairioms komis i joms, nuo 
lat ieško naujų idėjų ir nau 
jų veiklos būdų, artimai 
bendradarbiauja su PLB 
Valdyba ir jaunimo organi 
zacijomis. Pats būdamas 
jauno amžiaus,gerai pažįs 
ta jaunosios kartos nuotai 
kas, galvoseną ir proble
mas. Yra gilus irsąmonin 
gas lietuvis patriotas, ku 
riam vyresniosios kartos 
rūpesčiai irgi gerai supran 
tami.

Algis Zaparackas gimė 
194o balandžio 4 Kaune, Lie 
tuvoje,Antano ir Stasės Za 
parackų šeimoje .Vos pen 
kerių metų sulaukęs Algis 
paliko Lietuvą ir atsidūrė 
Augsburge, Hochfeldo sto 
vykioj.1949 gegužės 3o at 
vyko į St.Clair, Pennsylva 
nia, o 195o persikėlė į De 
troitą,JAV.Detroite lankė 
ir baigė pradžios mokyklą. 
1963 baigė mechaninės in 
žinierijos studijas Wayne ! 
State Universitete, gauda , 
mas Bachelor of Science ' 
laipsnį. Po studijų dirba 1 
didžiulėje automobilių fir 1 
moję, Chrysler Corpora 
tion.inžinierijos skyriuje 1 
kaipo inžinierius.

AT.GIS ZAPARACKAS

Algis Zaparackas pri
klauso Lietuvių Skautų,Są 
jungai nuo 1952 metų.Ėjo 
įvairias skautiškas parei 
gas: ad jutanto,draugininko 
Korp'. Vytis skyriaus se
kretoriaus, pirmininko, 
ASS skyriaus pirmininko 
irt.t.1961 metais pakeltas 
į paskautininkius,1958 me 
tais už nuopelnus skauty 
įei apdovanotas Vėliavos 
Z ymen iu .vadovavo stovyk 
loms.1958-1964 atstovavo 
lietuvius skautus kaipo 
Neighborhood Comm is šio 
nėr pas Detroito amerikie 
čius skautus.

Algis Zaparackas yra 
aktyvus lietuvių visuome 
niniame gyvenime. Pri
klauso Lietuvių Bendruo 
menei, 1964 metais buvo 
Detroito Lietuvių Organi 
zacijų CV narys,1964-65 
metais atstovavo Lietuvių 
Studentų Sąjungą Ameri
kos Lietuvių Taryboje.,- 
nuo 1963 metų yra Detroi 
to Pavergtųjų Tautų Komi 
tetonarys,Detroito Lietu
viškųjų Melodijų radio va
landėlės pranešėjas, Litua 
nūs Fondacijos valdybos- 
narys, ir kt.

Studijų metu Algis Zapa 
rackas buvo veiklus stu
dentų gyvenime.Dvi kaden 
cijas iš eilės, 1963-64 ir 
1964-65,vadovavo Lietuvių 
Studentų Sąjungai JAV kai 
po Centro Valdybos pirmi 
ninkas.

Lietuvių Studentų Sąjun 
ga, vadovaujama Algio Za 
paracko, pirmoj i pritarė

Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongreso šaukimo minėiai 
dar 1963metais. Vėliau Al 
gis Zaparackas dažnai įvai 
rių minčių siūlė PLB Vai 
dybai,kaip įtraukti lietuvių 
jaunimą į aktyvų lietuvišką 
gyven imą.A Igio Z aparacko 
siūlymu atsirado Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Metai 
3jo manymu vien tik kon
greso šaukimas neišjudins 
jaunimo pasaulyje/.Algio 
Zaparacko mintis buvo pra 
dėti rinkti Jaunimo Petici
ją visuose pasaulio kraš 
tuose ir ją atvežti į Jungti 
nes Tautas .Ta peticija jau 
ruošiama ir Vasario 16 
proga visų kraštų jauni
mas pradės rinkti parašus 
jai. Taip pat jo sumany
mas buvo ruošti prieškon 
gresinę jaunimo stovyklą . 
Ir daugelis kitų siūlymų . 
kurie yra vykdomi.

Malonu visiems išeivijo 
je, kad savb tarpe turime 
jaunų ir energingų vyrų , 
kaipAlgis Zaparackas, ku 
rie tarsi žvaigždės spindi 
mums savo jaunatvišku už 
sidegimu. Malonu ir tas , 
kad JaunimoKongreso ruo 
Šimui vadovauja patsai jau 
nimas. Jis gal kiek kitaip 
žiūri į kai kuriuos klausi 
mus, negu vyresnioji kar 
ta,bet esmėje siekia to pa 
čio tikslo-laisvos tautos 
Nepriklausomoj Lietuvoj 
ir vieningos bei stiprios 
lietuvių bendruomenes sve 
tur.Turime gerą jaunimą 
mūsų tarpe,tad didžiuoki 
mės, kad sugebėjom tokį 
auginti, ir su juo bendrai 
dirbkime. Algis Zaparac 
kas yra vienas iš tų, kurie 
savo jaunystėje jau daug 
darbų atliko. Ir aar daug 
atliks .Jaunimo Kongresas 
bus vienas iš jų. V.K.

NAUJI LEIDINIAI

Jonas Mingėla. LABAS RY
TAS, VOVERE. Eilėraščiai 
vaikams. Spalvomis iliust
ruotas Kazio Veselkos, gra 
žus leidinys. Didelio liuk
susinio formato, puikiam 
popieryje. Gražiai įriš
tas kietais viršeliais lei
dinys. 88 puslapiai, kai
na 3 dol. Leidinys gauna
mas Nepriklausomos Lie 
tuvos redakcijoje: 7722 Ge 
orge Street, LaSalle, P.Q.

Po "veiksnių" posėdžių Clevelande spaudos konferenciją veda PLB Valdybos vi
cepirmininkas informacijos ir jaunimo reikalams Vytautas Kamantas, sėdi iš 
kairės: Kanados Liet. Bendruomenės Kr. V-bos pirm. A.Rinkūnas, dr. S.Bač- 
kis, V.Sidzikauskas, ALTos pirm. A.Rudis, Z. Dailidka ir J.Bachunas.

Foto V. Pliodžinskio.

SANTAROS - ŠVIESOS 
FEDERACIJOS CENTRO 
VALDYBOS PAREIŠKI - 
MAS

Ryšium su Vilniaus unl 
versiteto rektoriaus lanky 
muši JAV-se mūsų spau 
doiearkitais keliais buvo 
informuota apie jo turėtus 
susitikimus su išeivijos 
lietuviais, kuriu tarpe bu 
vo įvairiausio nusistatjmo 
žmonių .Atitinkamuose pra 
nešimuose bei vėliau pasi 
rodžiusiuose poleminiuo
se užsipuolimuose buvo iš 
keliamas vieno iš tų susi 
tikimu kai kuriu dalyvių 
priklausymas Santaros- 
-Sviesos Federacijai, bet 
lygiai taip pat nutylima . 
kurioms organizacijoms 
priklauso likusieji šio bei 
Kitu įvykusiu susitikimų 
dalyviai.Dar daugiau-kai 
kurie asmenys.pasiremda 
m i niekuo nepagrįstais pri 
leidimais pradėjo nesąži- 

į Santaros-Šviesos 
---- /racijos puolimą, šie 
kiantį maskvinio Lietuvos 
okupanto džiaugsmui dar 
labiau didinti lietuviu išei 
vijos susiskaldymą.

Tos padėties akyvaizdo 
je randame prasminga 
šiuo viešu pareiškimu pa 
kartoti Santaros-Šviesos 
Federacijoje visada galio 
jusius ir galiosiančius nu 
s įstatymus

1. Lietuvos nepriklauso 
mybės atstatymas bei ru 
siskojo kolonializmo paša 
linimas iš Lietuvos yra 
tikslai, kurių siekime nė
ra jokių kompromisu.

2. Neprivalo būti jokių 
santykiu su Lietuvos vku 
paciją vykdančio rusiško 
jo imperializmo atstovais.

3. Turi būti išnaudoja 
mos visos įmanomos prie 
monės okupuotos Lietuvos 
žmogui atsispirti prieš ru 
s inimą ir kolonialistinį iš 
naudojimą.

4. Dalyvavimas Lietu
vos laisvės darbe ir turi 
maar turėsima talka ru
siškajam imperializmui 
atsispirti neprivalo būti 
varžoma jokiais pasaulė

Santaros-Šviesos Fede 
racija ir ateityje stengsis 
ugdyti tolerancijos dvasią 
lietuvių išeivijos visuome

nės galėtu būti išreikštos 
ir Išklausytos nepuolant 
asmeniškai ju išreiškėju. 
To reikalauja teisingai su 
prasti laisvės principai Ir 
laisvo žmogaus savigarba. 
Totaiizmas niekados nepa 
traukė ir nepatrauks lais 
vėje išaugusios jaunosios 
kartos.

Santaros-Šviesos Fe
deracijos Centro Vai 
ba-
Raimundas Mieželis 
Valdas Adamkavlčius 
Gabrielius Gedvilą 
Algimantas Gureckas 
Zenonas Rekašius 
Jonas Valaitis 
Lakštuonė Vėžienė

... «...

.metiers c'omr^i *

striking students
vairumu jurxiaio uaoauic m x si .
žiūriniais religiniais ar \aP streikavo Montrealio 
partiniai-politiniais moty Pailgintas
vais. moKsias

EXPO THEATRE: A unique hexagon-shaped theatre will be 
the centre of a “Man and His Health” pavilion sponsored 
by the Canadian life insurance companies. Details of this

Proposed adjoining theme buildings for Expo ’67.
Toks bus pasaulinėje parodoje Mpntrealy 1967 m. 
teatras ir centras, pavadintas "Žmogus ir jo svei

kata".

Canadian Vickers Ltd
Machine Shop pasiūlymai

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

Suinteresuotieji turi būti pilnai prityrę, sugebą naudo

ti* brėžiniai* ir mokėti patys nusistatyti masina*.

NORMALUS DIRBANČIŲJŲ SOCIALINIS 
APRŪPINIMAS.

Kreipkite* asmeniškai Employment office 

4970 Notre Dame East. Montreal, P. Q.

Kanados/.Su
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Apie atkersimą Lietuvą
IR JOS PROBLEMAS 

( Medžiaga diskusijoms)

RAŠO DR. KAZYS KARVELIS

Trečiasis tęsinys.

PRAMONĖ AR ŽEMĖS ŪKIS?
Kažin ar nebūtų sėkmln 

gesnė ateitis žemės ūkyje 
įT jo produktų gamyboje . 
Žemės ūkyje jau mes turi 
me šiokį tokį prieškarinį 
vardą ir patyrimą. Be to 
ir tie patys kolchozai pa
liks visą armiją įvairiau
sių specialistų, kurie galė 
tų būti panaudoti ir priva 
čiame žemės ūkyje.Mes 
turim sutikti su faktu, kad 
vadinamas mišrusis že
mės ūkis tai yra pats save 
išlaikantis ūkio vienetas , 
atkursimoje Lietuvoje var 
giai beatsikurs. Jei dabar 
kalbama apie ūkį, tai rei 
kiagalvoti ne apie sodybą, 
kuri turi ir kiaulių ir viš 
tų ir karvių ir arklių že
mei dirbti, ir kviečių ir 
bulvių plotus, ir žodžiu vis 
ko.kastikjam reikalinga, 
išskyrus vinis, druska ir 
išeiginius drabužius, bet 
REIKIA GALVOTI APIE 
VIENOS RŪŠIES 
arba pieno ūkį, arba kiau 
lių ūkį arba cukrinių run 
kelių ūkį. Tai būtų kaž kas 
panašaus į mažą įmonėlę , 
kuri gamina tik vienos rū 
Sies produktus. Panašus 
ūkis egzistuoja ir dabartį 
nėję kolchozų sistemoje,

tik jis yra žymiai stambes 
niame maštabe. Dydžio at 
žvilgiu tokius kolchozus 
teks suskaldyti į daugelį 
mažesnių vienetų, perduo 
dant juos į privačias ran 
kas .Tuo pačiu viename ra 
jone atsiras daug panašios 
srities ūkių, kurie bus rei 
kalingi panąšių gamybos 
priemonių. Ola iškyla rei 
kalingumas ir galimybė 
ĮSTEIGTI KOOPERA T YVI 
NES GAMYBOS PRIEMC 
NIŲ STOTIS, 
kurios aptarnautų šios sri 
ties kooperatyve dalyvau 
jaučių asmenų ūkius. Pra 
džiai tokių kooperatinių 
gamybos priemonių orga 
nizavimo galėtų būti pa
naudojamos kolūkyje bu - 
vusios gamybos ar apdir 
bimopriemonės,net didžiu 
liai kolūkio pastatai ir pan. 
gerybės , kurios pavie
niams ūkimas 
netikti dėl 
paskirties 
mabūf _ 
pu laiku___
žus,nesugriaunant pačios 
gamybos nei vienam sezo 
nui.Žinoma, kad reorgani

gali visai 
ąavo dydžio ar 
.Šiuo būdu gali 

itų palyg inama i trum 
ku suskaldyti kolcho

zacinis perijodas jausis 
krašto ūkyje, tačiau visgi 
ne tokiam laipsny kaip bu 
vo pokario laikais, kai iš 
privačių ūkių buvo organi 
zuojami kolchozai.Šitoks 
KOCPERATYVINIS GA
MYBOS PRIEMONIŲ VIE 
NETAS 
gali būti pradžia celės vi 
sam Lietuvos kooperatyvų 
tinklui.

Mes galime pasimokyti 
kooperatinės ūkio siste
mos iš Kanados tabako 
ūkių kooperatyvų tinklo. 
Jie ten puikiai funkcionuo 
ja. Kanados tabako ūkių 
kooperatyvai vaidina le
miamą vaidmenį net ir 
kooperatyvui priklausan
čių narių gaminių kainų 
reguliavimui,tuo apsaugo 
darni savo narius nuo iš
naudojimo. Sakysim, vie
nais metais tabakoder’ius 
labai geras ir augintojai 
susilaukė geresnio der
liaus negu jų kontingentas 
buvo numatęs,bet kadangi 
su Kanados valstybe sutar 
tis yra padaryta pardavi
mui tik tiek, kiek kontin
gentas leidžia,todėl per 
teklius lyg ir neturi rin
kos, arba turėtų būti par 
duotaąpigiau. Tačiau taip 
nėra .Čia ateina į pagalbą 
kooperatyvą i, kuriuos e tie 
patys tabako augi ntojai 
yra nariais.Šie kooperaty 
vai dažniausia superka iš 
narių ir perteklių dažniau 
šia normalia kaina ir laiko 
tabaką iki suranda jam rin 
ką.Labai dažnai net neats i 
ima tabako ar kitų gėrybių

SUKAKTUVINĖS "TEISININKŲ ŽINIOS" IŠĖJO DIDELIO FORMATO IR GRAŽIAI IŠLEIS
TOS, TUO LEIDINIU PAMINĖTOS DVIGUBOS SUKAKTUVĖS: LIETUVOS TEISININKŲ 
DRAUGIJOS ĮSTEIGIMAS PRIEŠ 45 METUS IR LIETUVIŲ TEISININKŲ DRAUGIJOS AT
KŪRIMAS PRIEŠ 20 METŲ. LIEPOS-GRUODZIO 1965 METŲ NUMERIU TAI PAMINĖTA

1960 M. LTD CENTRO VALDYBA IR TEISININKŲ ŽINIŲ REDAKCIJA
Iš kairės į dešinę: a.a. Bronius Ivanauskas, Rapolas Skipitis, dr. Petras Daužvardis. a.a. Boleslovas Masiulis. Stovi 
antroje eilėje dr. Kazys Sidlauskas, Pranas Sulas, dr. Petras Jokubka, Vladas Mieželis, Liudas Šmulkštys, VI. Simaitis.

iš savo narių, nes kartais 
būna tiek daug pertekliaus, 
kad ir sandėliavimas jau 
sudaro problemą. Šie koo 
peratyvailabai gerai ūkiš 
kai tvarkosi.
SODININKYSTES SRITYJ 
labai gerai išvystyta irgi 
Kanados kooperatinė siste 
ma. Cperavimo principas 
yra panašus kaip ir tabako 
ūkio srityje.Kai kurie koo 
peratyvaitaip gerai ekono 
miškai įsitvirtinę, kad jie

turi didžiausius Šaldytuvus 
su specialia temperatūra, 
kuri yra automatiškais įran 
kiais kontroliuojama ir iš 
laiko vaisius mėnesių mė 
ne šia is be mažiausių gedi 
mų ir į rinką paleidžia tik 
tada,kada jie yra patys bran 
giausi.Tokia prekybinė ma 
nipuliacįja duoda koopera 
tyvov nariams gražaus pel 
no. Šiandieną gal jau gera 
šimtinė lietuvių Kanadoje 
verčiasi tabako auginimu, 
sodininkyste,mėsinių gyvu 
lių auginimu, viščiukų irTOKIOMIS APEIGOMIS KATALIKAI SUSITAIKĖ SU STAČIATIKIAIS

Sv. Tėvas Paulius VI apkabina Konstantinopolio patriarcho Atenagoro atstovą 
metropolitą Meliton Šv. Petro bazilikoje 1985 m. gruodžio 7 d., kai buvo perskaitytas 
1054 metų ekskomunikos nuėmimo aktas Konstantinopolio patriarchams.

