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Visi Įsi junkim į Jaunimo Peticijos talką, nes ji yra mūsą visą!

DILININKAS TELESFORAS VALIUS

PRAĖJUSI SAVAITĖ
INDOKINIJOS problema tebė narią palaikė JAV, bet žiau- 
ra gyviausioj! politinėje tarp riai jas puolė Rusijos ir jos 
tautinėje padangėje.
J.AMERIKOS Valstybės at
naujino šiaurinio Vietnamo 
bombordavimus, kurie pasi
rodė labai skaudūs. Bet ko
munistą užsispyrimo nepalau 
žė. Tie bombordavimai, atro
do, skaudžiausi pačiai Ameri Vietnamą. Klausimas liko be 
kai, kuri dėl to tiek susijau- stangos pradėti taikos dery- 
dino, kad kreipėsi į JTO Sat 
gurno Tarybą su prašymu im 
tis taikintojos iniaciatyvos.
SAUGUMO Taryboje tačiau 
laukiamojo tikslo nepasiekė. 
Nors daugumas S.Tarybos

satelitą atstOvaijkuriuos palai 
kė ir Prancieijos atstovas. 
SSSR atstt>vas Fedorenko tei 
gė, kad šis JAV kreipimasis 
į Saugumo Tarybą esąs ma
nevras pridengti savo nusista 
tymą stipriau pulti šiaurinį 

bas liko be vaisią .
DESPERATIŠKA JAV nuotai
ka po visą bandymą taikytis 
privedė prie to, kad Havajuo 
se šaukiamas pasitarimas, ku 
fiame paviesti dalyvauti Viet-

LIETUVOS SOSTINĖ VILNIUS 1918.11.16.

namo valdžios pirmūnai. Gali Cimino sutikimo, 
ma spėti, jog Amerika darys 
kokį nors spaudimą į Vietna 
jną, kad prisiartintą prie Viet 
kongo diktatoriaus Ho Ci-mi 
po reikalavimą, kurią vienas 
jau tenkinamas, būtent: vadi
namojo “sukilėlią komiteto “ 
nariai jau priimami į Vietkon 
go derybą delegaciją, kas ne 
tiesioginiai reiškia “sukilę 
lią“ pripažinimą. Tai jau da 
line Amerikos kapituliacija... 
Taip formuojasi kapituliaci
jos gairės. Ir tuo pačiu - ko
munistą laiimėjimo perspekty
vos Vietnamo kare.
• JAV, vystant Indokinijos 
klausimus, sutinka su siūly 
mu derėtis su Vietkongu 1954 Kerairkomunis^a^s^kėiė'd 
- 62 m. derybų pagrindu, bet r_
ir i tai negauna teigiamo Ho davinio'sumažinimą'

• Belgijoje sustreikavo ang
liakasiai, kuriuos palaiko stu 
dentijos sambūriai.
• JAV užsieniams remti pa
skyrė 3 miliardus ir 400 mili
joną dolerią, kurią pusė milia 
rdo skiriama Vietnamui.
• Kovo pabaigoje Maskvoje 
numatomas kompartiją suva
žiavimas savo vidaus nesan 
taikoms spręsti.
• Kubos diktatorius Fidel 
Kastro paskutiniu laiku įtūžo 
ant Kinijos komunistą, kad 
jie nutraukė Kubai ryžiu tieki
mą: Koliodamas Pekiną, Kas
tro išskaičiuoja Pekino kaltes
• Indokinijos provincijoje 

------------ riau
šes protestuodami prieš ryžią

VASARIO ŠEŠIOLIKTA PRADEDAMA VYKDYTI 
JAUNIMO PETICIJA JUNGTINĖMS TAUTOMS

PLB Valdybos ir Pasaulio kovo mėnesį, kada bus renka 
Lietuvią Jaunimo Kongreso mos aukos Jaunimo Kongre- 
Komiteto nutarimu šiais Jau 
nimo Metais Vasario 16 mi- 
mėjimuose pradedami rinkti sirinkimuose,suvažiavimuose, 
Jaunimo Peticijos parašai.

Pasirašoma ant specialiai 
paruoštą lapą, kurią viiršuje 
yra anglą kalba kreipimasis 
į Jungtines Tautas pasmerk
ti Rusijos kolonializmą Euro 
poje ir grąžinti Lietuvai lais 
vę ir nepriklausomybę. /Jei 
kurie kraštai nori, gali angliš Bendruomenės Valdybas grą- 
ką tekstą išsiversti į savo žinami iki birželio 1 d. Lapus 
valstybinę kalbą - ispaną, por grąžinti į JAV šiuo adresu: ' 
tugalą, prancūzą, vokiečią 
ir kt./. Lape yra 20 eilučią 
parašams. Apačioje parašą 
rinkėjai įrašo valstybę/state/ 
ir miestą/city/,kur parašai 
buvo rinkti.

Jaunimo Peticiją turėtą pasi 
rašyti viso pasaulio lietuviai, metu /birželio 30- liepos 3/ 
Taip pat kreipkitės į latvius, 
estus ir visus gyvenamojo 
krašto draugus,kaimynus, pa
žįstamus, bendradarbius ir ki 
tus asmenis, kad jie savo pa 
rašais paremtą mūsą laisvės 
kovą.

Prašome p įrašus pradėti 
rinkti per Vasario 16 minėji-

Chicagoje jaunimas priims 
deklaraciją, prašydamas JT 
grąžinti Lietuvai laisvę ir ne
priklausomybę. Jaunimo Peli
ja,kartu su deklaracija ir do
kumentuotu momerandumu, į 
JT New Yorke nuveš specia
li jaunino delegacija, suda
ryta iš visą Kongrese dalyva 

BE kimą visą jaunimą ir vyresniuo vusią valstybią jaunimo at
stovą . Sėkmės!

Jaunimo Peticijai Remti 
Komitetas.

sius. Jaunimo Peticija yra
VISU LIETUVIU PETICIJA.

A Parašą rinkimą tęskime per
hniinsi r

KITOS NAUJIENOS BEI 
ŽINIOS

Komunistą partija yra jud
riausia ir veikliausia visame 
pasaulyje. Havanoje, Kubo
je, buvo susirinkęs vadina
mas “trijų kontinentą sambū 
ris“, kuris aptarė komunistą 
veržimosi į Pietą Ameriką 
priemones ir metodus. Ilava 
nos susirinkime nutarta imtis 
sabotažo, propagandos ir, kur 
galima, panaudoti ir ginklą 
galią bei perversmus.

Amerikos Valstybią sambū 
ris,patyręs tokius nutarimus, 
tuojau posėdžiavo ir tarėsi 
del priemonią Havanos nuta
rimams pasipriešinti,bet kol 
kas tenutarė pasmerkti Hava 
nos nutarimus.
o Rusija minkštai nuleido į 
Mėnulį raketą Luna 9, kuri 
šiek tiek veikė ir siuntė at
vaizdą nuo Mėnulio,bet greit 
nustojo veikusi.
o JAV prezidentas Johnso- 
nas pranešė,įnešiąs į Kongre 
są įstatymą,kuriuo bus pakirs
tos automobilią katostropos, 
kas savaitę atnešančios po 
tūkstantį mirčią ir po 7,000 
sužeistą.
o Indonezijos sostinėje Dža 
kartoje keli šimtai studentą 
demonstravo prieš Kinijos ko
munistą atstovybę, kaltinda 
mi komunistus neokolonializ- 
mu ir pastangomis grobti sve 
tintas teritorijas.
o JAV atidaryta nauja ato
minė elektros jėgainė, kašta
vusi 75 mil.dol.
o V.Vokietijos kancleris Er- 
hardas atvyko į Paryžią eili
nio vizito ir tarsis su de Gani 
le bėgamais klausimais. 

sui. Rinkime parašus visur 
ir visada: minėjimuosersu-

prie bažnyčią,mokyklose,krau 
tuvėse, aplankant kiekvieną 
lietuvį ar kitatautąją namuo
se ir t.t.