Popiežiaus Pauliaus VI atstovas 
kard. L. Shehan su Konstantinopo
lio patriarchu Atenagoru Fanaro 
bažnyčioje, Istanbule, kai ten gruo
džio 7 d. buvo paskelbtas eksko
munikos nuėmimo dokumentas.

■c

kiaušinių ūkiu ir pan. spe 
cialiomis ūkio šakomis .Su 
labai mažomis išimtimis 
visi jie yra Įsijungę į koo 
pe ratinę sistemą.A r never 
ta būtų patyrinėti kam nors 
visą šią kooperatinę siste 
mą ir jos pritaikymą Lie 
tuvoje?Ne vienas iš mūsų 
dar prisimena, kaip kažko 
kie prekybininkai užpirkda 
vo visus sodus pas mūsų 
tėvus dar vos užsimezgus 
vaisiams. Gi užmokės\s 
buvo daugiau negu juokin 
gas.otaspats iš tėvo sodo 
obuolys Kauno krautuvėje 
kitą pavasarį jau buvo tie 
siog nebeįperkamas. Kas 
nors turėjo gražaus pelno. 
Armes negalėtume koope 
ratiniu keliu to pelno sau 
pasilaikyti ir dar parduoti 
tą patį obuolį puse kainos ?

Šitoks ūkinis tvarkymą 
s is galėtų mus klas if ikuoti 
kaip žemės ūkio šalimi, ta 
čiau mūsų šalies garbūvį 
laikytų ne kiek ne žemes 
niam lygy kaip ir pramo
nės kraštų. Štai
DANIJA YRA PATS GE
RIAUSIAS PAVYZDYS

Ji yra besiverčianti že 
mėsūkiuir jo produktais. 
Ji tikrai neblogiau gyvena 
kaip pramoninė Anglija ir 
gal net Amerika. Rašančia 
jam sunku įžiūrėtipriežas 
tis,kurios atkursimai Lie 
tu va i trukdytų pasiekti Da 
nijos lygį kultyvuojant tą 
pačią žemės ūkio produktų 
sritį .Mes turime būti rea 
lūs ir suprasti, kad Danija 
visą laiką progresuoja ze 
mės ūkio srityje ir užka
riauja pirmaujančią rinką 
visame pasaulyje su savo 
maisto produktais,© Lietu 
vos žemės ūkio produkcija 
ir kokybė nuo 194o metų 
ne tik kad ne progresuoja , 
bet regresuoja .Per 25 me 
tus mes jau nebedalyvauja 
me pasaulynėj žemės ūkio 
gaminių rinkoje ir apie 
Lietuvą žemės ūkio paro 
dose jau nieko nebesimato.

JONAS 
AVYŽIUS

■OMANAS

nieko nebesigirdi. Tas 
mums neabejotinai pakecks, 
tačiau nesulaikys nuo pro 
greso, nuo išsikovojimo 
maisto pramonės gaminių 
pasaulinėje rinkoje atatin 
karnos vietos.Pasaulį mai 
tina ne tik pirmaujanti Da 
nija,pasauliui reikia ir an 
tros irtrečios rūšiesmais 
to gaminių,kadangi ne visi 
įstengia nusipirkti aukš
čiausios kokybės gaminių. 
Nepamirškime, kad mes 
gyvename technologijos 
amžių,kuriame pramonės 
gaminiai iš fabrikų maši 
nų virsta tonomis per mi 
nutę,kad technikoj pasiek 
ta tokia pažanga, kad Ame 
rikos pramonė gali paten 
kinti savo rinką per 6 ar 
septynius mėnesius,© kiti 
5 ar 6 mėnesiai jau skiria • 
mi atseit poilsiui.
O KOKS GI PROGRESAS 
PADARYTA ŽEMĖS ŪKIO 
produktų auginimo ir ga 
mybos srityje?Jei palygin
tume technologijos progre 
są su maisto gaminių pro 
gresu, tai galėtume greit 
atsakyti,kad maisto gami 
nių arba žemės ūkio pro 
dūktų srity progresas yra 
beveik nulinis. Karvė kaip 
nedavė pieno be pirmo te 
liuko taip ir dabar neduo 
da, višta kaip dėjo po kiau- 
šinį į diena, taip ir dabar 
to principo kietai laikosi, 
o kukurūzai kaip neaugo 
Rusijos stepėse,taip ir po 
Chruščiovo įsako neauga. 
Tai yra visai kita sritis , 
kuri laikos i ne technikinių 
principų, bet jau gamtos 
dėsnių.O gąmtą pakreipti 
žmągui dar yra labai sun 
ku. Žmogus tą žino ir gal 
būt todėl ir pastangų šioje 
grityje per daug nededa. 
Šiandieną jau ir 
JUNGTINES TAUTOS 
MAISTO PROBLEMA 
SUSIRŪPINUSIOS

Speciali organizacija su 
ka galvas, kaip išmaitinti 
pasaulį . Juo daugiau šį 
klausimą studijuoja, juo 
prie tragiškesnių išvadų 
prieina. /Daugiau bus/
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KAS ŽMONES SKIRIA

Auštant į Akmens Varčią atėjo trys vyrai; du be nieko, 
trečias su karišku krepšiu nuo vokiškos dujokaukės, prikrau
tu sunkių skambančių daiktų. Pusgyvis dykynės kūnas, ap
šepęs skystais krūmokšnių gyvplaukiais ir nuverstas didžiu
liais akmenų skauduliais, skausmingai cypė po atėjūnų kojo
mis. Prie vieno akmens, užsiglaudęs nuo vėjo, tupėjo kiškis. 
Jis matė, kaip vyresnysis iškratė krepšį, vyrai pasiėmė po 
porą pailgų daiktų, dar kažką ir, trumpai pasitarę, išsiskirstė 
kas sau. Netrukus šaltame rytmečio ore nuaidėjo smagūs kū
jų dūžiai. Jie ritosi per sustingusią sniego dykumą, gąsdin
dami žvėrelius ir paukščius, kurie iki šiol nieko panašaus 
nebuvo patyrę. O gera valanda vėliau, kai paraudęs dangaus 
vokas prasimerkė ir pro akiratyje padūmavusį blakstienų 
brūkšnį žvilgterėjo saulės kraštelis, toje vietoje, kur vyrai 
darbavosi, pakilo į dangų trys dūmų stulpai. Baisus sprogi 
mas sudrebino žemę. Kiškis pašoko, išmestas į orą begali
nio siaubo, ir nudūmė į dykynės gilumą, kūliais versdamasis 
per apsnigtus kupstus ir apsamanojusias akmenų nugaras. 
Iš paskos kaip grankulkės zvimbė kurapkų pulkeliai.

Trys vyrai pagulėjo, prisiglaudę prie sniego, kol nutilo 
krintančių skeveldrų bumbsėjimas. Paskui susišukavę suėjo 
į krūvą ir, apžiūrėję susprogdintus akmenis, išsivaikščiojo 
kas sau. Tekančios saulės spindulių užlietą akmenynę vėl 
pripildė sunkus kūjų gaudimas, kuriam pritarė žmonių šūk
čiojimai, sklindą iš kito pakraščio.

Ten visų keturių brigadų vyrai krovė akmenis. Plušėjo, 
išsinėrę iš kailinių ir šimtasiūlių, nes darbas buvo nelengvas. 
Pirmiausia akmenį reikėjo išlupti iš sušalusios žemės, prieš 
tai ją atkapojus kirkomis ir, žinoma, atkasus sniegą. Dažnai

paaiškėdavo, kad akmuo nusėdęs žymiau giliau, negu buvo 
manyta, ir tekdavo mesti įpusėtą darbą.

Kas pusvalandis, kartais greičiau, nušliuožia per apsnig 
tą lauką pakrautos rogės. Pats smarkiausias arklys suputoja, 
kol išvelka krovinį į menkai pravažinėtą keliuką, o juo į 
vieškelį. Iš čia, pasistūmus iki malūno, vėl reikia sukti per 
lauką, nes tvartai, kurių pamatams skirti šie akmenys, bus 
statomi buvusiame Lapino sklype.

Statybvietėje žmonių mažiau — po porą iškrovėjų iš kiek
vienos brigados,— tačiau erzelis ne mažesnis, kaip akmeny 
nėję. Ypač per atvangą, kai nėra nė vieno iškraunamo veži
mo. Vyrai, suėję į krūvą, rūko, kapojasi liežuviais. Petras 
Inteligentas nepraleidžia progos neįsimaišęs su savo politika. 
Dabar jo arkliukas —- Alžyras ir Berlyno klausimas, nes pas 
kutinėmis dienomis spaudoje daug rašoma šiomis temomis. 
Bet užsienio politika mažai ką domina, tad žodis po žodžio 
nusukama kita kryptimi. Kažkas užsimena, kad panaikinsią 
MTS, kitas vėl girdėjęs, jog valdžia keis>anti pinigus. O kai 
žmonės kalbą, tai ir iškalbą. Žinoma, žinoma,— šaiposi Pet 
ras Inteligentas, keršydamas už nepagarbą jo politiniam iš
prusimui.— Ar karo neiškalbėjo? Dvylika metų malė liežu
viais vieną ir tą patį — nuo pirmos, nuo penkioliktos, nuo 
pirmos, nuo penkioliktos — ir sulaukėte: bumpsi Akmens 
Varčioje, net žemė dreba. . .

Lapinas sušnypštė kaip įsižiebiąs degtukas — akmuo pa
taikė į jo daržą. Snarglius. . . Kam jau kam, o jam nėr ko 
spiaudyti į šulinį, iš kurio geria. Pats, gal būt, labiausiai 
laukia amerikonų: juk siuntinių iš ten gauna. . .

Petras juokiasi. Piktai, nervingai, tramdydamas įtūžimą. 
Kad jie paspringtų tais siuntiniaisl Tik pasityčiojimas, dau
giau nieko. Antai prieš kalėdas gavo vieną. Konservų pora 
dėžučių, dešros, kumpio gabalas, seni pusbačiai. Viskas su
peliję, sudusę. Parašė, kad nesiųstų tokių dalykų — negi 
kas badu dvesia? — bet po to vėl atėjo siuntinys, tik šį 
kartą jame buvo vien maisto produktai. Kvailiai! Galvoja, 
kad mes čia žievę nuo medžių graužiame kaip bebrai, tik 
uždrausta apie tai atvirai parašyti, todėl mūsų žodžius reikia 
atvirkščiai suprasti. Amerika, aukso šalis. . . Ten gera, kur 
mūsų nėr-", o kai nuvažiuojame, tegalima pasigirti ,up> lė 
jusion.is dešromis ir senais pusbačiais. . .

Lapinas rausta ir bąla — nebūtų skaudžiau, jeigu tikrą 
motiną įžeidinėtų. Išsigimėlis! Ruskis, matai, jam labiau kve
pia. O ką jis turi? Atominę bombą? Niekų paistalai — ame
rikonai išrado. Ruskis tik giriasi turįs. Meluoja, gąsdina

kvailius. Jokios atominės bombos nėra. Jokios! Nemoka pa
daryti. Visas jo gudrumas — šimtasiūlė. Tą tai išrado. Ir 
lengva, ir šilta, ir patogi, o svarbiausia — siūlių daug: yra 
kur nususėliams utėles veisti. . .

Dauguma vyrų apsivilkę vatinukėmis, todėl Lapino žo 
džiai juos užgavo, o Burba-Tinginys Smetona, kuris kartu su 
malūnininku iškrovinėjo Liepgirių brigados akmenis, ne juo
kais įsižeidė, mat, neturėdamas išeiginio drabužio, net sek
madieniais nepadėdavo šimtasiūlės ir kiekviena proga sten
gėsi visiems įteigti, kad nėra už ją dailesnio ir patogesnio 
drabužio. Tad, nerinkdamas žodžių, kabinasi savo porinin 
kui į gerklę, kad miela klausytis. Anava, kas per prašmatnu
mas — šimtasiūlė jam per prasta, po šimts barabonų! Grafas 
sulopytais kailiniais. Nusivilk, anava, pasirodyk, kas po tais 
lopais. Maž auksinėmis Vilnelėmis apžėlusi, kad taip alpsti 
dėl tos savo skrandos. Nusimesk, ko bijai? Nenušalsi, Mortai 
užteks.. .

Lapinas raitosi kaip vijūnas tarp gniaužtų. Ir jam nerei
kia žodžio skolintis, bet nebėra kada įterpti, nes Burbai į 
talką pasišovė kiti vyrai, ir dabar jau nė su ratu neužsuksi.

— Motiejau, kur smagesnis darbas — su Rimšiene po 
antklode ar akmenėlį ritinti?

— Pastatyk puslitrį, išmelsim Dievą vėjo.
— Kad jau malūnas sukasi. . .
— Tikrai, Motiejau! Bėk miltelių sijoti.
Kažkas prisimena Juodmargę, (ak, ta karve dabar kiek

vienas piemuo akis bado. . .) kitas vėl giriasi žinąs Godai 
žodžio vertą jaunikį, kuris sutinkąs paimti žmoną be kraičio 
ir esąs toks geras, kad uošvį maitinsiąs vien gulbės pienu 
ir keptais karveliais. Lekia žodžiai kaip šunų gauja, apipuo
la iš visų pusių, verčia ant žemės. Nebandyk gintis, gera- 
dėjau. Gulėk ir nejudėk. O pasijudinsi, suleis dantis — sku
telių nesurinksi.

Lapinas susitraukė kaip ežys, sukryžiavo spyglius — te
gu šunes loja, kol atsibos. Veide kreiva, netgi abejinga 
šypsena, tačiau viduje gyslelės šokinėja iš pykčio. Jeigu 
galėtų sprogti, per kilometrą viską aplinkui nušluotų. Taigi 
sulaukė, prigyveno — jokios pagarbos gaspadoriui ..

— Mandrūs, labai mandrūs. Vienas parodė pirštą, ir kiti 
tą patį daro. Matyt, esate iš tų, kilusių iš beždžionės,— 
traukėsi šalin, šnypšdamas, kaip į sniegą numestas nuodėgu 
lys, nes čia pat jau stovėjo ką tik atvarytas akmenų vežimas 
ir nori nenori reikėjo imtis darbo. Tačiau, eidamas pro arklį.

Atkelta is 4 psl.

Lenkų kardinolo Wtszyns- 
kto Popiežius į Vatikano iš 
kilmes, skirtas 1OOO me
tų nuo lenkų krikšto sukak 
tuvėms paminėti, nesusi
laukė, nes Gomulka jo ne
išleido. Wtszynskis turė
jo Popiežių pakviesti atsi
lankyti Lenkijon į tas su— 
kaktuves. Tur būt Gomul
ka, taip pasielgdamas, no
rėjo parodyti, kad Popte - 
žlaus Lenkijoje nenori ma
tyti. Popiežiui atvykus, jis 
jį, kaip valstybės galvą, tu
rėtu oficialiai sutikti...
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KUITŪRW£$^CWIKA
"LIETUVIŲ KALBOS PRA 
TIMU" SERIJA

skiriama mokyklai ir na 
mams , jau pradėjo eiti. 
"Pratimus " leidžia Pėda 
gogl.nis Lituanistikoj Insti 
tūtas veikiąs Chicagoie . 
Tos serijos "Pratimų" I 
sąsiuvlnys jau išspausdin 
tas ir siuntinėjamas jį už 
s Įsakius tems .Siame sąsiu 
vinyje pratimų forma dės 
tomi lietuvių kalbos fone
tikos elementariniai daly 
kai:garsai ir jų susidary
mas, garsų tarimas ir jų 
rašymas, žodžių kirčiavi
mas .Pratybiniai darbai at 
liekami tame pačiame są
siuvinyje. "Pratimus" pa
ruošė liet .kalbos lektorius 
Domas Velička.Sąsiuvinio 
apimtis-6o psLKaina $2.oo 
/ su pasiuntimu paprastu 
paštu/. Baigiamas paruoš 
ti ir šio sąsiuvinio garsi- U.J. 
nispriedas-magnetofoninė L‘kų, SĮ ’T 2
juosta, kurios įkalbėjimą 
prižiūri liet, kalbos lekto 
rius prof. dr. P. Jonikas . 
Patyrus,kad magnetofoni
nės juostos nuorašo paga 
minimas yra žymiai bran 
gesnis už tokio turinio 
plokštelės pagaminimą, to 
dėl bus pagaminama ir fo 
netinėplokštelė.Jos kaina 
galės siekti per 3 doler., 
o juostos nuorašas ir mė 
gėjišku būdu darant-ma- 
ziausiai 6 dol.Sių kalbos 
mokymo priemo rių reika 
lukreiptis šiuo adresu:P .
L.Institutas, 562o S. Clare _ ____,_____
mont Ave. , Chicago m . logie vivante de la littėrature d’au- 
6O636.USA.

LITERATŪRA SVETIMO 
MIS KALBOMIS
Tarptautinė Formentor premija 

pernai vokiečių literatūroje iškėlė 
debiutantę Gisela Elsner, autorę 
romano Die Riesenzwerge, pasižy
minčio kone klasišku griežtumu, 
bet vykdančio aštrią žmogaus ir 
visuomenės kritiką. Prancūzuose F. 
Mauriac 80 amžiaus metų sukak
čiai išleido savo “vidinius memua
rus” — Les nouveaux mėmoires in- 
tėrieurs. Iš “naujojo romano” at
stovų A. Robbe-Grillet pasirodė su 
egzotizmo ir erotizmo prisunktu 
nuotykiniu romanu La maison de 
rendez-vous; M. Butor išleido pro
vokuojančią knygą 6.810.000 litres 
d'eau par seconde (dėl visokeriopo 
tipografinio įmantrumo ir kt. kriti
kas R. Kanters vertino: "galima 
klausti, ar norėdamas žengti už li
teratūros, Michel Butor negamina 
infraliteratūros”, Le Figaro Littė- 
raire, 1965.X.14-20); R. Pinget iš
spausdino L’inquisitoire (vienas kri- 

į "Kafka 
kvadrate”). H. Troyat pradėjo nau
ją romanų ciklą romanu Les Ey- 
gletiėre. Gallimard leidykla išleido 
ankstesniam Nobelio laureatui pa
gerbti Honneur a Saint-John Perse 
kolektyvinį leidinį, kuriam įvadą 
parašė Jean Paulhan. Iš ligšiol 
neišleisto rankraščio pasirodė J.-K. 
Huysmans (1848-1907) knyga La- 
haut ou Notre-Dame de la Salette, 
suivi du journal d’En route. Poe
tas P. Emmanuel išleido essai apie 
žodį — La face humaine. P. Clau
del susilaukė dar vienos studijos: 
A. Vechon, Le temps et l’espace 
dans l’oeuvre de Paul Claudel. 
Pierre de Boisdeffre Išleido dabar
ties rašytojų antologiją Une antho- A. TAMOŠAITIS TETOS NA M/

/Iš architekto V. Trečioko rink/
Dailininko Antano Tamošaičio dailės darbų paroda Ottawos mies 
to dramos teatre įvyksta vasario mėn. 10-19 dienomis.

4rljos Z)VVXAM>\0&
VEDA D R. GUMBAS

NAUJOS PATARLĖS
- Et jau, plepi kaip apie 
Aukso žąsį...
- Nusipolitikavo, kaip 
konservatorius su bol
ševiku. ..

VISAI TRUMPAI

Ne visos kiaulės vaikšto 
keturiomis.

-P - 
Lepšiai ir žiemą neišnyks 
ta. - o - 
Pipirai- seniausias vais
tas. Jais ir dabar dauge
lis valdovų gydo savo pa- 
valdjntus.

- o - 
SKIRTUMAS J'ARP ARK 

LIO IR ŽMOGAUS 
Arklys žvengia kai būna 

alkanas, o žmogus- kai so 
tus.

ADOMO SŲ IEVA PASI
KALBĖJIMAS

Ieva: Molio Motiejau, -krel 
ptasl į vyrą.
Adomas: Koks aš tau Molic 
Motiejus,-juk aš Adomas. 
Ieva: Vist jūs molio Motie
jai. ..
Adomas: O kas nulipdė pir 
mąjį Molio Motiejų?

NĖRA PAVOJAUS
Kalbasi du bičiuliai.
- Sako, genialumas tat e- 
santi liga?..
- Bet jums nėra pavojaus, 
nes atrodote visiškai svet 
kas...

"Heroika” dar laukia autoriaus
APIE ROMANĄ "AGONIJA" RAŠO JONAS F.DAUGĖLA

Užverčiau paskutinįjį

NE MELAGIS. . .
Automobilio vairuotojas 

sulaikytas gatvėje kaman 
tinėjamas policininko:
- Ką? Ar nematei judėjimo 
ženklų?. .
- Ženklus tai mačiau bet 
nepastebėjau jūsų....

DIDELIS SKIRTUMAS
- Ar mane labai myli?- 
klausia tūlas Įtouia savo 
odoratorių.
- Ir neklausk!... Ilgiuosi, 
nevalgau, nemiegu...
- Tai nieko dar nereiškia. 
Mano vyras dėl tokios gi 
priežasties taip pat nemie 
ga, o tačiau nemyli. . .

ČIA LIETUVIŠKI

"KOMIKAI".. .

KAS iš vaikų šiems 
"komikams" parašys 
lietuviškus žodžius, 
paaiškinančius kiek
viename langelyje e- 
samus vaizdus, gaus 
arba knygą, arba šo
kolado dėžę

jourhui, kuri 835 puslapiuose ap
ima 119 rašytojų. Amerikiečiuose 
tarptautinė literatūros premija iš
kėlė Saul Bellow su romanu Her
zog, kuris vaizduoja žydiškąją pro
blematiką, kaip ir ankstesni jo ro
manai. Katherine Anne Porter iš
leido savo The collected stories 
(1962 išėjo jos didelio atgarsio ra
dęs Ship of fools). Visomis didžio
siomis kalbomis pasirodė prieš 8 
metus mirusio graikų rašytojo N. Jurgio Gliaudos naujo ’Ago 
Kazantzakio testamentinis veika- -- -- ...
las, angliškajame vertime įvardin
tas Report to Greco. Prancūzuose 
didelio dėmesio susilaukė jaunas 
graikų rašytojas Nikos Athanassi- 
adis, kurio 1957 išėjęs romanas šie
met išverstas prancūziškai antraš
te Au-dela de I'humain.

G. D. Painter, British Museum 
kuratorius^4šiemet išleido antrą ir 
paslęutin} Prousto biografijos tomą 
— Proust: the later 
FitzGibbon išspausdino 
Dylan Thomas.

POVILAS GAULAUNĖ 
meno žinovas, išleidęs ver 
tingų knygų apie lietuvių m 
eną- liaudies ypač.

Dailininkas Kazimieras 
Šimonis š. m. rugplūčlo 25 
dieną mini savo septyniasde

šimt penkerių metų Jubiliejų. Dai
lininko paveiksluose fantastika pi
nasi su tikrovės vaizdais („Svajų 
pilis“, „Pasakų šalis“). Net Iš gam
tos nupiešti jo paveikslai dvelkia 
pasakiškumu („Mergaitė darželyje“, 
„Mergaitė su gėlėmis“, „Atžaly
nas“). Pasakų nuotaika 
persunkti jo grafikos 
iliustracijos liaudies dainoms, 

sakoms, elementoriams. Paminėtini paskutinieji 
Šimonio darbai: „Palydovas į mėnulį“, „Taikos ba
landis“, „Raketa kosmose" ir kt.

„Atžaly- 
taip pat 

kūriniai: 
pa- 
K.

KAIMAS KRYŽKELĖJE Atkelta iš 3 psl.
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Nukelta 6 psl.

nijos" romano puslapį ir 
kūnas šiurpu nuėjo. Vėl 
prieš akis praslinko siau 
bo dienos, kurių baisaus 
prisiminimo nei kiek nesu 
mažino nei ketvirčio šimt 
mečio laikotarpis, nei per 
gyvenimų virtinė. Prieš 
aKis dar sykį ir dar gyviau lykai daugeliui mūsų yra 
atsinaujino lyg vakar dar labai gerai žinomi ir net 
tik matytas vaizdas,kai lie 
tuvio artojo prakaitu ap 
laistytus dirvonus ligi prie

years. C.
The life of

s: molio rėždami tingiai slin 
7 ko raudonosios armijos 

tankai, skaidrią Nemuno 
krantų padangę lyg besiar 
tinančios audros debesys 
užtemdė bolševikų grioz
diški bombonešiai. ..

Rašytojas, daugelio lite 
ratūrinių premijų laimėto 
jas, Jurgis Gliaudą, šiuo 
vienu naujausiu savo kūri
niu įspūdingai įsirikiavo į 
Lietuvos okupacijos 25 me 
tų sukakties apminėjimo 
liūdnų iškilmių grandinę ir 
užėmė joje istoriškai reikš 
mingą vietą.

Autorius šiame kūriny,

(o buvo tai Burbos Sartis) nebeišlaikė nenuliejęs pykčio 
pertekliaus. Viena ranka palenkė arklio galvą, kita išsitrau
kė iš burnos užgesusią pypkę ir išdaužė Sarčiui į kaktą.

— Neliesk! — pašoko Burba.— Mano arklys! Savo kuina- 
palaikių galvas skaldyk!

— Aš ne į kaktą, į žvaigždutę,— nusišaipė Lapinas. Pa
lengvėjusia širdimi paėmė svertą, ir abudu vyrai, piktai skers- 
akiuodamiesi, ėmė triūsti apie vežimą.— Čia tau ne bara- 
boną mušti, Tinginy. Neapsižiūrėsi, geradėįau, užgrius ak
muo, ir po barzdos.

— Anava, taip ir bus. Kol čiupinėsies apie savo galą, 
aš savąjį nuspausiu, ir akmuo nutrėkš tau liežuvį. Ką darysi? 
Barzda ataugs, o liežuviai, girdėjau, neatauga. Reikės pe
niukšlio prisiūti.

Atvažiavo iš karto dvejos rogės, o netrukus dar vienerios. 
Aptilo kalbos, juokas. Girdėjosi tik atskiri šūkčiojimai 
(Versk! Prilaikyk! Dar paspausk! Viens du-trys-op!), persi
pynę su keiksmais, be kurių kaime joks sunkesnis darbas 
neapsieina. Apsamanoję, tūkstančius metų ant vieno šono 
išgulėję akmenys nenoriai šliaužė svertais iš rogių ir, dusliai 
bildėdami, griuvo šalia savo gentainių, su kuriais per amžius 
nebūtų susitikę, jei ne žmogus.

Arvydas iššoko iš rogių, kurios nurūko gilyn į Akmens 
Varčią, ir nuklampojo prie Liepgirių grupės. Dvejetas vyrų 
darbavosi kirkomis, o kiti du atkasinėjo sniegą apie akme
nis. Penktasis sėdėjo ant dalbos ir tingiai smelkė cigaretę, 
vėpsodamas į netoliese stovinčias porines roges, į kurias 
trys vyrai rito svertais didžiulį akmenį. „Dar vieną darbą 
sugalvojo, šunsnukis.. . Karvides statys. Visą kolūkį sukėlė 
ant kojų. Raštinė pustuštė, apylinkės taryba uždaryta. Jokio 
atsižvelgimo į inteligentą žmogų. . . Nespėjo užgyti pūslės 
nuo mėšlamėžės, išvarė prie akmenų, baigsi su ta katorga, 
kita atsiras. Taip ir knieti paklausti, pupyte uoga: kas tu, 
po velniais? Darbo inteligentas ar juodas jungo jautis? . . 
Protinis darbuotojas ar grubi fizinė jėga?“

— Ganai Parūkykim,— tarė vienas kirkuotojų.— Plušėk, 
neplušėjęs, vis tiek špygą gausi.

— Taigi,— sutiko antrasis.— Kruvinais Smetonos laikais 
už tokį darbą po pūdą mokėdavo ir valgyti duodavo. . .

— O prie Toleikio gausi po du,— nusišaipė pirmasis.
Abu nusijuokė, sužiuro į tą pusę, kur pasigirdo artėjan-

Garsusis anglų mokslinin 
kas John Dalton buvo ne
vedęs. Kai jį kas klausda 

kurį pavadino romanu, su kurti literatūriniai vaizde vo, kodėl jis neveda, jis 
rinko, turbūt visą iki šiol liai apie karjeristą jauna atsakydavo: 
paskelbtą medžiagą^ apie lietuvį Jančį ir Sovietų kul - Žmonai nėra pas mane 
Lietuvos Valstybės žlugi- turai pažinti draugijos na vietos, nes mano galva 
mą 194o m. ir ją, gražiai, .......................
chronologiškai sugrupaięs, 
papuošė literatūriniu stilių 
mi ir išsakė sklandžia pa 
traukliai skaitoma kalba. 
Visi Gliaudos paskelbti da

__ai gerai žinomi ir net 
po kelis kartus anksčiau 
atskiromis dalimis šen bei 
ten paskelbti. Tačiau sūdė 
jus juos visus į vieną 4o8 
puslapių knygą,kiekvienam 
skaitytojui dar sykį ir jau 
daug baugesniu šiurpu ‘at
gimsta baisioji praeitis.