Parašą rinkimas bai
giamas iki gegužės 15.

Parašą lapai per Jaunimo 
Metą komitetus arba Lietuvįą

Mr. V. Kamantas, 477 Cole 
Plaza,Willovick,Ohio 44094, 
USA.

Gauti parašą lapai bus su
dėti į bylas atskiromis vals 
tybėmis ir įrišti. Pasaulio 
Lietuvią Jaunino Kongreso

KAS NAUJA
KANADOS
MOTORIZAVIMAS 

vyksta augančiu greičiu 
praėjusiais metais parduo
ta automobilių-karų 6£78 
daugiau, negu 1964 m. 25 
užsieninės firmos Kana
doje pardavė 74,301 ma
šiną, kurių tarpe vyrauja 
vokiečių Volkswagen.

BUTU STATYBA
Kanadoje augąnežiūrint 

valdžios bandymų ją lėtint 
1965 m. Ontario provinci
joje pastatyta 166,565 gy
venami namai,907 namais 
daugiau ,negu 1964 metais.

LOTERIJOS 
KLAUSIMAS

Kanadoje tampa labai ak
tualus. Daugelis jau fede
ralinio parlamento narhj 
pasisako, kad Kanadai yra 
būtina loterija. Jos nebūvi
mas veda piliečius į nusi- 
kaltimus.ąes jie nesilaiko 
įstatymų.Šioje sesijoje lo
terijos įsteigimo klausi
mas būsiąs esmingai pajų 
dintas.

GE LEŽ INKE LIU 
SUVIE NIJIM O

klausimas.Tikrai yra ne
sąmonė, kai du geležinke
liai,vienas greta kito, turi 
ir bėgius, ir stotis, ir tar
nybą, ir, be viso to, dar ne
išsiverčia,reikalauja iždo 
primokėjimų. Min. pirm . 
Pearson pareiškė, kad šis 
klausimas supainiotas ir 
esą reikia gerai ištirti pir
ma, negu imtis CPR suvals
tybinti.
MILŽINIŠKAS PELNAS

General Motors automo
biliu firma 1965 metais tu
rėjo nepaprastą pelną - 
2 miliardus ir 128 milionus 
dol. gryno pelno. Dividen
dais išmokėta 1 miliardas 
ir 490 milionų dolerių.

A. MAŽEIKA 
Lapkričio 13 žygio Į 
Jungtines Tautas ko
miteto pirmininkas, 
vasario 13 d. Mont- 
realyje dalyvaus Va
sario 16-sios minė
jime ir padarys pra
nešimą, DLK Vytau- 
to Klubo salėje.

KANADOJE
VISUOTINIO
"M EDICARE"
G YVE ND I'J IMA S 

neina sklandžiaLKol kas 
į visuotinj valstybinį svei
katos draudimo planą įsi
jungė tiktai 3 provincijos: 
-N ev B runs wick, N ewfound- 
land irSaskatchewan-Grei- 
čtausia prisidės ir Kvebe
kas .Bet kitos provincijos 
dar delsia.Tos provinci
jos,kurios įsijungs į visuo
tinį "Medicare" planą, 
gaus 50% federalinės pi
niginės paramos.

KANADA DEDASI Į TARP
TAUTINĘ MITYBOS

PAGA LB4
Jungtinių Tautų mitybos 

pagalbos planas veikia to
liau .Kanaaa jam duoda 3o 
mil. dol., JAV-13o mil. , 
Vak.Vokietija-7 mil.,Bri- 
tanija-6, 2oo, ooo, Italija- 
1,500,000, Austrija 1375, 
ooo.Airija-1, 26o, ooo.Ki- 
tos kai kurios valstybės 
po mažiau,bet nei Rusija, 
nei s ate litą i-nė cento.
FEDERALINIO PA RA
MENTO NARIŲ PRIVILE
GIJOS

Federalinio parlamento 
nariai naudojasi nemoka
mu važinėjimu geležinke
liais, nemokamai skraido 
lėktuvais kartą per savaitę 
nemokamai siunčia kores
pondenciją ir dabar nuta
rė? kad jie nemokės ir už 
tarptautinius pasikalbėji
mus.
DID7IULIAINUOSTOLIAI 

padaryti užsakant Cana
dair Ltd.statybą sprausmi- 
nių karinių lėktuvų "F1O4'.' 
Kontrolierius M. Hender
son teigia, kad nuostoliai- 

210, OOO. padaryti dėl 
netinkamo užsakymo, nes 
užsakymas toks, kad tie 
lėktuvai netinkami naudot.

Vasario 19 dieną Vytauto Klubo salėse Spaudos Baliaus!
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Reikšminga Vasario 
Šešioliktoji 

ISTORINIS JAUNIMO ŽYGIS
Šių metų Vasario Šešio

liktoji,minint 48-sias Lie
tuvos nepriklausomybės at 
kūrimo sukaktuves, yra 
ypatingai reikšminga, nes 
sutampa su pasaulio lietu
vių Jaunimo Metais, pirm
uoju šios rūšies įvykiu lie
tuvių tautos kultūros tstori 
joje.

Šių metų Vasario Šešio> 
liktoji ir tuo reikšminga , 
kad šią dieną oficialiai vi 
so pasaulio lietuvių jauni 
mas pradeda visame pašau 
lyje rinkti parašus Petict 
jai Jungtinėms Tautoms , 
reikalaujant Lietuvai ir ki
toms Rusijos pavergtoms, 
kolonizuojamoms ir geno- 
cidinamoms tautoms lais
vės ir apsisprendimo tei
sių. Tai yra nepaprastai 
svarbus pasiryžimas ir 
labai didelis užsimoji - 
mas, dėl kurio kai kurie 
suaugusieji kapituliavo. 
Mūsų gi jaunimas kaip 
tiktai pasiryžęs šiuo žy
giu apvainikuoti savo me- 
tus-Pasaulio Lietuvių Jau
nimo Metus.

Tai yra juo reikšminges 
nisfaktas,kad šituo žygiu 
lietuviu jaunimas visame- 
nasaulyj įsijungia į Pasau
lio Lietuvių Bendruomenę, 
nes Peticija Jungtinėms 
Tautoms yra nutarta An
trojo Pasaulio Lietuvių 
Seimo. Kai dfclis senimo 
dėl jos buvo jau benulei- 
džianti rankas, jaunimas 
nė kiek nesuabejodamas 
ir nė mažiausiai nesusvy 
ruodamas pasiima Petici
ją padaryti gyvu Pasaulio 
lietuvių Seimo nutarimu . 
Ir taip lengvai ir papras
tai, kaip kad jaunimo Ko
mitetas. Lietuvos laisvei 
atstatyti įvykdė Lapkričio 
13-sios dienos žygį į tas 
pat Jungtines Tautas.