Literatūros kritikai be 
abejo įverti s šį kerinį ir 
pasvers tiksliai jo literatu 
rinę vertę. Jie taip pat nu 
spręs, ar šis kūrinys yra 
galimas pavadinti romano 
vardu, nes veik visą kūri
nio apimtį sudaro grynai 
beletristinė medžiaga ir di 
dele dalimi žurnalistiniu 
reportažiniu stiliumi kny 
goję patiekta. Vos du gry
nai autoriaus fantazija su

rį bei pletkellų scena Kon kimšte prikimšta chemt- 
rado kavinėje yra dirbtinai n tų formulių, elektros 
įterpti į veikalo turinį, la-bandymų, , geometrinių 
bai išsiskiria iš bendros trikampių... Kur aš ga- 
veikaloeigos, ir,turbūt, pa liu žmonai rasti vietos? 
tį romaną daugiau pagadi 
na negu pataiso.

Nukelta 5 psl.

Vaikai sako, kad tėvas motiną 
vadinąs čia pavaizduotais daik
tais. .. Matyti, vaikai klau - 
so, kaip tėvai tarp savęs kal
basi ir iš jų mokosi...
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tis sniego gurgždėjimas, ir čiupo kirkas, kurias ką tik buvo 
numetę.

Vingėla nerangiai pakilo nuo dalbos.
— Sveiki, vyrai. Kaip sekasi? — užkalbino Arvydas.— 

Kur brigadininkas?
Priėjo Grigų Tadas, vienas iš tų dviejų vyrų, kurie atka 

sinėjo sniegą. Antrasis buvo Simas Gojelis.
— Martynas paskyrė mane,— tarė Tadas.
— O kur Šileika?
— Serga,— atsiliepė Vingėla.— Vakar po pietų pasidarė 

bloga, o šįryt ne juokais surietė vyrą. Pas gydytoją išvažia
vo, pupyte uoga.

— Aha... O pats ką čia veiki?
— Kirkuojame, pasikeisdami po vieną.— Vingėla nusi

movė pirštinę ir demonstratyviai paspaudė delne iššokusią 
pūslę.

Arvydas pasisuko į Tadą.
— Kiek vežimų jau nuvaryta?
Tadas pasakė skaičių.
— Kai pradėsime vežti išsprogdintus, eis greičiau,— pa

siteisino.
Arvydas padrąsinančiai paplojo jam per petį. Tuo tarpu 

padrioksėjo vienas paskui kitą trys sprogimai. Visi krūpte
lėjo, apkurtinti perkūniško trenksmo, ir sužiuro į tą pusę. 
Išgąsdinti arkliai trūktelėjo iš vietos. Dalbų galai nuslydo 
nuo rogių, ir baigiamas užristi akmuo nugriuvo ant žemės. 
Vyrai papliupo keiksmais, o vienas, prišokęs prie arklių, ap
daužė juos per galvas.

Simas Gojelis užšoko ant akmens ir, mosuodamas kastu
vu, ėmė deklamuoti: pagaliau surado reikalingą rimą pasku
tiniam naujo eilėraščio posmeliui, apie kurį galvojo visą 
rytą!

Gulėjai įsikasęs 
kaip kelmas samanotas, 
maišeis visiem po kojom, 
lyg kuprius koks kuprotas.. . 
Ugnies, štai, aš įpyliau 
į tavo šaltą kūną, 
ir lėksi į padanges 
suaižytas perkūno!

Priešais netikėtai išdygo Nastutė Krūminytė. Pailsusi, de
gančiais skruostais — matyt, visą kelią bėgo.

— Dėdė Grigas prašė... greitai. . . į raštinę.. .— išduso 
laguodama kaip nusivariusi kalytė.

— Kas yra? — sunerimo Arvydas.
— Nežinau. Sakė, labai svarbus reikalas. Greitai, grei

tai! ..
Arvydas priėjo prie tų dviejų kolūkiečių, kurie dirbo 

kirkomis.
— Norint gauti po pūdą už dieną, kaip kruvinais Smeto

nos laikais, draugužiai, reikia dirbti rankomis, o ne liežuviais. 
Ir tikėti, kad dirbi sau. O jumyse tebelindi baudžiauninko 
dvasia. Jūs nejaučiate darbe jokio džiaugsmo. Ne dirbate, 
bet lažą einate. Tad pasakykite, mano mieli, iš kur bus tie 
pūdai? Ar daug pūdų gaudavo baudžiauninkas? Nieko. Jis 
eidavo lažą už ganyklą ir sklypelį žemės. Tai ko norite? — 
Arvydas su pasigailėjimu pažvelgė į apstulbusius valstiečius 
ir nuėjo.

... Grigas jau lūkuriavo raštinės kieme. Buvo labai susi
rūpinęs.

— Nuriedėjai, kaip žirnis į plyšį — nė užuosi, nė pama
tysi. Jurėnas skambino.

Arvydas lengviau atsikvėpė.
— Maniau, galai žino kas atsitiko. Paika mergiščia! Ją 

pamatęs, galėjai pagalvoti, kad prasidėjo karas.
— Mudu kviečia j rajkomą. Tuojau pat,— niūriai pertarė 

Grigas.— Norėjau sužinoti, koks reikalas, bet sekretorius 
nesileido į kalbas. Mano kailis nujaučia pylą, kad ją kur 
kots.

— Ką gi, pradėkim drebėti,— nusijuokė Arvydas.
— Nesišaipyk, Jurėnas nemėgsta laukti.
— Aš pasiruošęs. Tik minučiukei užšoksiu pas Rimšienę. 

Kur susitinkame?
— Prie arklidžių. Pakinkysiu arklį. O ko tau pas Rim

šienę?
— Žinai gi — dėl audinių. Nuvešiu ta pačia proga,— 

atsakė Arvydas. Nors dėjosi nerūpestingas, bet gera nuotaika 
subiuro: staigus ir mįslingas iškvietimas į rajkomą nieko 
gero nežadėjo.

Pas Rimšas svečiavosi Goda. Ji visada čia užeidavo, kai 
įgrisdavo namie, nes gerai sutarė su Morta. Troboje be jų 
ir pačių mažųjų vaikų, kurie pastalėje žaidė klumpėmis, nie
ko daugiau nebuvo. Lelija, nieko nesakiusi, ištrūko galvą į 
kaimą — po Birutės išėjimo ji pasidarė tokia pat nesukalba
ma, kaip ir jos vyresnioji sesuo,— o Danguolė iš darbo kol 
ūkyje grįždavo tik pietų.
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Sekančiame atvaizde Ponai Smilgevičiai šoka. 

Heroika” dar laukia autoriaus
J.Gliauda.turbūt, negalė /Atkelta iš 4 pusi./ 

jo parinkti šiam veikalui
geresnio vardo, kaip "Ago pasipriešinimo klausimą 
nija'LSis žodis Lietuviško ir dar net leidžia balsavi 
je Enciklopedijoje yra api 
būdintas:"galutinėorganiz 
mo kova su mirtimi". Tik 
rai šiame romane realiais 
faktais pavaizduota tuome 
tinė Lietuvos vyriausybės 
priešmirtinė agonija su vi 
somis konvulsijomis,tam 
pymaisi ir visom pastan 
fom jos momentą bent ke 
ioms akymirkoms atitolin 

ti Pats aprašymas papuoš 
tas visomis galimomis de 
talėmis labai vaizdžiai iš 
ryškina mūsų tuometinės 
vyriausybės atsakingų pa 
reigūnųkonvulsijas ir vi
sišką impotenciją parodyti 
bet kokį atsparumą didžiau 
šio pavojaus metu,kada 
tautai tvirta vadovybė ir 
jos ryžtas labiausiai reika 
lingi.

Turbūt, dar iki šiol nei 
istorijos vadovėliuose nei 
literatūriniuose veikaluo 
s e neteko užtikti aprašyto 
vaizdąkad priešui jau ver 
žiantis per sieną, krašto 
vyriausybė dar turi laiko 
ir noro veik akademiškai 
svarstyti ginkluoto pasi-

mo keliu spręsti.
Tuometinė vyriausybė 

agonijos paskutinėje Kon 
vulsijojeRespublikos Pre 
zidantas ir vyriausias 
krašto ginkluotų pajėgų vir 
šininkas šaukiasi,kad rei 
kia ginklu priešintis užpuo 
likui. Tačiau jo šis šauks 
mas dingsta tirštai prirū 
kyto kabineto dūmuos 3 net 
nepasiekęs jo paties pa
rinktų bendradarbių ausų . 
Tuo pačiu metu karluome 
nės vadas drausmingai at 
raportuoja,kad jo vaaovau 
jama kariuomenė dar nepa 
ruošta kariauti ir sumu
šęs kulnimis išskuba į Gu 
dagojj, kad nepasivėlintų 
derama garbe pasitikti ir 
vyriausybės vardu pagar
biai pasveikinti Lietuvos 
sieną peržengiančios i" 
tautai vergiją nešančios 
raudonosios armijos vadą 
Pay lovą.

Žinoma, po to Respubli 
kos Prezidentui irgi nieke 
daugiau ne be lieka,kaip tik 
savo generolų gaudomam 
ir persekiojamam sprukti

per žaliąją sieną įr pradė 
ti liūdną žmogaus kelionę 
per pasaulį.. .

Iš tolo pažvelgus į šią 
įvykių virtinę .tikrai tai bū 
tų labai dėkingas siužetas 
literatūriniam romanui, 
sceniniam farsui ar net 
linksmai operetei. Galbūt 
tik dėl to ir J. Gliaudą 
"Agoniją"pavadino romanu 
Tik gaila, kad mes visi ži 
nome, jog tai buvo tikrų ti 
kriausia tikrovė.Ir šiame 
romane dar sykį skaityto 
jai vaizdžiai pamato, kad 
istoriniais 194ometais Lie 
tuvos vyriausybė sugriuvo 
ne tik neatlaikiusi,bet net 
ir paragauti nespėjusi net 
mažiausio išorės smūgio. 
Tuometinė krašto valdžia 
nebuvo priešo sugriauta, 
ji pati subyrėjo vos pa jutu 
s i .pavojaus šešėlį.

Šio romano paskelbtoji 
medžiaga ir visi kiti anų 
juodų dienų aprašymai, gal 
būt, kada nors ateityje ir 
pasitarnaus, jeigu kas nors 
norės pasimokyti iš praei 
ties klaidų ir paieškoti jų 
tikrųjų priežasčių, kad ga 
lėtų jų išvengti.

Tačiau, perskaičius šį 
romaną, nenorom žmogus 
pradedi galvoti, kodėl nie
kas dar iki šiol nepabandė 
aprašyti,kaip tas siaubo 
dienas išgyveno pati lietu 
vių tauta-jos kamienas ūki 
ninkija. Jau daug kartu te 
ko skaityti labai detaliai 
aprašyta ir paskelbta,kaip 
derybų metu atrodė Molo 
tovo antakiaimkokia bu
vo min.nirm.Merkio žilų 
plaukų Šukuosena,kokius 
rūbus dėvėjo per upelį bris 
damas Prezidentas,tačiau 
dar niekur neteko skaityti 
ką tuo metu galvojo, ką su 
ėję svarstė ir komentavo 
Lietuvos ūkininkai, lauko 
darbininkai. Kokiais jaus 
mais ir nuotaikomis stebė 
jo savo vyriausybės agoni 
ją eilinis kaimietis,kai jis 
aiškiai pamatė,kad dar sy 
kį yra apleidžiamas savų
jų ir netik pavojaus metu

Garsus Renesanso 
pio popiežius Julius 
mas dėl politinių
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i Ar Jūs planuojate siusti siuntiniy savo giminėms į Lie
tuvy ar kitus USSR kraštus, kad iki pavasario jie gauty ? 
Mes esame pasiruošę Jums padėti tai; siuntinius išsiųs
ti dabar, kad pasiekty juos iki Velyky.

laikotar- 
II, žino- 

ir karinių

apleidžiamas,bet net nelei 
dziama jam pačiam save 
ginti. Jo prakaitu uždirb 
tais litukais ir centlkais 
nupirkti ginklai tvarkingai 
buvo atiduoti ne jam pa
čiam, bet priešui, kad jis 
vėliau jais galėtų žudyti 
mūsų tautą ir jos tauriau 
sius sūnus.

Vėliau kilusios ir gerai 
organizuotos partizanų ko 
vos, kurios sukūrė .ištisą 
tautos ginkluotos režisten 
c i jos legendarinę epopėją , 
rodo,kad tauta turėjo noro •’ 
ir ryžto priešintis, kad pa 
čioje tautoje ir tuo pačiu 
beviltiškiausiu momentu 
buvo valia geriau kovoti ir 
kovoje žūti,negu išgyventi 
lėtos ir kankinančios m ir 
ties agoniją.Kaip ir visais 
istoriniais laikais, taip ir 
tuo metu kovingumo, savy 
garbos ir heroizmo lietu 
vių tautai netrūko. Mūsų 
kaimo bernužėliams tada 
trūko vienintelio daikto, 
anot to dzūkelio vargdienė 
lio, "šautuvaictū"i..

Pačios tautos išgyveni 
mai,plačių jų krašto masių 
nuotaikos ir jų dvasinės 
aspiracijos stebint besiar 
tinančiągręsmę yra dėkin 
ga ir labai įspūdinga me
džiaga. Gal kada tas pats 
J.Gliaudą ar kuris nors ki 
tas mūsų rašytojas ar dra 
maturgas ją panaudos ir 
sukurs dar vieną romaną 
ir šalia "Agonijos" mūsų 
lentynose atsiras kita kny 
ga, galbūt, pavadinta kom 
pozitoriaus Bethoveno 
vardu "Eroica".

Jonas F.Daugėla

užmasčių bei didelio rūpini
mosi menu, neišvengiamai su
siduria su kita didžia ir vi
siems laikams įspūdį paliku
sia asmenybe — Michelangelo 
Buonarotti. Kariaujantis ir 
politikuojantis popiežius pri
verčia genialų architektą, poe
tą ir skulptorių imtis teptuko 
ir išdekoruoti Sikstinos kop
lyčios lubas. Du taip skirtingi 
charakteriai dažnai susikerta, 
pasilikdami prie savo užsispy
rusių nuomonių, nevengdami 
net aštresnių išraiškų. Abu ta
čiau jungia ta pati meno mei
lė. Pakartotinai paklusęs po
piežiaus liepimui, meno geni
jus paskęsta ilgoje kūrybos 
agonijoje iv su tuo surištose 
fizinėse kančiose. Tik atbaig
to darbo ekstazėje abu dar la- 

vienas kitą ir 
beidiadarbiavi- 
visoms ateities

Pries pradėdami pasirinkimu gero siuntinio, užeikite pas 
mus ir pamatykite mūšy gražiy rinktiniy megstiniy, nai
loninių išdirbiniy, britišky kostiuminiy ir daugybę kitę 
daikty siuntiniams.

Mes parodome kataloginius sęrašus sovietiniy dovany, 
kurty gal norėtumėte užsakyti giminėms gyvenantiems 
Sov. Sąjungoje. Mes turime leidimus “Vneshposyltorg“ 
priimti užsakymus sovietiškiems automobiliams, moto
ciklams, radijoms, televizijos aparatams, vakumo valy- 
tojams, šaldytuvams ir eilei kily daikty skubiam prista
tymui bent kurioje Sov. Sąjungos vietoje.

Gyvenamųjų namu patogumai kaip skelbia sovietinė 
propaganda yra visuomet viena svarbiųjų sovie
tiniu vadu rūpesčiu. Čia matome laimingusjr paten 
klotus sovieti liūs darbininkus, besidalinančius tar
pusavio problemomis viename moderniškame darbi
ninkams pastatytame apartamente.. .
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JOE’S BUTCHERY & GROCER
J. LAURINAITIS

ALUS IR ĮVAIRIAUSI MAISTO PRODUKTAI.
ILGAMETIS PRITYRUS 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 4-0209

79 ir 81 St. Zotique St. E. 
Tel CR 7-6051. MONTREAL

BALTIC WOODWORK CO.

Tel. 525-8971

VEDYBOS . KRIKŠTVUCS
S' I , AK I I'VES MAZAMI'FAMS

ĮVAIRIOS PROGOS

1920 Frontenac St. Montreal, P. Q. T. Laurinaiti*

LnSALLE AUTO SPECI ALIST Keg’d
SAV. C. DESROCHERS 

Taisau ir dažau lengvas mašinas 
7717 GEORGE LASALLE, QUE.

(Priešais „Nepriklausomos Lietuvos” redakciją)
Tel.t garažo 366-0500

namų 366-4203

biau įvertina 
supranta šio 
mo reikšmę 
kartoms.

Sir Carol Reed surežisuota
me filme visa tai perduodama 
gaiviomis spalvomis didingų 
scenarijų fone. Daugiau gili
nantis i pagrindinių veikėjų 
eharakterizącija. režisorius 
sekSrfiingjp' ‘išvengė gausesniu 
masiniu,, sęėnu ar gūžėto ap- 
kaišymo šalutiniais epizodais. 
Abu pagrindiniai artistai — 
Charlton Heston, kaip Michel
angelo, ir Rex Harrison, kaip 
Julius II, prideda dar po vie
ną puikią charakterizacija 
prie eilės garbingų praeities 
vaidybos portretų. Ypatingo 
pagyrimo ir dėmesio nusipel
no filmo įvade pristatoma Mi
chelangelo kūrinių apžvalga. 
Suaugusiems ir jaunimui.

FELLINI’S
IBEIET 

WrOFTHE Spirits
Ar daug kas pajėgė įžvelgti 

i atskiro asmens vienatvės 
problemų nagrinėjimą filme 
“La Strada”? Ar daug kas

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

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

AR ŽINOTE KA RAŠO

KELEIVIS?
AR ŽINOTE, kodėl vieni jį girta, kiti peikta, bet 
visi mėgsta skaityti?

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

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

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

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

Išėjo įdomus 1966 metams KA LEND ORIUS, kurto 
kaina 60.95.

pro sensacingą paviršių 
žvelgti i aštrų visuome- 
gyvenimo lukštenimą 
“La Dolce Vita”? Pa- 
“8 JĄ” autobiografiniai 

klausi-

bandė 
giliau 
ninio 
filme 
galiau
tyrinėjimai ir keliami 
mai ar buvo suprasti, ar visa

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

Iš čia pasiilsite siuntinius savo artimiesiems 
garantuotai skubiausiai ir 

urmo kainomis 
(30—40% žemiau rinko* kainu) 

IMPORTUOJAME IŠ ANGLIJOS, 
geriausias angliškas vilnones medžiagas vyriškiems 

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

Ateikite ir jęilikinsite, 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

JAROMOS ĮVAIRIOS DURYS, LANGAI, \ IRTLVĖS KABU Al 
IR KITI ĮVAIRŪS MEDŽIO DIRBIMAI

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

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

ynmmm»»i>H«u»wiiiiiiiiniiiinHimiiiimiiintitiiiiitnitnitmn»nnm

ME 7-6727

DE LUXE CLEANERS
S«v. P. RUTKAUSKAS o

117-6 Avenue, Lachine, P.Q
iuiiiin»iwmiimiimiiu»u»ii>«wiiniinHinmi<»iu»imiHiiiiiiiniiim«

BELLA2ZI-LAMY, INC
DO 6-6941 7682 Chainplain Blvd. LaSalle
Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai, 
Izoliacija^Ten - Test, Masonite, statybinis popietis.

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

vedėjas. Laisvai kalba lietuviškai.

GEORGE LAVINSKAS
A L L S T A T E INS l’R A N C E 

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

Telefonas 768-6679

WINDSOR
DRY CLEANERS & DYERS CO. LTD. 

Valome visokius drabužius ir kitą Jūsų namų apyvoką.
Savininkai:

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

tai aukštai vertinta ir girta 
vien todėl, kadangi surežisuo
ta taip garbinamo Federico 
Fellini?

Ši pirmąjį Fellini spalvotą 
filmą gal būtų galima palai
kyti lyg moteriškąja “8>Ą” lai
da, nes čia irgi režisorius įjun
gia nemaža jo šeimos davinių, 
pagrindinį vaidmenį pavesda
mas žmonai Giuliettai Masi
nai. Dalinai fantastiniame, da
linai realistiniame stiliuje 
Fellini seka irstančios šeimos 
įvykius, kurie ypač paaštrina
mi pagrindinės veikėjos vizi
jomis. Svajonėse jungdama 
praeities atsiektus laimėjimus 
ir neįvykdytus troškimus, Ju- 
licta nesėkmingai bando iš
rišti dabarties problemas. 
Jausdama, kad vyras stengiasi 
nuo jos nutolti, stropiai ieško 
atramos ir žmogiško nuošir
dumo bent savo šeimos narių 
tarpe. Tačiau viena iš seserų 
pasirodo paviršutiniška televi
zijos pranešėja, kita nuolat 
smerkianti Julietos naivumą. 
Net motinai pasinėrus 
tesnės klasės tuštybėse, 
ta užsidaro nerealiose 
nėse, kurias daugumoje
kia spiritizmo seansai ir pra
eities prisiminimai. Vaikystės 
šmėkloms vis dažniau drums- 
čiant kasdienybe. Julieta pa
tiria ir sukrečiančių pasekti. 
Seklių agentūroje užsitikrinu
si vyro neištikimumą. Julieta 
lyg bando jam atsikeršyti, pri
imdama ištaigingos kaimynės 
kvietimą dalyvauti pokyly. 
Nors pasitaiko progų papildyti 
neištikimybei, vaikystės scenų 
prisiminimas padeda išvengti 
klaidos ir sugrąžina į šeimos 
židinį. Pagaliau nugalėdama 
visą eilę dramatišku vizijų ir 
atsispyrusi jų gundymams, Ju
lieta galutinai subręsta.

aukš- 
Julie- 
svajo- 
iššau-



a nei NFPRIK I. AUŠO MA LIETUVA I966- »• 2- -5(979)

Tokia gausybė gražios publikos yra apsilankiusi Mo.itrealio lietuvių Spaudos baliuje. Atrodo visai patenkinti, visi linksmai nusiteikė, gerame ūpe. To ir siekiama baliuose. T k 
ir šiemet Snaudos balius bus ir įdomus, ir linksmas, ir malonus. Šiemet susidomėjimas Spaudos balium didesnis negu praėjusiais metais. Jau iš anksto kelios grupes ussisaK 
ir stalus. Šių metų Spaudos balius ypač bus įdomus ir ta aplinkybe kad Jaunimo Metus iškeliant Spaudos baliaus Karalaitė bus apdovanota puikiu dailininkės A. 1 amosaitten s 
tiniu drabužiu ir vainikuota lietuvišku tautiniu vainiku. Karalaite turės teise rinkti visi baliaus dalyviai balsavimo būdu. Sis Spaudos balius bus įdomus ir tuo kad pirma Kana y 
lietuviškose salėse- Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Vytauto Klubo salėse. Balius bus vasario 19 dieną- Užgavėnių šeštadienį:- Visi tautiečiai kviečiami baliui ruoštis ir jame y

TAUPYK IR SKOLINKIS 
TORONTO LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVE

Būstini: LIETUVIŲ NAMAI
1129 Dunda* St. West, Toronto 3, Ont., td. LE 2-8723 

Už depozitu* ,,Parama“ moka 4J4% vieton 4% % ir už 
asmenine* paskola* ..Parama” ima 7% vieton 7J4%- 

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

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

gyvenantis Kanadoje.

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

L.L.D.
Namų.farmų ar bet kurto 
verslo plrktmo-pardavl - 
mo dokumentų sudarymas 
mortgičiai, sutartys, testa 
mental ir visi kiti teisi - 
niai reikalai.
408 RON CES VALLES A V 

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

Namų: CR. 9-6166,

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

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

lietuviu

DIENOS
ILIUSTRUOTAS LIETUVIŲ KULTŪROS IR 

VISUOMENĖS GYVENIMO ŽURNALAS

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

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

tiktai pirmadieniai* ir penktadieniai*.

Lietuviai advokatai
NEIMAN, BISSET 

& SEGUIN
Barristers, Solicitors, 

Notary Public.
35 Heyden Street 

(netoli Bloor ir Yonge) 
Toronto 5, Ont. 

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

A.E.McKEGUE, O.C. 
Barrister and Solicter 
Advokatas ir Notaras 

Telefonai: EM.4-1394

EM.4-1395.'
1008 Northern Ont.Bldg.

330 Bay Street.

FJLATEL1TU ŽINIAI! 
PERKU Nepriklausomos Lie 
tuvos Pašto Ženklus-Vokus- 
Atvirutes-Abartus-pavienius, 
serijomis-dįdeliais bei ma
žais kiekiais. Kreipus su 
pasiūlymais i W.E. Norkų, 
2647 Eddington Street. ĮPhila lelphia,Pą, 19137.USA
SUSKAIČIUOK IKI DEŠIMT...

Australijos radijas ir te
levizija kasdien transliuoja 
estradinę dainelę apie 
žmogų, kuriam viskas se
kėsi, — mat, jis „pradėda
mas kiekvieną darbą, su
skaičiuodavo iki dešimt" ir 
apskritai viską matuodavo 
dešimtimis. Kupletai kas
dien kartojami ir visus me
tus jie bus kartojami, nes 
madingosios dainelės tiks
las — pripratinti australus 
prie jiems naujos dešimtai
nės metų sistemos, kuri ša
lyje bus įvesta nuo 1966 m.

ŽODYNASBEŽDŽIONĖS
Anglų specialistai daugiau kaip 4 metus studijavo bež

džionės rezus naudojamus garsus ir gestus. Apie 60 iš 
tų gestų ir garsų jie „išvertė" j žmonių kalbą ir sudarė 
mažą žodynėlį.

Įvairios sudėtie* maistu 
siuntiniai be muito iki 33 
svarų. Prašom reikalauti 

mūsų naujų maisto 
katalogų.

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

gos, foto aparatu ir t. t.
• Be to, siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustu* įvairiu* 

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

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

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

patarnauti ateityje.
LIETUVIŲ ĮSTAIGA

Baltic Exporting Co.
480 Roncesvalles Ave. Toronto 3,Ont. Tel. 531-3098. 

Darbo valandos: pirmadieniai* — penktadieniai* nuo 9 vai. 
ryto iki 7 v. vak.; šeštadieniais—nuo 9 vai. ryto iki 5 v. pp.

Savininkai A. ir S. K A L 0 Z A.

MIEGAS PUSIAU PRAMERKTOMIS AKIMIS 
ar miegojimas pusiau pr*- 

merktomls akimis yra liga ir kaip nuo jos gydytis.
Žmogui miegant, akys paprastai būna visiškai užmerktos. Tačiau dėl kai 

kurių susirgimų (vokų pakenkimo, akiduobių susirgimų, strumos, veido ner
vo pakenkimo) akys pilnai neužsimerkia ir tarp vokų kraštų lieka plyšys. 
Toks neužsimerkimas yra žalingas, nes neuždengtos vokais akys džiūva ir 
jose atsiranda 'uždegiminiai procesai, o kartais net ir išopėjimas.

Gydantis reikia surasti ir pašalinti šį susirgimą sukėlusias priežastis arba 
operuoti vokus.

Mažinant žalingą akių džiūvimą, lašinama į jas žuvų taukų, išvalyto va
zelino aliejaus arba tepama specialiais akių tepalais.

Negyvenkite nematydami, kas darosi lie
tuviškame pasaulyje!

Užsisakykite
žurnalą LIETUVIŲ DIENOS.

LIETUVIŲ DIENOS
yra vienintelis lietuviu ir anglu kalbomis iliustruotas 
lictuviy kultūros ir visuomenės gyvenimo žurnalas. 
Visi paradai po iliustracijomis dviem kalbomis.

LIETUVIŲ DIENOS
4364 Sunset Boulevard

Hollywood, California 90029

Telefonai: 664-2910

PRENUMERATOS KAINA: metam, — $40®

BUKIME SVEIKI
SKIRTINGOS

Akies spalvą apspren
džia atitinkamo pigmento 
(dažo) kiekis rainelėje.

Gyvenime pasitaiko 
žmonių, kurių akys yra 
skirtingų spalvų. Toks reiš
kinys medicinoje vadina
mas heterochromija. Hete
rochromija gali būti įgim
ta arba vėliau įgyta.

(gimta heterochromija 
būna dvejopa. Kartais tie
siog paveldima vieno ir 
antro tėvų akių spalvos, 
atseit, 
vienokios, o kita — kito
kios spalvos. Tačiau abi 
akys mato vienodai ir jų 
regos aštrumas išlieka vie-

viena akis būna

KAIMAS KRYŽKELĖJE Atkelta iš 4 p
Goda, atsisėdusi prie lango, garsiai skaitė seną romaną. 

Jos minkštas malonus balsas skambėjo čia linksmai pakilda
mas, čia srovendamas vienodai, dargi nuobodžiai, čia nupul- 
damas iki tragiško šnabždesio. Morta vėrė gijas į skietą. Oi, 
kaip jai patiko ta istorija! Ji aikčiojo ir dūsavo iš susižavėji
mo, o kartais sustingdavo, apstulbinta vaizdo, ir skietas iš
slysdavo iš suakmenėjusių pirštų.

Kai Goda baigė skyrių, Morta liūdnai nusijuokė ir pa
sakė:

— Knygose viskas kitaip, negu gyvenime.
— Taip. Kiekviena knyga, tai atskiras pasaulis, nepana

šus į tikrą, o rašytojas to pasaulio kūrėjas. Jis gali sukurti 
pasaulį tokį, koks patinka, ir gyventi jame, pamiršęs tikrąjį. 
Jeigu kam pavydžiu, tai tik rašytojams.

— Melagiai! — piktai atrėžė Morta. — Suvedžiotojai! 
Pripliauškia gražių žodžių, aukso kalnus prižada, o paskui 
palieka kaip mergą su vaiku. Geriau visai nebūtų jokių 
knygų, jokių rašytojų.

— Ką tu žinai, gal jie dėlto ir rašo, kad patys nori pasi
slėpti nuo tikro gyvenimo štai tarp šių viršelių?

Langų stiklai sutirtėjo, užgauti iš Akmens Varčios atsiri- 
tusios sprogimo bangos.

Abi moterys sukluso.
— Gaigalas su savo velniais,— tarė Morta.— Nuo pat 

tamsos tratinasi.
Goda pažvelgė pro langą, nors Akmens Varčia buvo prie

šingoje pusėje. Per beržynėlį ėjo aukštas, lieknas vaikinas 
ir linksmai švilpavo, pamėgdžiodamas varnėną. Vienplaukę 
vaikino galvą trinko šilti pavasarėjančios saulės spinduliai.

— Aš kažko laukiu, Morta. Pati nežinau ko, bet nujau
čiu, kad tas „kažkas" tikrai įvyks.— Goda užsimerkė.— Ro
dos, girdžiu žingsnius, matau. . . Ateina. .. ateina... ateina. .. 
Turi atsitikti kažkas naujo, įdomaus, nepatirto. Kai šį rytą 
išgirdau pirmą sprogimą, jis man priminė vaikystę. Tada 
visa mūsų šeima laukė karo. Tėvas laukė todėl, kad tikėjosi 
atgauti ūkį, brolis — grįžti į karo mokyklą, o aš — pamatyti 
kažką nepaprasto. Tėvų viltys seniai sužlugo, brolis žuvęs, 
man greitai sueis dvidešimt septyneri. Geras ketvirtis šimt
mečio! Moteriai! Visa, kas geriausio liko praeityje. Bet aš

nujaučiu. . . matau. . . Ateina. . . ateina. . . ateina. . .
— Ištekėtum už Martyno — jis tave myli — nesimaišytų 

galvoje visokie paistalai.
— Manai, senmerge palikti bijau? Geriau nukaršti vie

nai, negu gyventi, kaip tu. Nepyk, Aiorta. Nesmerkiu, kad 
skriaudi mano motiną. Tavo vietoje gal ir aš taip daryčiau. 
Koks ten gyvenimas be meilės.