Peticija jau vykdoma . 
Jau renkami jai parašai. 
Vasario 16-toji yra tiktai 
oficiali žygio pradžios da
ta,labai gražiai, sumaniai 
ir reikšmingai pritaikinta 
Vasario 16-jai.

Kaip Lapkričio 13-sios 
žygis buvo ne tiktai jaunt 
mo, bet visų mūsų pasiry
žimo, dalyvavimo ir me
džiaginės paramos pasek
mė, taip ir šis Peticijos 
vykdymo žygis yra reika
lingas visų mūsų pastangų 
ir dar didesnio talikininka 
vimo, bendro darbo ir au
kojimosi, nes šis žygis 
yra nepalyginamai dides-

nis, svarbesnis ir reikš - 
mingesniąnegu Lapkričio 
13-sios žygis.

Pasaulio lietuvių Jauni
mo Kongresui ruošti ko
mitetas, pasiėmęs Petici
jos žygio uždavinį, turėtų 
sueiti į kontaktą su Lap
kričio 13 žygio komitetu 
ir veikti drauge,kaip ir su 
visais lietuvių veiksniais 
visame pasaulyje-Pasau- 
lio Lietuvių Bendruome
nės organizacijos padali
niais ypač,nes ši organi
zacija apima jau visame 
laisvame pasaulyje gyve
nančius lietuvius.

Prieš kiek laiko buvo at
kreiptas Jaunimo Kongre
so ruošos komiteto dėme
sys į skautų organizaciją, 
nes per ją galima būtų pa
siekti ir juodąjį ir geltoną
jį kontinentus, o ta i būtų ne
paprastai svarbu, kaa po 
Peticiją būtų juodųjtj irgel 
tonų jų tautų parašų, nes gi 
Peticijos tikslas yra ne 
vien mūsų, lietuvių, reika
las,bet jis yra globališkai 
svarbus, kaip žygis prieš 
neokolonializmą, kurį vyk
do vadinamieji komunisti
niai kraštai.

Ši Vasario Šešioliktoji 
juo reikšmingesnė ir tuo, 
kad lietuviškasis jaunimas 
pasauliniu mastu įsijungia 
į kovą už Lietuvos, .drauge 
ir už kitu tautų laisvę, kas 
yra didžiai humaniškas žy
gis giliausia šio žodžio 
prasme. Tai yra garbin 
gas, taurus, kilnus žygis.

Kažkaip tyliai kol kas 
šis reikalas vykdomas, tuo 
tarpu tai gi yra nepapras
tos reikšmės žygis, istori
nis ir viso pasaulio,ne vien- 
lietuvių, jaunimo gyvenime. 
Tai pirmasis jaunimo toks 
žygis iš viso visos žmoni
jos istorijoje. Apie jį tat 
reikia plačiausiai informuo 
ti valstybių diplomatus,kad 
jie praneštų apie tai į savo 
atstovaujamas valstybes ; 
reikia informuoti pasaulio 
studentų organizacijas, pa
brėžiant kaip žygį prieš ko
lonializmą. Reikia infor
muoti didžiąją spaudą. Rei
kia panaudoti visus gali
mus būdus J r priemones.

Vasario Šešioliktoji liks 
ne tiktai lietuvių istorijai, 
bet ir visos žmonijos isto- 
rijaįkaip pirmas is plataus 
masto, pasaulinio masto , 
f aktas,įvykis, kokio žmoni
ja dar nežino.

J. Kardelis.

PIRMASIS HAMILTONO LIETUVIU STU 
DENTU PARENGIMAS

Sausio 27 d.buvo pati 
šalčiausia šiais metais. 
Nuo pat ryto pūtė žvarbus 
vėjas, nešiodamas sniego 
gniūžtes,o radijas nuola
tos pranešinėjo ivairiu tą 
dieną numatytų parengimų 
atšaukimus .Tačiau Hamil 
tono lietuviai studentai ne 
pabūgo blogo oro ir jau 6 
vai. vak. sparčiai sukosi 
McMaster universiteto 
"RathSkellar" patalpose, 
ruošdamiesi priimti s ve 
čius,nes šį vakarą turėjo 
įvykti jų pačių pastango
mis suoraanizuotas lietu 
vių kultūrinis vakaras 
pavadintas "Lietuva".

Svečiai rinkosi labai pa 
mažu ir atrodė, kad visos 
pastangos bus veltui, bet 
apie 9 vai. vak. nors ir pa 
vėluotą) salė buvo beveik 
pilna. Šio vakaro progra 
mą pradėjo Birutė Kybar 
taite, studentų valdvbos 
pirmininkė. Po to sekė 
trumpa paskaita, kurią pa 
skaitė Danutė Vaitonytė ir 
Juozas Chrolavičius. "Gy 
vataras" išpildė Sadutę , 
Malūąą,Landytinį ir Suba 
tėlę. Šokius apibūdino ir 
vedė Gedminas Breichma 
nas.Poprogramos svečiai 
buvo pakviesti pasivaišin 
ti studentų mamyčių pa
ruoštais pyragais ir kava 
ir apžiūrėti liaudies meno 
parodą.

Malonu buvo stebėti iš 
šalies kokį didelį susido
mėjimą tiek profesūros , 
tiek studentų tarpe sukėlė 
paroda.Nė vienas iš rengė 
jų neatsimena arba ir vi 
sairiėra matęs Lietuvos , 
bet labai tiksliai ir te is in 
gai atsakinėjo į teikiamus

klausimus ne tik apie au 
dinius,medžio drožinius, 
gintarą, liaudies instru
mentus, bet ir apie Lietu 
vos istoriją, nepriklauso
mybės laikotarpį, jos da
bartinę politinę padėtįKai 
kas klausinėjo,ar negalėtu 
kai kurių suvenyrų nusi
pirkti. Tuo tarpu salėje , 
grojant orkestrui, vyravo 
gera ir jauki nuotaika .Dr. 
Vaidotas Kvedaras vedė 
lietuviškus ratelius, įtrauk 
damas visus dalyvius,o 
"Gyvataro"šokėjai pavėla 
vusių svečių prašomi dar 
kartą pašoko Subatėlę.

Atėjus 12 vai. svečiai at 
sisveikino, dėkodami šei 
minkams už puikų ir jaukų 
vakarą,o rengėjai šypsojo 
si patenkinti,kad ju dar 
bas nenuėjo veltui ir bent 
porai šimtų jų draugų stu 
dentų žodis Lietuva nebe 
bus toks svetimas. Nors 
ir išvargę, bet patenkinti 
visi skirstėsi į lauke tebe 
šiaušiančią pūgą. Tik ren 
gėjai šiek tiek nusivylė , 
kad jų kviestieji lietuvių 
spaudos atstovai nė vie
nas neatvyko.

Džiugu, kad šis pirma
sis lietuvių studentų pa
rengimas pasisekė. Linki 
me, kad ir ateityje jiems 
nepritrūktų noro ir inicia 
tyvos kelti Lietuvos vardą. 
Ant rytojaus keletą profe
sorių labai palankiai atsi 
liepė apie patį vakarą, lie 
tuvius studentus ir jų pa
stangas .Malonu,kad jie ne 
bijo pasisakyti esą lietu
viai, bet priešingai-labai 
puikiai pristato Lietuvą ir 
save svetimtaučiams. D.

kAnados lietuvių bendruomenė

VAIDYBOMAPYLINKIŲ 
IR SPAUDAI

Aplinkraštis-Informa 
cija No. 7

1. Vjasario 16-sios šven 
tės proga sveikiname apy 
linktų valdybas ir visus 
tautiečius su pasiryžimu 
dar daugiau budėti Lietu
vos reikalų sargybojr.įjun 
giant į tą darbą'ir jaunąją 
kartą.