— Tavo tėvas pasikarščiavo,— nusuko į šalį, Morta.— 
Nereikėjo rašyti skundo. Dėl mėšlo, karvių — taip, viskas 
teisybė, bet kad būtų rimbu užkirtęs. . . Niekada nesu šrnei- 
žusi žmonių. Kai pagalvoju, akys kaista iš gėdos.

— Mano tėvas — senas niekšas, — be pykčio pasakė 
Goda.

— Nekalbėk taip. Jis nelaimingas.
— Taip, jo niekas nemyli, išskyrus tave.
Ėmė loti Meškius. Pro langą šmėstelėjo žmogaus šešėlis, 

sutrinksėjo durys, priemenėje pasigirdo energingas kojų try
pimas. Goda prisitraukė arčiau ant stalo stovintį veidrodį ir 
pasitaisė plaukus.

įėjo Arvydas. Pasisveikino su moterimis, paduodamas 
ranką Mortai, paskui Godai ir grįžo prie staklių.

— Naują riečiate? — paklausė, suėmęs gijų pluoštą į 
saują.

— Jeigu labai norėsite, galėsiu po kokio mėnesio sugrą 
žinti. . .

— Sugrąžin

— Naują. O kas? Gal tamsta atėjai stakles atimti? — 
Morta piktai pažvelgė j Arvydą, tačiau netvirtame balse ne 
sijautė pykčio.

Arvydas geraširdiškai nusijuokė.
— Ne. Ką veiksiu su staklėmis! Juk nemoku daryti tokių 

stebuklų, kokius jūs darote. Auskit sau į sveikatą nors šimtą 
metų. Aš geriau pasinaudosiu gatava produkcija. Prisimenate, 
Rimšien? Aną kartą minėjau, kad noriu nusipirkti ką nors 
iš jūsų dirbinių. Ar negalėtumėt parodyti?

— Jau sakiau. . .
— Nekalbėkit! Žinau, kad turite.
Morta, nieko neatsakiusi, užsikniaubė ant skieto.
— Tai kaip? Negi tebepykstate ant manęs?
— Turiu! Na ir kas, jei turiu? Sau. ne pardavimui. At 

minčiai pasidėjau. Kodėl turiu išsitaksavoti iki paskutinio 
siūlo?

matai. Geradėjas atsirado! 7'inome to
kius. . .— Morta išlipo iš staklių ir nuėjo į kitą kambarį, 
bardamasi ir murmėdama. Bet jeigu Arvydas būtų atidžiau 
įsidėmėjęs, būtų pamatęs, kad ji toli gražu nėra tokia nepa 
tenkinta, kokią vaizduoja.

Arvydas nušvitęs pasisuko į Godą.
— Jūs labai mylite savo žmoną, tarė toji. įdomu, ko 

kia proga norite padaryti jai siurprizą?
— Taip. . . .Aišku. . .— Arvydas, sutrikęs, paėmė nuo stalo 

knygą.— Meilė, pavydas. . . Du mylisi, trečio niekas nemyli. 
Klasika! Amžinas Amūro trikampis. Kada žmogus išsiverš 
iš jo, nusimes vergo pančius?

— Kaip! — sušuko Goda, apstulbusi iš nustebimo.— Ir 
jūs tikite, kad ateis toks laikas, kai žmogus nustos mylėjęs? 
Dieve mano! Tai kas tada beliks iš žmogaus?

— Žmogus niekada nenustos mylėjęs, jūs nesupratote 
manęs. Aš turiu galvoje tą laiką, kai žmogus atsikratys že
mų aistrų, nutrenks keršto, neapykantos, pavydo, veidmai 
nystės pančius.

— To niekada nebus. Arklys turi būti su ašutine uodega.
— Buvo metas, kai žmogus gyveno medžiuose ir nelaikė 

jokia blogybe pasivaišinti savo kaimyno mėsa.
— Su jumis sunku ginčytis, o, be to, iš manęs menkas 

agitatorius,— nusileido Goda.— Jūs labai apsiskaitęs. Aš taip 
pat mėgstu skaityti, kai nėra ko veikti.

— Jūs galėtumėte dirbti skaitykloje. Vietoj Tado. Mums 
trūksta žmonių gamyboje.

— Dėkoju. Daug įdomiau pačiai skaityti, negu žiūrėti, 
kaip kiti skaito. Nemoku sakyti pamokslų. Būsiu beidėjinė 
darbuotoja, suprantate, tamsta? — Goda koketiškai šyptelė
jo. Baisiai knietėjo paerzinti tą protingą milžiną auliniais 
batais.— Aš netinku rimtiems dalykams, draugas. Netinku 
ir nenoriu. Geriau jau kilnosiu kojytes saviveikloj. įdomiau.

Arvydas pažvelgė j ją su pasigailėjimu. „Bejausmis." 
Šypsena jos veide užgeso. Ji sutriko ir, lengvai paraudusi, 
sužiuro pro langą. Stojo nejauki tyla. Pro atdaras kambario 
duris buvo girdėti, kaip Morta kuičiasi kraičio skrynioje.

Daugiau bus.

SPALVOS AKYS 
nodas. Tačiau heterochro
mija gali būti susijusi su 
jgimta simpatinių nervų 
struktūros vystymosi yda. 
Tada vienos kūno pusės 
simpatiniai nervai iš pri
gimimo būna mažiau at
sparūs žalingiems išorės 
poveikiams, greičiau iš
senka, o tai vėliau nei
giamai paveikia tos pusės 
akies mitybą ir rainelėje 
sumažėja pigmento, akis 
pašviesėja ir susilpnėja jos 
matymas.

įgytoji heterochromija 
gali atsirasti, persirgus 
akies ligomis (rainelės už
degimu, gliaukoma, krau-

l josrūva, susižeidus ir kt.| 
arba pakenkus vienos pu
sės simpatinius nervus.

(gimta heterochromija 
yra negrįžtamas procesas 
ir akių spalvos suvienodin
ti negalima.

Kai kuriais Įgytos hete- 
rochromijos atvejais, kai 
laiku likviduojama hetero- 
chromiją sukėlusi priežas
tis, rainelių spalva suvie- 
nodėja.

i Tiek Įgimtos, tiek įgy
tos heterochromijos atve
jais, kai jas sukelia vienos 
pusės simpatiniai nervai, 
be skirtingų akių spalvų, 
šviesesnės akies pusėje 
paprastai būna pražilę 
galvos plaukai, antakiai, 
blakstienos, pašviesėjusi 
odos spalva ir kiti reiški
niai.

Tikrą heterochromijos 
priežastj Ir galimus gydy
mo būdus gali nustatyti 
tiktai gydytojai, kruopščiai 
ištyrę tokj asmenį.

Širdies krūpčiojimai

Širdis susideda ii raumens, kuris 
sugeba susitraukti, ir raumens, glau
džiai susijusio su nervinėmis skaidu
lomis, sugebančio gaminti ir praleis
ti impulsus ii vienos iirdies raumens 
vietos į kitą, vadinamosios laidžiosios 
iirdies sistemos, širdies ritmui va
dovauja dešiniajame prieširdyje 
esantis laidžios;os sistemos mazgas, 
vadinamas sinusiniu. Esant tam tik
riems pakitimams, širdies ritmui gali 
vadovauti bet kuri laidžiosios siste
mos dalis. Susirgus širdies raumeniui 
ar sutrikus širdies inervacijai, gali 
atsirasti jaudinimo židiniai, iš kurių 
papildomi impulsai sukelia širdies su
sitraukimą anksčiau už sinusinio maz
go impulsą. Toks priešlaikinis širdies 
susitraukimas vadinamas ekslrasisto- 
le. Kartais pasitaiko iš eilės keletas 
ekstrasistolių.

Ekstrasistolių metu ligonis pajunta 
pertrūkius širdies srityje arba jaučia 
širdies sustojimą su sekančiu po jo 
stipriu smūgiu. Pasitaikius keletą! iš

Nukelta į 7 psl.
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HAMILTON
taupyk ir skolinkis 

koperatyvimame bankei y if
TAI vr A M»» 1 L* IX /A

Išduodamos asmeninės paskolos iki 5,000 dol., 
morgičiŲ paskolos iki 60c< turto vertės., 

l'ž Šerus mokara 41/2*7 dividenuo iš pelno, už 
depozitus 4Ų 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. LA 8-0511.

ĄUKSO ŽĄSIS
Sį sekamdienį. vasario 

6 d. Jaunimo Centre bus 
rodomas pirmasis lietu
viškas spalvotas filmas 
"Aukso žąsis". Pirmasis 
gpektaklis bus 4 vai.p.p. 
Sis seansas daugiau skiria 
mas vaikams irtėveliams. 
Kitas seansas 7 val.vaka 
ro skiriamas suaugusiom. 
Bilietus prašome įsigyti 
iš anksto sekmadienį po 
pamaldų parapijos salėje . 
Kaina suaugusiems-$1.5o. 
vaikams - moksleiviams 
bei studentams-o.75.Kvie 
čiame visus atsilankyti. 
Painformuokite apie "Auk 
so žąsies" pasirodymą sa 
vopažįstamus,kurie lietu 
viškos spaudos nebeskaito.

Apie "Aukso žąsį" daug 
rašė mūsų lietuviška spau 
da.Daugumoje jos atsilie 
pimaibuvo gražūs kai ku 
rie ją lygino su Walt Dis 
neyfilmais .Po spektakliu 
Detroite spauda rašė: "Ir 
štai šiandien galim vertai 
pa s idž iaugt • "A ūks o ž ąs is " 
puikiai praėjo mūsų padan 
gėje. Viską matėm, viską 
girdėjom, filmas atneše 
džiaugsmo ir suaugusiem 
ir vaikams". Todėl verta 
visiems hamiltoniečiams 
ir apylinkių lietuviams šį 
sekmadienį skirti "Aukso 
žąsies"filmui .Filmo rody 
mą organizuoja Hamiltono 
ateitininku sendraugiu sky 
rius.

VAIKŲ KAUKIŲ BALIUS 
dėl blogo oro atidėtas 

sekančiam kartui.Vėliau 
spaudoje bus paskelbta ba 
liaus laikas ir vieta. Pra 
šome sekti spaudą. J. P.

BUS DIDELI ŠOKIAI
Pasikalbėjus su Kaukiu 

Baliaus rengėjais, susida 
rė įspūdis, kad šis paren 
girnas šiais metais tikrai 
verta aplankyti. Be įpras 
tinių šokių,rengėjai numa 
to daug paįvairinimų, kaip 
duru prizai, kiekvienam 
kaukė prie įėjimo,loterija 
laimės staliukai, kaukiu 
prenijos, gėrimai,užkan
džiai bei didelio sąstato 
"Benni Ferri" orkestras 
šokiams. Džiugu, kad ran 
dasi entuziastu, kurie sa 
vo patarimu, darbu bei iš 
galėm is, rengė jams ateina 
į talką .Salė numatoma ypa 
tingai papuošt i,kad užmir 
šus kasdieninius rūpes
čius,publika jaustųsi gali 
mai jaukiau.

Kaukiu Balius įvyks š. 
m.vasario 19 d., Jaunimo 
Centre.Sekime skelbimą 
vasario 16 d. laidoje.Iki 
pasimatymo.

DŽIAUGĖMĖS
Iki sausio 14 d.Hamilto 

nas džiaugės nejausdamas 
žiemos, neturėdamas snie 
gobei didesnių šalčiu.Sau 
šio 14 d. 24 vai. laikotarpy 
iškrito 17 inču sauso snie 
f o, kuris gerokai suparali 

avoypač šalutinių gatvių 
Žudėjimą. Sausio 26 d. ra 
iantšias žinutes vėl iškri 

to apie lo inčų ir nematyti 
kad greit sustos. Atrodo , 
kad kuriam laikui teks nau 
doti kojas susisiekimui, 
p Sporto klubo pirm.p. Sta 
naitis, neseniai palaidojęs 
Amerikoje mirusį.brolį, tu 
rėjo atsigulti į ligoninę ge 
rokai sušlubavus sveikatai. 
P. Stanaičiui linkime grei 
tai pasitaisyti. V. P.

Vakarų šnipas Kremliuj
UŽSIENIS TIKI VISKUO

Lyg ministerija atrodo 
Valstybės komitetas skir 
tas Koordinavimui Moksli 
nio Tirinėjimo Darbams . 
Mūsų pirmininkas Rudnev 
naudojasi visomis minis- 
terioprivilegijomis Sovie 
tu Sąjungoje .S is kom itetas 
prižiūri visą mokslinį ir 
technišką žinių pasikeiti 
mą su užsieniečiais tiek 
Sovietu Sąjungoje, tiek už 
sienyj.Tikrumoje, tai yra 
didžiulis špionažo apara
tas. kuris ne tiktai renka 
mokslines ir techniškas 
žinias.bet bando rekrutuo 
ti vakariečiu techninius 
specialistus.

Kada aš pradėjau dirbti 
komitete, labai nustebau 
ten dirbančiu žvalgybos 
valdininku skaičiumLVien 
tik užsieniečius liečian
čiuose skyriuose dirba aš 
tuoni osdešimt ar devynios 
dešimt vyresniųjų žvalgy' 
bos valdininku.

Koridoriuose ar biure 
galima matyti juos sveiki

nantis kariškai. Aiškiai 
matyti, kaip jiems sunku 
atprasti nuo karinio papro 
čio,nors ir dėvint civilius 
drabužius.

Draugiškus kontaktus ir 
"paslaugas", kurias mes 
suteikiam vizituojančiom 
užsienio delegacijom, re ik 
tu verčiau pavadinti "drau 
giška apgaule". Dažnai, 
mes žvalgybininkai, patys 
negalime suprasti, kodėl 
užsieniečiai mumis tiki. 
PASLAPTYS LAIKOMOS

Ar jie nesupranta, jog 
Sovietų Sąjungoje mes 
jiems parodome tik tai, 
kas jau visiems žinoma?

Jeigu įmonėje, kurią ža 
da vizituoti užsieniečiai, 
yra kas nors naujo, mes 
paprastai įsakome dirėkto 
riui:'Parodyk jiems viską, 
bet’ uždaryk dirbtuvę 1 ir 
5 remontui". Tai viskas.

A nt mano stalo yra sąra 
šas pretekstu ir pakaitalu, 
kuriuos mes naudojam ap 
saugoti ne kurias Sovietu

PIRMASIS LIETUVIŠKAS SPALVOTAS FILMAS

AUKSO ŽĄSIS
BUS RODOMAS HAMILTONE VASARIO 6 DIENĄ

JAUNIMO CENTRE

DU SPEKTAKLIAI 4 VALANDĄ PO PIETŲ IR 7 VALANDĄ VAKARO- 

ĮSIGYKITE BILIETUS IŠ ANKSTO PARAPIJOS SALĖJE SEKMADIENĮ 

PO PAMALDŲ. RENGĖJAI.