2. Š.m.sausio 22-23 die 
nąClevelande įvyko veiks 
nių vadovybių konferenci 
ja, kurioje dalyvavo mūsų 
diplomatų, VLIK-o,A LT-o 
Lietuvos Išlaisvinimo Ko 
miteto,Pasaulio LB Valdy 
bos, JAV LB Centro Valdy 
bos, Kanados LB Krašto 
Valdybos, Jaunimo Metų 
Komiteto, Studentų Sąjun
gos ir kitų veiksnių atsto 
vai.Pagrindiniu dienotvar 
kės punktu buvo santykiu 
su anoje pusėje likusia tau 
tos dalimi peržvelgimas . 
Po ilgesnių diskus i jų buvo 
prieita prie bendro sus įta
rimo,paskelbto viešu pa
reiškimu.

Ta pačia proga įvyko ir 
atskira bendruomenės va 
dovybtų konferencija, ku
rioje svarstyta Jaunimo 
Metų,Vasario 16 minėjimo 
švietimo ir kiti reikalai. 
Dėl laiko stokos ši konfe 
rencija liko nebaigta ir 
bus tęsiama pavasarį.

3. Jaunimo M etų darbuo 
se šiuo laiku pirmasis už 
davinys yra pradėti rinkti 
peticijos parašus Vasario 
16-sios minėjime.Apylin 
kių valdybos prašomos tuo 
reikalu padėti jaunimo įga 
lietiniams, o ten, kur ju 
dar nėra, pačioms šį r in 
kimą organizuoti.

Finansiniams Jaunimo 
Metų reikalams didėjant , 
sudaromas Jaunimo Metų 
Globos Kanados Komite
tas. Jį suorganizuoti auti 
ko dr. J.Sungaila.

Sausio 14-15 d. d. įvyko 
sėkmingas Kanados liet, 
studentu suvažiavimas To 
ronte .Nutarta įsteigti at
skirą Kanados Liet.Stu
dentų Sąjungą .Tuo pat kar 
tu įvyko ir apylinkių jau
nimo įgaliotinių pasitari 
mas.

Jaunimo Metų plakatas 
jau išspausdintas ir iš
siuntinėtas jaunimo įgalio 
t in tams .Apylinkės,kurios 
nebūtų gavusios, prašo
mos pranešti.

4. Kanados šimtmečio 
pa rodos, vykstančios 1967 
m.M ontrealyje, reikalams 
sudarytas specialus Mont 
realio lietuvių komitetas . 
Artimiausiu laiku Toronte 
bus sudarytas šimtmečio 
Ontario provincijos komi 
tetas,kuris organizuos lie 
tuvių pasirodymus šioje 
provincijoje.

5. Kanados' Baltu Fede 
racijos vadovybė rotacine 
tvarka šiemet tenka lietu 
viams. K rašto V aldyba 
tam reikalui įgaliojo J. R . 
Simanavičių, J.Matulionį 
ir inž. E. Cuplinską. Baltų 
moterų federacijos vado 
vybė taip pat tenka lietu
vėms,kurios jau išsirinko 
savo atstoves:pirm.V. Ju 
dzentavičiūtė.vicepirm .A. 
Sungailienė ir sekt. p. Tar 
vydiąnė.

6. Šių metų pirmame pus 
metyje trys vienetai yra nu 
sistatę pradėti suintensy
vintas pinigines rink Havas . 
Su Vasario 16-sios švente

tradiciškai rinkliavas pra
deda Tautos Fondas.Kovo 
mėnuo yra paskirtas rink 
liavoms Jaunimo Metų ret 
kalame, o pavasarį intensy 
viau numato rinkti ir Lie 
tuvių Fondas .Krašto valdy 
ba, pritardama visoms 
šioms rinkliavoms, prašo 
atskiru vienetu įgaliotinius 
ir apylinkių valdybas glau 
džiai bendradarbiauti, kad 
rinkliavos tiek laiko, tiek 
rinkimo būdo atžvilgiu vie 
na su kita nesikryžiuotų.

A.Rinkūnas - 
Krašto Valdybos Pirm .

L. Tamošauskas - 
Sekretorius .

ORGANIZACIJŲ VADOVY 
BĖMS KANADOJE

Kanados šimtmečio lie 
tuvių leidinyje tilps nema 
žas skyrius,aprašantis lie 
tuvtškąsias organizacijas. 
Tuo reikalu KLB Krašto 
Valdyba yra išsiuntinėjusi 
apylinkėms anketas. Dėl 
vienokių ar kitokių priežas 
čių, dalis organizacijų tu 
anketų iki š iol negavo .S iuo 
pranešame visoms organi 
zacijoms,kad anketos duo 
menysturi pasiekti leidi
nio redakciją ne vėliau ko 
vo 15 dienos. Organizaci- 
Žos,anketų negavus ios.pra 
omos pasirūpinti ju atsi 

ėmimu iš apylinkės valdy 
bos, iš J .Kardelio Montrea 
lyje arba iš Krašto Valdy 
bos Toronte. Nustatytu lai 
ku neatsiuntus i duomenų 
organizacija nebegalės bū 
ti paminėta leidinyje.

Krašto KLB Valdyba 
941 Dundas St. W., 
Toronto 3, Ont.

Kanados Lietuvių Fondas
mos iš lietuviu patriotiniu 
organizacijų: šauliu kuo- 
pu, ve te ra nų, s a va no r iu -kū 
rėjų, vilniečiu sąjungos, 
nes jų tikslai yra tie patys 
kaip Fondo.Kol kas į Fon 
dą įsijungė tik Delhi ir 
Montrealio šauliai ir Mont 
realio atsargos kuriai.
„ Taip pat Medžiotoju ir 
Žūklės draugijos, kurios 
yra visose didesnėse kolo 
nijose, yra kviečiamos įs 
toti į Fondą nariais.Iš di 
dėsnių Bendruomenės apy 
linkių liko neįsijungęs į 
Fondą tik Wellandas,nors 
apyl.pirm.K.Stankevič ius 
keletą sykių buvo prašy
tas pajudinti savo apylinkę. 
Nėra ten iš ko skirti įga
liotinio, nes nėra nei vieno 
nario. P. Lelis -

Reikalu Vedėjas

NAUJI NARIAI IR ĮNAŠAI
137. E.N. Toronto-$lOO
138. P.Pretkus, Toronto

$1OO 
Padidino įnašą:

15. P. Lelis iki $400
Nauji nariai E.N. irPret 

kus nėra iš turtingųjų, bet 
jie visomet jautrūs ir dos
nūs lietuviškiems reika
lams .Išpildymui šių metų 
plano / $ 15.OOO/ reikia 
kas mėnuo surinkti į Fon 
dą maždaug $ 1. 200.Sau- 
šio mėn. gauta tik $700 
/$ 500 iš naujų narių ir 
$200 iš senų/. Tikėsim , 
kad toliau naujų narių įsi
jungimas padidės ir metų 
jungimas padidės ir metų 
gale turėsim Fonde numa 
t^tus $35.000. Lietuvių 
Fondas ypač laukta para-

UŽ LAISVĄ IR NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ!

Broliai ir Sesės,

Prieš keturiasdešimts aštuonis metus Lietuvos Taryba Vilniuje Vasario šešioliktąją 
dieną paskelbė Lietuvos Nepriklausomybės atstatymo aktą. Šis Lietuvos Tarybos Aktas 
anuomet buvo įgyvendintas tikrovėje visu lietuviu vieningomis pastangomis, dideliu pa
sišventimu ir aplaistytas Lietuvos sūnų krauju prieš didžiųjų kaimyniniu valstybių pasi
priešinimą Lietuvos Nepriklausomybės atstatymui.

1940 metais Lietuvą klastingai ir niekšiškai okupavus rusams — bolševikams. Jung
tiniu Amerikos Valstybių lietuviai labai jautriai pergyveno šią tautos tragediją. Jie pirmieji 
skubėjo gelbėti Lietuvą, įsteigdami tam tikslui Amerikos Lietuviu Tarybą, kuri darė visus 
įmanomus žygius Lietuvos laisvės atstatymui. Tarybos tikslas buvo ir dabar yra padėti 
Lietuvai vėl atgauti Nepriklausomybę ir valstybinį suverenumą, atsikratant žiaurios rusiš
kosios okupacijos. Amerikos Lietuviu Taryba iki šios dienos tebesiekdama šio didžiojo 
tikslo, atstovauja ir jungia visus Jungtiniu Amerikos Valstybių lietuvius ir ju patriotines 
organizacijas.

1965 metais visi laisvojo pasaulio lietuviai giliu liūdesiu širdyse prisiminė dvide
šimts penkių metu Lietuvos pavergimą. Tada ir pats Lietuvos okupantas turėjo prisiminti 
Vakaru laisvajame pasaulyje prieš jį veikiančius įtakingus lietuviu politinius centrus ir ju 
vadovams nepagailėjo biauriu bolševikiniu šmeižtu bei griebėsi prieš juos pačiu šlykščiau
siu politiniu priemonių. Dabar bolševikai tiek Lietuvoje, tiek laisvajame pasaulyje suakty
vino savo klastingas pastangas sukiršinti lietuvį prieš lietuvį, kad suskaldytu lietuviu po
litinę vienybę. Bolševikai ir dabar nepakeitė savo veido ir ju plėšikiški tikslai liko tie 
patys, tik jie pakeitė savo taktiką, norėdami mus suvedžioti.

Sibiro šalčiu užgrūdinti ir narsiųjų Lietuvos partizanu — laisvės kovotoju dvasia ir 
ryžtu tebegyvenantieji pavergtieji broliai ir sesės Tėvynėje žino, kad laisvasis pasaulis 
nenutrauks kovos prieš bolševikinę tiraniją, siekiančią pavergti visą žmoniją, kol ji nebus 
nugalėta. Amerikos Lietuviu Taryba ragina lietuvius nepasiduoti jokiems bolševiku oku
pantu suvedžiojimams bei ju pinklėms ir pasilikti kietais ir ryžtingais kovoje už Lietuvos 
laisvę.

Prieš dvidešimts penkis metus žiaurieji rusiški bolševikiniai okupantai išžudė, api
plėšė ir ištrėmė iš Tėvynės didelę mūšy tautos dalį. Dabar tie patys žudikai ar ju agentai 
grįžta vėl prie mūšy klastinga šypsena ir laisvojo pasaulio lietuviams siūlo bendra
darbiavimą su jais. Bet mes juos dar gerai atpažįstame, jie nėra pasikeitę ir ju rankos 
dar tebėra kruvinos. Su mūsų tautos žudiku atstovais mes niekada neturėsime jokiu kalbu.

Mes bendradarbiausime tik su Nepriklausoma ir laisva Lietuva ir su visais lietuviais, 
tik niekada su komunistais. Mums nereikia jokios okupantu rusu primestos "Lietuvos Ta
rybų Socialistinės Respublikos" ir su tokia negali būti jokio bendradarbiavimo.

Amerikos Lietuviu Taryba pernai padariusi efektingu žygiu prieš Jungtiniu Ameri
kos Valstybių — Sovietu Sąjungos konsularinės sutarties ratifikavimą senate ir prisidėjusi 
prie akcijos ratifikavimą atidėti tolimesniam laikui, darys naujus ir papildomus žygius, 
kad senatas iš viso šios sutarties nepatvirtintu. Todėl minint Vasario šešioliktąją turime 
priimti atatinkamas rezoliucijas ir jas pasiusti Valstybės departamentui ir senatoriams, 
prašant konsularinės sutarties nepatvirtinti.

Amerikos Lietuviu Taryba šios Vasario Šešioliktosios minėjimo proga kviečia visus 
laisvus lietuvius ir mūsų šaunųjį jaunimą, ypatingai šių Jaunimo Metu proga įsijungti į 
šventą ir garbingą kovą už Lietuvai laisvės atgavimą ir kiekvieną kviečia būti Lietuvos 
laisvės gynėju. Kova už Lietuvos laisvę — yra didysis mūsų tikslas. Todėl visi, nežiūrint 
jokiu pažiūru skirtumo, vieningai sujunkime savo širdis, rankas ir protus už Lietuvos 
Nepriklausomybę ir jos laisvę, tam tikslui nesigailėdami nei darbo, lėšų nei pasišventimo.

AMERIKOS LIETUVIU TARYBA

BUKIME SVEIKI
KAS TAI YRA GRYBELIAI?

Kokliu- susirgimus jie gali sukelti: \r jie gali p tkenkli 
šlapimo pūslei? —

Grybeliai — tai labai maži, tik per 
mikroskopą matomi organizmai. Iš 
kai kurių grybelių gaminami vais
tai — penicilinas, streptomlcinas ir 
kiti antibiotikai. Ypatingą grybelių 
rūš( sudaro mielės, kurios naudoja
mos maisto pramonėje.

Tačiau, be naudingų grybelių, yra 
ir tokių, kurie gyvena ir parazituoja 
gyvulių, žmogaus odoje, gleivinėse, 
naguose bei plaukuose, sukeldami 
(vairius užkrečiamus susirgimus.

Grybelinlų susirgimų gali būti la
bai daug. Žmonės dažniausiai serga 
šiais grybellnlals susirgimais: tricho- 
fltija, susna (tavus) mikrosporlja, 
epldermofitija ir blastomikozėmis. 
Susirgimai trichofitlja, tavus mlkro- 
sporija pasitaiko plaukuotoje galvos 
dalyje, naguose, lygioje odoje. Epi- 
dermofitija pasireiškia kojų pėdų 
paviršutinio odos sluoksnio plelska- 
navimu, pūslytėmls, tarpupirščių iš- 
šutlmals, (trūkimais, nagų paken
kimu.

Kenksmingi mielių grybeliai iš 
grupės Candida gali sukelti paviršu
tinius odos, gleivinių, taip pat vidaus 
organų susirgimus, vadinamus kandl- 
domikozėmls, arba blastomikozėmis.

Nekenksmingi mielių grybeliai — 
saprofltai, kurių būna žmogaus bur
nos gleivinėje, — gali tapti patoge
niniais, kenksmingais, susidarius or
ganizme jiems palankioms sąlygoms, 
pvz., nusilpus organizmui po sunkių 
ligų, sergant cukralige, trūkstant vi
taminų, ligai vartojant antibiotikus.