AMJS'J^SPORTAS
BARONAS

2. Asmuo įstodamas į 
SALFASS-gą ir pasirašy 
damas Įstojimo lapą/for- 
ma N-2/, pareiškia savo 
kvalifikacijų tinkamumą. 
Įstojimo lapas turi būti už 
pildytas pilnai ir kvalifika 
cijos paaiškinimas turi bū 
ti išsamus ir būtinai para 
Sytas pačio įstojančlo ran 
ka.
Pastaba bepakankamai iš 
samiai užpildytas įstojimo 
lapas privalo būti pakarto 
tinai užpildytas ir iki tas 
neatliekama, asmuo sus
penduojamas.

3. Klubo pareigūnu yra 
pareiga patikrįnti ar as
muo atatinka SA LFASS- 
-gos nario kvalifikacijas . 
Klubo vadovybė neša di
džiausią atsakomybę dėl 
netinkamo nario registrą 
vimo.

4.Sporto Apygarda ir 
________ ___ ........................ Centro Valdyba gali tikrin 
syklės buvo priimtos ir pa ti įtartinu narių kvalifika 
_________________ ”___cijas.

5. Dėl narių kvalifikaci
jos netinkamumo skundus 
gali duoti sporto klubai, 
administraęjniai organai 
ir pavieniai 
nariai,jei turi daviniu tai 
įrodyti. Skundai duodami 
atatinkamai Sporto Apy
gardai arba Centro Valdy 
bai.

6.Sporto Apygarda ar 
Centro Valdyba gavus tokį 
skundą,vienos savaitės bė 
gvje painformuoja skun
džiamo asmens klubą apie 
skundo gavimą.

7. Jei skundas pasirodo 
pamatuotas įp skundžiama 
sis asmuo iš SA LFASS-gos 
nariu išbraukiamas,tucmet 
visos pasekmės,bei rungty 
nės, kuriose skundžiama
sis asmuo dalyvavo po jo 
išbraukimo yra anuliuoja 
mos.
Pastaba:Varžybos įvykdy 
tos prieš skundžiamojo klu 
bo painformavimą apie 
skundo gavimą, kiekvienu 
atveju užskaitomos.

Centro Valdyba

VEDA KAZYS

Vytautas Sabalys ir Kazys Vasiliauskas — “Aukso žąsies” filme.

BUKIME SVEIKI. . .
/Atkelta iš 6 psl./

eilės ekstrasistolių, gali apsvaigti gal
va, ligonis gali apalpti. Kai kurie 
ligoniai ekstrasistolių visai nejaučia. 
Pačios ekstrasistolės neparodo širdies 
susirgimo sunkumo, nes jos pasitaiko 
tiek sunkiai sergantiems, tiek ir prak
tiškai sveikiems žmonėms. Kartais jos 
gali atsirasti susijaudinus, nuo ilges
nių nemalonių psichinių pergyveni- 
mų, rūkymo ir kitų organizmo ap- 
nuodijimo atvejų.

Pajutus ekstrasistoles, reikia kreip
tis į gydytojų, kuris, išaiškinęs prie
žastis, paskirs gydymų ar poilsį ir 
nustatys gyvenimo ir darbo režimų.

SUDBURY
NAUJA L. B. VALDYBA 
pareigas pasiskirstė šiaip

Aleksas Kusinskas-pir 
mininkas, v

Jonas Čebatorius-vice
pirmininkas,

Juozas Kručas-sekreto
rius,

Leonė Remeikienė-kasi
ninkė ir

Algis M ilčius-atstovas 
kultūros reikalams.

A. Baltutis jaunimo ats

Sporto skyriaus vedėjas 
Kazys Baronas.

PRANEŠĖJAS NR. 31
T iečiaSA LFASS-gos na 

riųkvalifikaci jos taisykles.
Šiuo praneš imu skelbia

me Są jungi 
SALFASS-

;os žiniai naujas 
SA LFASS-gos narių kvali 
fikavimo taisykles .Šios tai

Sąjungos sritis nuo užsie 
niečių:

1. Įmonė remontuojama.
2. Uždarytas tiltas.
3. Ten nėra aerodromo, 

o gelžkelio bėgius sugadi 
no šaltis :todėl kol kas ten 
neina traukiniai.

4. Vietinis viešbutis ne 
paruoštas svečiams.

5. Visi viešbučiai perpil 
dyti turistais ir pan.

Kartais mes vedžiojam 
užsieniečių delegacijas po 
muz iejus ir parkus iki na 
riai tiek pavargsta, jog jie 
patys atsisako aplankyti 
fabriką,nes nori pailsėti.

Arba, vietoj lėktuvo, 
mes duodam jiems trauki 
nį. Rezultate; delegacija, 
dėl laiko stokos,vietoj pen 
kių ar šešių įrengimu, te 
galt pamatyti tik vieną ar 
du, kurie ją įdomauja.

Vizos pasibaigia ir jie 
turi išvykti nepamatę nie 
ko, išskyrus vodką ir ka- 
viarą.

Mūsų, žvalgybos valdi
ninku Maskvos komitete , 
pagrindinis uždavinys yra 
verbuoti agentus iš užsie 
n iečių vizituojančiu Sovie 
tų Sąjungą. Žinoma, ne vi 
suomet tai pasiseka.Bet 
mes renkame žinias as
meniškais pokalbiais, nuo 
g i rdom is, t ikr i nant bagažą 
- ž odž iu, vag ia nt pas lapt is 
iš svečio kišenės.

Aš buvau priskirtas prie 
britu delegacijos vizituo
jančios Maskvą. Mano už

davinys- įsigyti šių vyru 
draugiškumą, nustatyti ju 
panaudoj imo gal imybes, ir 
tada apie kiekvieną iš ju 
ęadaryti pranešimą mūsų 
žvalgybai Londone.

Jos jau pareiga surinkti 
užtenkamai kompromito 
jančios medžiagos apie 
šiuos vyrus-šeimos pro
blemos, meilės nuotykiai, 
asmeniški finansai ir tt., 
kad užtikrinti ju rekrutavi 
mą.

Mes taip pat renkame 
tiek,kiek galima moksl inę 
ir techninę informaciją, 
kuri vertinga sovietų pra 
monei-viskas nuo pigiau 
siu metodu gauti šviežią 
vandenį iš jūros iki dirbti 
niu kailiu gamybos.Dėka 
užsienio delegacijų, mes 
surenkame nepaprastai 
didelės reikšmės informa 
cijas.

Priešingai, sovietu dele 
gacijos vykstančios Į už - 
sienį instruktuojamos,kaip 
atsakytį klausimus, kurie 
gali būti jiems pateikti.

Galiu nuoširdžiai užti
krinti,kad nėra nieko nau 
jo,ko vakariečiu moksli
ninkai ar specialistai gale 
tų pasimokyti iš sovietu 
specialistų-arba sovietu 
parodu užsienyje.

/toliau:sovietiniai eks
ponatai parodose. "Kultū
ros katekizmas" sovietiš 
koms delegacijoms Į už - 
sienį ir kt./.

tovas prie K.L. Krašto vai 
dybos sekcijos, kartu pa
prašytas jaunimo atstovu 
ir prie L. B. valdybos.

VASARIO 16 MINĖJIMAS
Lietuvių Bendruomenės 

valdyba vasario 12 d. šeš 
tadienį, 13o Frood Rd.uk
rainiečių salėje ruošia iš 
kilmingą Tautos šventės 
minėjimą. Visi tautiečiai 
kviečiami kuo skaitlingiau 
dalyvauti , pasikviesti ir 
svečių .Malonu būtų matyti 
svečiu ir iš kaimyninių 

~ kolonijų k.a. Sault-Ste-Ma 
rie ir Norht Bay ir kt.

Po minėjimo programos 
-šokiai grojant geram or 
kestrui.Veiks turtingas bu 
fetas.Pradžia 7 valvakare.

L. B. Valdyba

ST. CATHARINES

tvirtintos visuotiniame Šą 
jungos suvažiavime, įvyku 
šiame š.m. sausio 22-23 
d.d. Detroite. Anksčiau, 
šiuo klaus imu skelbtos tai 
syklės ar nuostatai nuo šio 
pranešimo paskelbimo die 
nos skaitomos nebegalio 
Žane iom is .Taisyklių skel
biamu šiame pranešime ga 

liojimo data prasideda nuo 
šio pranešimo paskelbimo 
dienos ir privalo būti vyk 
dompš.

1. SALFASS-gos nariais 
gali būti

a/Lietuviškos kilmės 
asmenys, kuriu lietuvišku 
mo laipsnis yra nemažiau , 
kaip 5o%;

b/Visi kiti aąmenys 
gali būti priimti į SALFA 
SS-gą tik Centro Valdybai 
pristačius Visuotiniam Su 
važiavimui, kuris turi iš
nešti nutarimą.

c/Visi esantieji S-gos 
pariai, registruoti 1964 m. 
ŠA LFASS-gos sąrašuose , 
a r anks č iau, y ravpal iekam i 
pilnateisiais SALFASS- 
-gos nariais.

raąjmai orga__
iai ŠA LFASS-gos

Sporto klubo “Banga” nauja valdy- maitaitis, pirm., Ina Janušauskaitė 
ba —jį kairės dešinėn: Albinas Že- sekr., ir Algis Karalius, ižd.

Finai rite: Shastri’s body is cremated on the banks of the Janiuna River

Tokia yra buvusio Indijos mintsterio pirmininko Šastrt 
likimas: jo palaikai, kaip matome, yra deginami, indu 
tradicija, ant paprasto laužo, kūrenamo medžiais; po 
to milijoninei miniai indų dalyvaujant, pelenai buvo nu 
leisti į dviejų upių- Indo ir Gango santaką.

EILINIAI DARBAI
Naujos be įdruomenės 

valdybos rinkimai šiemet 
nusitęsė į lapkričio 28 d. , 
nes senoji valdyba nespėjo 
padaryti 11 Kanados Lietu 
viu Dienos apyskaitos.

Paskubom buvo suruoš 
ta vaikam Kalėdų eglutė . 
Ačiū T. T. Pranciškonam 
už patalpas irK.Bogužiui 
už buvimą Kalėdų seneliu . 
Per eglutę surinkta 39 dol. 
šeštadieninei mokyklai.

Kaip eilę metų, taip ir 
šiemet
VASARIO 16 MINĖJIMĄ 
nutarta daryti su pas ilinks 
minimu.Paskaitą skaitys 
dr.St.Kairys iš Toronto, 
koncertinę dalį išpildys 
Toronto "Varpas". Pažy
mėtina, kad "Varpas" su 
naujom pajėgom ir nauju 
repertuaru pirmą kartą 
pasirodys St. Catherinėje.

M inėjimas įvyks vasa
rio 12 d. 6.3o vai. Slovaku 
salėje, Page-Welland gat
vių kampas .Sekmadienį va 
sario!3 d. iškilmingos pa
maldos .

Kviečiame gausiai daly 
vauti visus.

Apylinkės Valdyba

paieškojimas

Teiraujasi p.Šalkauskai metus ir turėjęs ūkį Kana 
tėSmuikaitienė iš Skaudvi J*'~ 
lės. -

Lietuvos Generalinio
Konsulato Toronte ieško
mas Jokimas Šalkauskas , 
tėvo M otiejaus sūnus, atvy 
kęs Amerikon apie 19o2

SLA

doje.
Ieškomasis arba apie jį 

žinantieji maloniai prašo 
mi atsiliepti-

Consulate General of Li 
thuantąl Trillium Terrace 
Toronto 18, Ont. Canada 
------------------------------------v

SUSIVIENIJIMAS 
LIETUVIU 

A AMERIKOJE

Sydnėjau* Lietuvių Moterų Socialinė* Globo* Draugijo* valdyba.
Sėdi ii kairė* dešinėn: Ad. Skirkienė — vicepirmininkė, O. Baužienė — pir

mininkė, ir V. Petnūnienė — sekretorė. Stovi: G. Čuje* — ūkio reikalams, J.D. Ka- 
poėienė — iždininkė, L. Gasiūnienė — ligonių reikalams ir A. Kapočienė — ypa-

— jau 80 metų tarnauja lietuvių visuomenei 
ir išmokėjo daugiau kaip SEPTYNIUS MI
LIJONUS dolerių savo apdraustiems na
riams.

— 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.

— 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.

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

— 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.

— 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

SLA

SLA

SLA

SLA

SLA
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Vasario 19 dieną Vytauto 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 RA Ž Į A US IU D A Į L Į N I N K Ė S TAMOŠAITIENĖS STUDIJOS TAUTINIU RŪBU IR APVAINIKUOTA TAUTINIU VAINIKU. 
VISI MONTREALIO IR IŠ KITUR ATVYKĘ SVEČIAI SU SAVO PAŽĮSTAMAIS BEI ARTIMAISIAIS MALONIAI KVIEČIAMI DALYVAUTI MONTREALIO SPAUDOS BALIUJE. VISI TAU

TIEČIAI KVIEČIAMI VASARIO 19 D., UŽGAVĖNIŲ ŠEŠTADIENįREZERVUOTI SPAUDOS BALIUlf

DLK VYTAUTO KLUBO 
REIKALAI

Vasario 6 d. 2 vai.po piety 
Fašalpinės D-jos susirinki
mas. Šia proga klutiečiams 
1 us proga atlikti ir kitus rei-

ŠV.KAZIMIERO PARAP. 
ŽINIOS

- Penktadienis pirmasis 
šio mėnesio;išpažintys 
ketvirtadienį nuo 7 vai. v. 
Mišios 7 30 ir 8 v. ryto ir
8 vai. vakaro.
- Penktadienį vas.4 d. nuo
11 vai. ryto iki 1O v.v.kated kalus,įsigyti Šerus,kurie dar 
ros salėje po zakristija ati- iki metimo šėrininky susirin- 
daroma klinika Raud Krvž. kim0 parduodami ta pačia kai 
kraujo davimui.Kardinolas __ . . ■ . .

Montrealio Aukštesniųjų lituanistikos Kursu Tėvu ko
miteto, tėvu Jr mokytoju susirinkimo dalyviu dalis. 
Iš kairės J.^eidys, P.Kizerskis, T. Kijauskas,SJ, 
J.Skučas, P.Drešeris, Tėvu k-to pirm. A.Blauz- 
džiūnas ir Kursu vedėja Br. Lukoševičienė.

kraujo davimui.Kardinolas 
prašo, kad iš kiekvienos 
parapijos bent po lO-tį žm klubo statybos nr.orgičiams į 
on tu aukotu kraujo.

na, įnešti paskolai pinigus

SVARBUS PRANEŠIMAS 
JAUNIMUI

Jaunasis mūsų poetas Ka
zys Barteška apsiėmė Ne
priklausomoje Lietuvoje 
vesti JAUNIMO SKYRIŲ.
Jis yra pasiryžęs atsaki

nėti ir į paklausimus.
Tam skyriui yra pageidau 

tinos ir fotografijos iš jau
nimo gyvenimo bet veiklos 
Jaunimas kviečiamas bend 
radarbiauti.

___  __ ___ _____J_. “Vytautas“ Trustees ir neiš-
- Sekmadienį, vasario 6 d. vardijamus reikalus. Taip pat 

-- ------- 1 parapijos kviečiami tautiečiai įstotituojau po sumos parapij
moterys ruošia užkandžius nariais, kurių amžius atatin - 

k= ki-b» "ik— i»is'k
_ « .y . « I a m s?

TRUMPOS ŽINIOS

MOWT1REAL
Lz Id AU L CHO t lC* I1 y Vi, • .

- Vyrų draugija vasario 12 lems« 
r Klubo Valdyba nutarė 2-jy

VASARIO 16 MINĖJIMAS
Montrealyje įvyks vasa 

riol3 d. sekmadienį, vasa 
rio 13 d., 6 vai. vakaro D 
IK Vvtauto klubo salėje , 
2161 St. Catherine §t. East. 
FasKattą skaitys Žygio į 
Jungtines Tautas Komite 
to pirmininkas A .Mažeika. 
Daugiau žinių bus vėliau.