Tipo Candida grybeliai, be kitų 
vidaus organų, gali sukelti ir šlapi
mo pūslės uždegimą.

Negrybellnius šlapimo pūslės už
degimus gali sukelti trlchomonos. 
Tai vienaląsčiai amebų grupei pri
skiriami g^-vūnal, dažnai liaudyje 
neteisingai vadinami „grybeliu". Ta
čiau tai nėra grybeliai, ir trlchomo- 
nų su grybeliais maišyti negalima.

Canadian Vickers Ltd

Machine Shop pasiūlymai

Milling Machine Operators
Turret Lathe Operators 
Radial Drill Operators

1966 m. Vasario 16 d. Toolmakers

Kultūriniai santykiai?
RAŠO J. AUDĖNAS

Šiandien mums yra la
bai aktualūs mūsų santy
kiai su savo žmonėmis oku 
puotoj Lietuvoje ir besiar
tinanti laisvės ir nepriklau
somybės šventė vasario 
šešioliktoji diena.

Pastaraisiais metais 
laisvųjų lietuvių ryšiai la
bai sustiprėjo su savo gi
minėmis ir pažįstamais 
Lietuvoje.Laiškai, siunti
niai, dovanos ir net tele 
gramos nuolatos skraido 
per Atlanto vandenyną. Be 
to, jau ne be vienas kitas, 
o dešimtys žmonių per 
Maskvą nuvažiuoja ir į 
Lietuvą. Tiesiai iš laisvo- r____ ______ ,
jo pasaulio nuvažiuoti į mirgėte mirga žmonių 
Lietuvą bolševikai nelei- gauti laiškai arba iš ten at- 
džia.Tuo pačiu jie demons
truoja visam pasauliui, 
kad labai tvirtai laiko su
spaudę Lietuvą ir ten gyve- daugelio mūsų sustžinoj 
nančią mūsų tautą. mas su savaisiais. Bet sL

Tiek pats Lietuvos oku- 
pacijos faktas, tiek iš ten 
ateinančios žinios bylote 
byloja apie žmonių nelais
vę, persekiojimą, dvasinį 
ir materialinį skurdą. 
Daug tokių žinių prisiren
ku as pats kasdieną skaity
damas iš Lietuvos ateinan
čia komunistinę spaudą, 
kaip Vyriausiojo Lietuvos 
Išlaisvinimo Komiteto in- 
formacijos ir propagan
dos tvarkytojas .Tokiomis 
žiniomis, kad ir gražiais 
žodžiais pridengtomis,

vykusių sąžiningi pasakoji
mai.

Taip pamažu prasidėjo 
daugelio mūsų susižinoji-

tuos mūsų asmeniškus 
santykius, visokie sovieti
niai atstovai, komunistai 
ir prokumunistiniai propa
gandistai, kuriu štabus tu
rime ir New Yorke, pradė
jo intensyvią agitaciją už 
jų vadinamus kultūrinius 
mainus,kad po ta skraiste 
būtų pridengiama Lietu
vos okupacija irrusiškai- 
komunistinis imperializ
mas.

TarpKremHaus siunčia
mų atstovų pradėjo į lais
vą pasaulį atvykti ir lietu
vių, Sovietų Rusiją atsto
vaujančių. Mūsų gi žmo
nės, tiesą pasakius tik kai 
kurie ir jų dar visai ne
daug, pradėjo tuos bolševi
kų pareigūnus priiminėti 
kaip savo s vėčius, nors jų 
niekuomet nepažinojo;pra
sideda su jais pas įtarimai.

Nukelta 7 psl.

Ingersoll Operators
Planer Operators
Lathe Operators
Tool Designers
Vertical and Horizontal
Boring Mill Operators

Suinteraiuotieji turi būti pilnai prityrę, tugebq naudo

ti* brėžiniai* ir mokėti paty* nuaiitatyti mažina*.

NORMALUS DIRBANČIŲJŲ SOCIALINIS 
APRŪPINIMAS.

Kreipkite* a*meni*k»i Employment office 

4970 Notre Dame Ea*t. Montreal, T. Q.
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Apie atkersimų Lietuva
IR JOS PROBLEMAS

( Medžiaga diskusijoms) 

RAŠO DR. KAZYS KARVELIS

Ketvirtasis tęsinys.

MITYBOS PROB LEMA IR LIE TU V A

Paskutinieji tyrimai pa 
rodė,kad Indijoje yra maž 
daug 75 procentai viso pa 
šaulio raguočių, gi pieno 
vienam indui tenka net ne 
pilnas puodukas į savaitę . 
Grūdų duona yra jau ska 
nėstas.O kai šiais metais 
kraštą nusiautė potvyniai 
ir audros bei sausra, tai 
visos Amerikos kviečiai 
ten bus atiduoti, ir dar ne 
užteks. Pusbadžiu gyvena 
ir komunistinė Kinija, ta 
5 tau ta jokių aukų neprti 
ma, o perkasi iš Kanados 
ir Pietų Amerikos duoni 
ntus javus. Japonija turi ir 
gi didelę gyventoju malti 
nimo problemą, tačiau ji 
maisto ieško jurų gelmė 
se. Tuo tikslu ji išvystė 
okeonografijos mokslą iki 
tokio laipsnio,kad dabar ji 
jau turi daug vilčių panau 
doti jūros gyvūniją gyven 
tojų maitinimui. Kur be
žiūrėsime, visur pastebė 
sime tą patį
GYENTOJU PRIAUGUS 
LABAI SPARČIAI AUGA 
nes ligos malėja, o mals - 
to šaltiniai pasilieka tie pa 
tys. Šitoks gyventoju prie 
auglio santykis su maisto 
gamybos santykiu pasaulį 
veda prie katastrofos ku
rioje žmogaus išmaningu 
mas nedaug ką gali padary 
ti.Gamta turi savo dėsnius 
ir jų tvirtai laikosi.Ikt šiol 
dartilę viena efektyvi prie 
monė mokslo išrasta, tai 
gimdymo kontrolė-kitaip 
sakant neleisti žmonėms 
veistis ten, kur jie neturi 
pakenčiamų pragyvenimo 
sąlygų. Tik gaila, kad gim 
dymų kontrolę daugiau nau 
do ja turčiai, negu vargšai,

Iš to kas išdėstyta ture 
tų būti aišku, kad

MAISTO PRODUKTU 
PAKLAUSA

turi nuolatinę tendenciją

VMAS PARMOS /) A , . —;---- .

T Šit nRATmm A tik kIla forma ir ki‘<”«18 priemonėmis. r
dronHiLna iru komitetas Lietuvos Nepriklausomybei Atsta-

krmJnnhsHnA ,-yti oficia,iai išformuotas. Tačiau jo žmonės

santvarka. Vienintelis ke progą, pne kunos galėtų prijungti ir 
lias nesukelti gyventoju ne ,iętuv^ Tikimės, kad KLNA tat-
pasitenkinimo, tat palikti jr žygininkai nepasitrauks nuo nrifeų
bent pereinamam laikotar Jautos žūtbūtinės kovos, kad nesitenkins vien- 
piui visą socialinę draudi partiniu užsimojimu. Mūsų kova yri pilnu- 
mo, m9’ Kokia ji bus tųiė-totalinė savo pobūdžiu ir priemonėmis; 
rasta.Tiesa,kad mūsų vals.................. -.......
tybės iždas tą sistemą sun 
kiai galės pakelti, nes _ 
imsime begales ligoninių

VIESAS PAREBKOfAS

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

vadinasi, privalome visuose baruose kelti Lie- 
. tuvos klausimą. Šia proga buvę KLNA koor-

-----gales pakelti, nes per jinatoriai nori sustoti ties viena kovos prie- 
imslme begales ligoninių , jnone, būtent: lituanistinės enciklopedijos ang- 
ambulatorijų,pensijų įstai jį kalba užsimojimu.
gų ir visokių kitokių sočia- Organizuojant žygį į Jungtines Tautas, bu
tinio draudimo institucijų. Yo pastebėta, jog trūksta medžiagos anglų 
Jos visos išlaikyti kainuo kalba apie Lietuvos geografiją, tautosaką, lite- 
ja daug pinigo,O pats pilie- ratūrą, etnografiją, istoriją ir ūkį. Daugelis 
Čių draudimas-socialinis amerikiečių, atsiliepdami į New York Times 
aprūpinimas dar daugiau, reklamą, prašyte prašė medžiagos apie Lie- 
Gi pačios valstybės iždas'uv«- Nemaža tų prašymų susilaukta iš ame- 
bus apytuštis. Būsime ver'*“** mokslininkų. Žygininkus taip pat nu- ’ _
čtami ieškot pagalbos tarp8tebino fak,ah- kad Sėtuvių jaunimas, ypač ja lr Dasiklauso. Ta dieną mes bent mintimis pabuname 
tautinėse institucijose, paPaaug,5ai’ kurie ?nPPai skait? lietuviškai, ne
našiai kaip dabar daro dyglur* >?. ,kur semtis lituantstinlų duomenų, 
stančlos naujos Az ijos ir TodeI praėjusio žygio' į Jungtines Tau- 
Afrikos tautos tas org®*»«rtonai, kreipiamės j visus zygiuo-

Turime prisiminti,kad “’'Ti ir ^tarėjus paremti Lietuvių EncMo- 
OKUPANTAS BUS SUGRIO Pc<],]0t Lesyklos užsimojimą išleisti sesių 

IR rvFNTniTI ivn.lituanistinę enciklopediją anglų kalba. 
RALE Prašome vietos organizacijų užprenume-

Šiandieną kiekvienas gy ™0,i PįM. komplektų miesto bibliotekai. Vie- 
ventojas vis "organizuoja" ,os P?l»t«mą, veiksmai galėtų nupirkti ir do- 
naiamas iš Šalies iŠ kolū- vano‘* cnc,kloPed,« sav° senatoriams bei pajamas IS sa les IS K U kongreslnanam9. Mūsų fihstenų-sendraugių

imJ T.) ™ aukoti kompleklus mvo umvenltetams ir ko-
. -. .. legijoms. Kitaip sakant, yra daug galimybių

;SZ 1 r P3 panaudoti šį lituanistinį paminklą skleidžiant
iŠ oficialių pa Jnformaciją apie Lietuvą, jos žmones ir jų

tik augti, o ne mažėti. To
dėl visai logiška Lietuvai 
orientuotis į žemės ūkį, o 
ne į pramonę. Kam veržtis 
ten, kur yra jau viskas iki 
maksimumo išvystyta, kur 
šimtmečiais vyrauja indus 
trinės tautos, kaip vokie
čiai,amerikiečiai ir anglai 
jeiturime sritį, kurioje ir 
mes patys turime daugiau 
patyrimo kur konkurencija 
daug mažesnė, o žaliavas 
gamina kiekviena sodyba 
ir jų įsivežti i§ svetur ti
krai nereikės .Z inoma, kad 
ir žemės ūkio gaminiai rei 
kalingi apdirbimo. Maisto 
produktu gamyba gali nea 
bejotinaiapsorbuoti visus 
pramonės darbininkus,ku 
riuos mes tik rasim mies 
tuose. Jie daugumoje bus 
reikalingi specialaus trum 
palaikio apmokymo, kuris 
juos įgalintų pakeisti savo 
darbo sritį, tačiau ši pro
blema valstybiniu mastu tvbės iždo. Tai yra vieninr- .. v-. • ■ .
yra lengvai išsprendžiama tėlis kelias eg”—“-" leg,jon?8- K,t?,p sakant-’ yra g 

laikyti, nes ii . J , • ,w . * IlliWl mtivi l<* auiv •'•••wax.o • •
jamų niekas negal IŠS tvers o tokia informacija reikalinga, ,
ti. Moraliai kiekvienas pa ypač kai Sovietai pradeda skleisti aibes mes pilnai atlikę savo tautinu pareigą.
S įte is ina tuo^.kad ir iŠ jo falsifikuotos literatūros apie Lietuvą ir lie- t
pačioje pradžioje kolcho- tuViuS. Ar galime Sovietams užleisti mokslo Tiktai kažin ar Vasario šešioliktoji tėra viena die- 
zas viską atėmė S. ta d kodėl !r informacijos dirvą?! Viliamės, kad lietuvių ’
jis negalįs bent savo egzis visuomenė teigiamai įvertins Lietuvių Encik- v keli naaukoti doleriai ir kelios intencijos palaikymui dabar Joldijos leidyklos užsimojimų reikalingumą. na • Kazin ar tie keli paaukoti aoieriai 
nors truputį prisidurti ? Be to, kiekvienas veikėjas turėtų populia- , , 
~___I,,___ ___ _____ 1, ’ ‘ ‘ T - -i. (
niui dingti ir svetima nuoypač tiems Amerikos lietuviams, kurie ne-
savybė ir jos savinimasis skaito lietuviškai. Tik tokiu būdu sustiprin- Vasario 
baudžiamas. sime jų lietuvybę. Lietuvių Enciklopedija,

Neužtenka tik perimti ko kuri būtų prieinama ir kitataučiams, yra ne 
munistinės sistemos sočia lik mūsų kovos priemonė, bet ir mūsų — Ke
linę struktūrą, bet reikės *autos — savigarbos dalykas. Tad rem- 
kurti ir savąją, nes tik tckime Lietuvių Enciklepedijos užsimojimą pn- Ji gyva 
kiu keliu valdžia įsigys pi?^ mV.sų kultūr,inius ^“ėpmus ir atsie- 
liečiu respektą ir pasitikę kimus nelietuviams. ji gyva
jimą. Tuojau reikes grieb 
tis socialinės programos , 
kuria 
ŪKININKO GERBŪVIS

, • , - turės būti priartintas pra
darbas gali lengvai sūkiai mo^ės darbininko gerbū- 
dinti plačiąsias mases, vio lygiui. Čia turima gal 
Nors ir sklandžiausiai et vojelektrifikaciją ūkiu ap