Seimelio Prezidiumas
Aušrą Lukoševičiūtę K 

LB Montrealio Lietuvių 
Seimelio Prezidiumas pa 
skyrė Jaunimo Seserijos 
vecepirmininke. Sekcijos 
pirmininkas yra Prezidiu 
mo narys Romas Navikė 
nas.

Seimelio Prezidiumas

SERGA
P. Petrulienei dr. J.Še 

mogas padarė pediatrinę 
operaciją.

St. Kęsgailą turėjo nedi 
dėlę operaciją.

Sol. A. Paškevlčienė To 
ronte sėkm ingai koncertą 
vo su sol. V. Verikaičiu.

• Rusijos komunistu ats
tovas Suslov Italijos kom
partijos suvažiavime pa- 
rel škė, kad yra galimy
bių išlaikyti taiką ir ko- 
egziste te i ją.
» Maroko karalius Hus
sein pareiškė, kad Ben 
Barka pagrobtas ne maro 
kiečiu. Dėl Ben Barka 
nutraukti Prancūzijos di
plomat! liai santykiai su 
Maroko. Ben Barka nu
žudytas.
• Bremene nukrito lėktų 
vas su 46 žmonėmis, ku
rie žuvo.
• Rodezijos min. pirm. 
Smith linkstąs eiti į su
sitarimą.

- Vyrų draugija vasario tz 
d., šeštadienį, ruošia išvy 
ką į Mont St.Anne. Išvyks parengimų datas:“] uozapines“ 
tama 9 vai. ryto, grįžtama kovo 19 d. ir Klubo statybos 

uzhatgimo - kertinio akmens 
apeigas balandžio 30 d. 

Statybos įrengimai baigiami 
irtikimasi.kad iki sekančiųjų 
didesniųjų lietuvių parengimų, 
kaip Lietuvos Nepriklausomy
bės Vasario 16 paminėjimo ir 
NL Spaudos baliaus, jau turė
ti pilnų Air-Condition prijun
gimų.

Klubo Valdyba
• NL redakcijoje lankėsi 
p.Gerulis ir paaukojo spau 
dos baliaus loterijai ir p . 
Lapinskas,kuris sutvarhė 
prenumeratos reikalus.
• Dom. Norkeliūnas rašo 
iš Kalifornijos, kad buv . 
montrealiečiaigyvai seka 
Montrealiolietuviu veiklą 
per N L laikraštį,bet skun 
džiasi vėlavimu/tas pri
klauso nuo pašto/. Los An 
gėlės šiemet esą vėsiau , 
negu pernai. Pp. Norkeliū premijuoto istorinioj/eika 
nat atostogomis patenkinti to reikalais lankėsi Čtka- 
ir siunčia Montrealio lie- goję, kur turėjo daug pa- 
tuviams sveikinimus.

DĖMESIO!
“Nepriklausomos Lietuvos“ Spaudos Balius čia pat, jau 

laikas ne tiktai pagalvoti apie šį vienintėlj visus apimantį 
lietuviškų subuvimų, bet ir įėjimui bilietus įsigyti, nes šie 
met pagal pačių būsimų dalyvių pageidavimų parduodami ir 
užsakymai priimami iš anksto.

Kreiptis į NL. Administracijų arba įsigyti bilietų platin
tojams pasiūlius. NL Administracija .

5 vai. vakarieni, kuri įvyks 
par. svetainėj. Kainuos sel 

■ • ~ ’ ' • • • ’ ’ 1 
jaunimui 50 et. Bilietai g 
gaunami pas kun.Gaudzę 
ir pas vaidybos narius.
- Parapijai aukojo L. Ber
notienė 50 dol.

LIAODININKŲ-VARPINTNKŲmat 2 dol. pavieniui 1 dot 
MontrealioKlubo narių 

susirinkimas įvyksta vasa
rio 5 d., 4 vai. po pietų 
Uo5 3rd Avė., Verdune.

Visi bičiuliai maloniai 
kviečiami atsilankyti. 

Valdyba

Naujoji Tautos Fondo atstovybė Kanadoje. Iš kairės: 
sėdi Iz. Matusevičiūtė, pirmininkas S. Banelis,Emi
lija Yurkus, stovi:J. Prelkšaitis ir Vi.Kazlauskas

DR.J. S E M 0 G A S
5441 BANNANTYNE, Verdun.
Pirtradienįir _ . , o . ... 2-4 ; 7-9 p.m.ketvirtadienį
antradienį ir 9 m 
penktadienį

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

PO 7-3175; namų 6-9582.

ŠĄLPOS FONDO 7INTOS 
Šiais metais kreipia

mės j Mo įtreallo ir apyli i 
kiu lietuvius su prašymu 
duoti šalpos Fo .duLpini- 
gais ir rūbais .Pi ilgai bus 
re kam i aukų lapais ir jie 
bus panausoti išsiuntimui 
siuntinių paramos reika
lingiems lietuviams bei 
paremti mūsų pačių žmo 
nes vietoje, kurie dėl vie 
los ar kitos priežasties 
yra reikalingi paramos .

Tuo pačiu metu bus re i 
karnos aukos ir Vasario 16 
-tos Gimnazijai Vokietijoj. 
Kas turi geram stovy rūbų 
ar avalinės,prašomi skam 
binti: vakari įėję M o įtrea 
lio dalyje p.Kesgailie iei 
767-5956 ir p. Vilenišklui 
767-9652; Ryti įėję dalyje 
p. Dalmontui 669-4815 ir 
p. Makauskienei 721-9436. 
Rūbai taip pat bus priima 
mi šv. Kazimiero parapi 
jos salėje prieš ir po 11 
vai. mišių.

Prašome visus montre 
aliečius neatmesti mūsų 
prašymo ir gausiai parem 
tl šį gražų ir kil -ų artimo 
pagalbos darbą.

Dėkojame iš anksto už 
paramą.

Šalpos Fondo Atstovas

Dr. |. MALIŠK \
1396 St. Catherine Si. U. 

Suite 419. tel. I N 6-8235
Namų tel.: Ml 1-2051.

DR. A. O. JAUGELIENt
DANTŲ GYDYTOJA 

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

i ADVOKATAS
[STASYS DAUKŠA,. LI..D.

4 Notre Dame Št. E.
Suite 205

Suite 902 ir 903

AUŠROS VARTŲ PARAP.
ŽINIOS

-Pp. Barzdenių sūnus pa
krikštytas Glen Alberto 
Pilypo vardais.Sveikina
me tėvus.
-Penktadienis yra pirma 
sis šio mėnesio.Mišios: 
7 vai.ryte ir 7.3o val.vak . 
-Vasario 2 d. Grabnyčios . 
M išios 7 vai. ryto ir 7.3o 
vai.vakaro.
-Vasario 13 d., lo vai.M i- 
šios pradedamos lietuviu 
kalboje.
-Jaunimui dialoginės Šv . 
Mišios sekmadienį, vasa
rio 6, lo vai. bus vėl Sese 
liu namuose.
-Seminaras tema-"Gerti 
ar negert:jaunimas ir svai 
ginamieji gėrimai". Pas
kaitą skaitė T.G.Kijaus- 
kas.
-Bažnyčios fondui aukojo- 
$lo.-P. Petronis, O. Aygū 
nienė.$8.-J.Mačionis,$loa 
N. N.
-Praeito sekmadienio 
rinkliava:-$ 214.- 
-Bazaro knygutės jau grįž 
ta. Iš Amerikos taip pat 
gražino knygutę buvęs A . 
V.Parapijos vikaras T. J. 
Aranauskas, Linkėdamas 
mūsų parapijos bazarui 
daug laimės.
Lauksime taip pat ir fantų.

PADĖKA
Už mums suruoštą staig 

meną 25 metu mūsų vedybi 
nės sukakties proga,kuri 

- įvyko sausio 22 d., šešta
dienį,Williaus ir Anna La 
pinaičių namuose, nuošir 
džiaustai dėkojame inicia 
toriams ir vaišių Teigė
jams p. p. Lapėnaičiams , 
Baliui ir Magdena Kaspe
ravičiams ir Feliksui ir

TORONTAS, ONT.

METINIS LIETUVIU STU
DENTU BALIUS 

bus vasario 5 d., šį šešta
dienį, Prince George vieš 
būtyje, naujai dekoruotoje 
Fiasta salėje. Studentai 
kviečia dalyvauti kolegas 
ir visą publiką.
• Dr. Martynas Anysas s

simatymu ir dalyvavo kai 
kuriuose susirinkimuose.

VISŲ RUSIŲ SIUNTIMAI
į LIETUVĄ, LATVIJA, ESTIJA UKRAINĄ ir U.S.S.R 
SĄŽININGAS IR GREITAS PATARNAVIMAS. 
SIUNTINIAI PILNAI APDRAUSTI.

Janina Adomonienė 
1674 Čouvrctte Street, St. Laurent, 
Montreal 9, P.Q, Tel. 744-6940. 

D-L.K. VYTAUTO KLUBAS
lel.: 861-8478 ir 861-847^ Lyzai Morkūnams. Taip

ADVOKATAS

DR. V. G1RIUN1ENE
DANTŲ GYDYTOJA 
3938 Rosemount Blvd.

RA 7-5552; namų RA 1-0656

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

pat daug pasidarbavu
sioms šeimininkėms p. 
Butvilie 'ei irbrolie ei p . 
Baradlnskienet ir visiems 
prisidėjusiems bei dalyva 
vuslems šioje mūsų šei
mos šventėje.

Ypatinga padėka toron
tiškiams Adomui ir t,ynai 
Ruplauskams/l3uder/ pem- 
brookiečiams Petrui ir Sa
lomėjai Kiškiams ir mūsų 
dukrelei Reginai.

2159-61 ST.CATHERINE E., MONTREAL.

Nuo 1966 m. pradžios pradedama išnuomuoti sales, 
talpinančias nuo 100 iki 600 asmeny, pagal reikalų — 
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 Klubų- J.

VASARIO 16-SIOS MINĖJI
MAS

Toronte ruošiamas vasario 
20 dieną 4 vai. po pietų 
Central Tech kolegijos au
ditorijoje. Vasario 14 d. 
prof. R.Vaštokas kalbės 
apie Lietuvą per radio In
terethnic Forum anglų kal
ba. Bus ir lietuviškos mu- 
z ikos.

Kaip įžangą j Vasario 16 
minėjimą KLB Apyl.valdy 
ba vasario 16 d., trečiadien 
nį, vakare Prisikėlimo sa
lėje ruošia pobūvį, i kurį 
yra pakviesta daug žymlu-

Dr.P.MORKIS
DANTŲ GYDY 1 OJAS
Vakarais ir šeštadieniais 

pagal susitarimų.

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

Raštinė: LE 4-4451.

S PA ŪDOS BAITUS,
- , . ,, ,, j-,,- , ruoštas, kaip kasmet,
iu kanadiečiu, todėl svarbu Tėviškės žiburiu, buvo 
kad dalyvautu h- daug lietu- sėkmingas. Prisikėlimo

i _i > parap|jOB sa]£ buvo pilna 
publikos. Programoje da
lyvavo Hamiltono Gyvata- 

. ras ir solistai iš Montre
alio sol. A. Paškevlčienė 
ir vietoje gyvenąs V. Veri- 
kaltis, kuriems akompana 
vo p.Skrinskaitė. Meninė 
programa ptbllkos buvo 
šiltai priimta. Daug plo
ta Gyvatarui Ir ypač sol. 
A. Paškevlčienei. Solis
tai apdovanoti gėlėmis.

ŠV. JONO KR. PARAP. 
klebonas kun. P. Ažubalis 
buvo išvykęs į Rochester} 
į kun. L. Januškos pager
bimo iškilmes.

PT>*S ik Ė LIM O PA RA PI JOS 
klebonas T. Placidas pamal 
du metu darė pranešimą ap 
ie parapijos reikalus. Jis 
pranešė, kad 1965 m.para
pija turėjo 171, 655.78 dol. 
pajamų ir 164,628.67 dol. 
išlaidu.

vių. Pakvietimai į pobūvį 
Dainos krautuvėje, po 5 dol
• Gen. Lietuvos konsulas 
J.Žmuidzinas su Ponia bu
vo pakviesti į Ontario gub. 
priėmimą, parlamento ati
darymo proga.
• Sol. P. Bičkienė vas. 5 
d. dainuos Skautų rėmėju 
koncerte Prisikėlimo par. 
salėje.
LOTERIJA SPORTININ
KAMS PAREMTI

"Dviem kelionė lėktuvu 
į Miami Beach, Floridą ir 
Nassau,Bahamos salas bei 
$ loo.oo kelionpinigių".— 
parėmimui mūsų sportuo 
jančio jaunimo,kuris taip 
sėkmingai reprezentuoja 
mus lietuvius kanadiečiu 
ir amerikiečiu tarpe.
• 8 mūsų jaunimo koman 
dos žaidžia įvairiose To
ronto miesto krepšinio 1y 
gose ir beveik visos stovi 
pirmose vietose.

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

DR. IRWIN COP N I CK
Dantų Gydytoja* 

4966 Decarie Blvd.
Suite 7

Montreal, Que. Tel. 489-3191

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

Sun Life Building 
Suite 2001

Tel.: UN 6-4364.

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

LIETUVIŠKAS PUSVALANDIS GIRDIMAS KAS 
ŠEŠTADIENĮ PER CFMB STOTĮ, 

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

Telef.: 669-8834

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

ARSI DRAUSK!

ADAMONIS INSURANCE 
AGENCY INC.

3907 Rosemont Blvd.

Tel: 722-2472
Res: 722-4735

GAISRAS — AUTOMOBILIAI

ATSAKOMYBR — GYVYBR 
Tikslas ir greitas patarnavimai

LAIKRODININKAS
ANTANAS ŽUKAS 

1855 WELLINGTON ST. 
Tel WE 2-0644.

TAISAU IR PARDUODU 
ŽEMOMIS KAINOMIS 

LAIKRODŽIUS IR JUVELYRUS.

Ar žinoma^kad
“NEPRIKLAUSOMOS“
JETUVOS“ SPAUSTUVĖ

A. NORKELIŪNAS
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. RAymond 7-3120.

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 
$10000.

KASOS VALANDOS:

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

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

Vakare: trečiadieniais ir Vakare: pirmadieniais, trečiadieniais 
penktadieniais 7.00 - 9.00 vai. ir penktadieniais 7 00 - 9.00 vai.

J. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS. 

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

(atoridžiai).
6396 Bannantyne. Verdun. 

PO 7-6183.

LCELECTRlCRd.
Elektros kontraktorius 

IGNAS GURCINAS 
889 — 56 Avenue 

Lachine. Tel. 631-0882.

PINE LAND CORP.
agentas ROMAS VERBYLA 

Investavimui žemė St. Hubert, 
netoli St. Helen salos 

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

5, Que.

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. 
Darbų atlieka pigiau, ne 
gu kitos spaustuvės.. 
Kviečiame įsitikinti.

Spausdinius galime grumti 
paštu ir paštu pasiųsti.

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

KEATING FORD 
Sales Limited

4415 Bannantyne Ave.
FALCON FAIRLANE 

GALAXIE THUNDERBIRD 

MUSTANG TRUCKS

Used cars
1 year guarantee 

Kreipkitės j
LEO GURECKAS 

Sales Managers Asistertt

Keating Ford Sales Ltd. 
Jūsų lietuvis atstovas 

769 - 8831

Keating Ford Salos Lto»-| 
Tel. namų DO • - 2548 
Įstaigos 769-8529 j
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