Vasario šešioliktoji yra viena tokitį dienjj, kai kiek- 

nas musu pagalvojam apie Lietuva. Net tokie, kurie re

tai tam randa laiko. Kiekvienas t^ diena, tarsi, para

šo laišku i tėvišku. Pasiguodžia, paliudl, paslpasako-

namuose. diena mes, is tikrųjų, pasijauname vie

na s e i m a. Ir vienybe t^ diena^nebeatrodo tiktai 

prakalbininku išgalvotas žodis, bet realybe. Susirenka

me vienon vieton, atsvenciame, pagyvename pakilusia nuo

taika ir vėl issisklrstome, kad... lauktume kitos Vasa-

socialiniu PROBLEMŲ 
SPRENDIMAS ATKERSI
MOJE LIETUVOJE

Kadangi socialinės pro 
blemos tat yra tos proble 
mos,kurios tiesioginiai pa 
liėčia kiekvieną asmenį, 
tai mes turime ir joms aors irupuu pristaurri r ue to, taeicvienas veiKejas turėtų pupuuu- , , 
skirti didelį dėmesį. Mes Tas motyvas turės palaips rinti šią enciklopediją čiaglmių lietuvių tarpe, sėdėtos 
turime tinkamai įvertinti .................... - - ■ - —
socialinę padėtį, kurioje 
mes rasime Lietuvos gy
ventojus. Krašte bus like 
daug ideologiniu komunis
tu,kurie į naujos demokra 
tinės Lietuvos atsistaty
mą žiūrės su nepasitikę j i 
mu ir dar gali dėti pastan 
gų reorganizacinį darbą 
apsunkinti. Pramatant vi
sus valstybės reorganiza 
vimo sunkumus galima spė 
ti, kad ju destruktyvusis

rio seslollktosios. Tiesa, paaukojame fondams ir kito

kiems reikalams. Nusiperkam koki ženkliuku. Ir jaucia-

Kosčiuška vadovauja lietuviams kovoje su rusais.

Antanas B. Mažeika 
Antanas Sniečkus 
Algirdas Budreckis 

________________ Algimantas Gureękas 

švietimui, guju naudojimą 
šildymui, kelių tiesimą ir 
periferijų _sujungimą su 
centrais. Ūkininkas turi 
jaustis,kad jis nėra posū
nis visoje šalies socialinė 
je sistemoje.Jei mes to ne 
sugebėsime padaryti, mes 
pajusime labai greit ūkio 
darbuotojų bėgimą į mies 
tus,emigraciją i užsienius 
ar laikiną keliavimą i už
sienius sezoniniams dar
bams. Bet kuris atvejis at 
kursiniai Lietuvai nežada 
nieko gero.Siepis planams 
pravesti ir žemės ūkio dar 
buotoju gerbūviui pakelti 
reikės ieškoti užsienyje ii 
galaikių paskolų, kuriomis 
labai lengvai naudojasi nau 
josios Azijos ir Afrikos 
vals tvbės. Paskolos, kokios 
jos bebūtų, kraštui yra pa 

Nukelta 5psl.

riuose

valandos jau taip ir vaduoja Lietuvą? 

šešioliktoji, mano manymu, tgsiašl istlsus me- 

neprasldeda ir nepasibaigia prie sales duru. 

se*stadieniniu mokyklų klasėse, ji gyva namuos, 

parengimuose, ji gyva organizacijose ir sambų- 

ji gyva knygių kioskuose, ji gyva musjj laikras-

ji gyva nuo poli

sio nuvogtu valandą velkio j.

Vasario ^esiolktoji butu, is ties^, tik beprasme diena, 

jei ji nesitg,stiį istisus metus. Vasario šešioliktoji 

mums, politiniams išeiviams, niekad nesibaigia. Ji pra

sidėjo ta valandą, kai perzengem savo krašto siena. Ga- 

lime,save apgaudinėdami, nuduoti, kad taip nėra, bet

neapgausime istorijos. Neapgausime saltos tikrovėsf 

Vasario šešioliktu tikrai minėsim tik Lietuvoj!

JON>S ROMANAS
AVYŽIUS

18 atkarpa. TREČIA DALIS

kas Žmones skiria

II

— Jūs klausėte, kas liktų iš žmogaus, jeigu atimtume 
iš jo meilę,— tyliai pratarė Arvydas.— Blogai būtų. Žmogus 
priartėtų prie gyvulio. Ir žinote, ko bereikėtų, kad jis pasi
darytų visiškai gyvuliu? Atimti tikslą! Protą? Ne, kai žmogus 
neturės tikslo, protas savaime atpuls. Jūs neturite jokio tiks
lo gyvenime, Goda.

— Išeina, esu gyvulys,— nusijuokė Goda. - Gerai, ves
kite į tvartą, padėsiu jums vykdyti gamybinį planą.

— Ne ne. ..— sumišo Arvydas.— Kam taip piktai? Gal 
būt, ne visai tiksliai pasakiau. Žmogus negali pilnai gyventi, turą, rašyti 
nežinodamas, ko siekia.

— Darbas, kova, tikslas... Tie žodžiai mane lydi nuo 
mokyklos suolo. Kadaise, gal būt, ir tikėjau jais. Bent jau 
buvau bepradedanti tikėti. Labai daug skaičiau, ėmiausi į 
širdį, kas parašyta. Tada nežinojau, kad yra trečia pusė, 
teisingiausia iš visų — gyvenimas. Dešimtoje klasėje buvau 
pirmoji mokinė. Man sekėsi. Neabejojau, kad išlaikysiu kon
kursinius egzaminus, galėsiu studijuoti mediciną, o pas
kui. . .— Goda karčiai nusijuokė.— Taip, tada aš turėjau 
tikslą,— pridūrė patylėjusi.— Sutinku su jumis — gera, kai 
žmogus gali ko nors siekti. Kai gali.

— Girdėjau — jūsų nepriėmė į universitetą. .. dėl bro
lio. .. Dabar taip nebūtų. Žinote, klasių kova, banditizmas.. . 
Reikia suprasti.. .

— Nesuprantu ir nenoriu suprasti. Liaukitės! Nesuagi
tuosite. Žinau, kas mane palaidojo kaime ir.. . Bet gana! 
Morta seniai laukia, kol baigsime plepėti.

Iš tiesų, Morta jau stovėjo šalia su glėbiu audinių.
Arvydas išsirinko porą kaklaraiščių, rankšluostį ir takelį, 

pats susivyniojo pirkinį į laikraštį ir pasikėlė eiti.
— Vadinasi, sugniužote? — paklausė užjaučiančiai, pa

duodamas ranką.— Gyva palaidota?
— Sugniužau.— Goda lengvabūdiškai nusišypsojo jam į 

akis.— Gyva palaidota.
— Gaila. Aš taip negalvoju apie save. Nors irgi išėjo 

kitaip, negu mokydamasis planavau. Maniau stoti į aspiran- 
mokslinius veikalus. Tikėjausi būti mažiausia

Viljamsu ar Lysenka. Neišdegė...

— Dar yra laiko.
— Ir aš taip manau. O kaip jūs galvojate apie save? 

Pasvarstykite. Gal ir jums tiks ta pati formulė? — Arvydas 
pasisuko į Mortą, padėkojo už pirkinį ir išėjo.

Goda palydėjo jį ilgu smalsiu žvilgsniu. Meškius seniai 
nustojo loti, o ji vis žvelgė į tą pusę, kur dingo aukšta pla- 
čiapętė figūra.

Kai Arvydas atėjo prie buvusių Diemenčio tvartų, Grigas 
vedė kinkyti arklį. Jis apžiūrėjo pirkinius, pakraipė galvą 
ir nieko nepasakė.

Tarpduryje, pasirišęs zupermaišio prijuostę, pasirodė 
Strazdų Vincė. Niūniuodamas kažkokią senovišką dainelę, 
užvėrė paskui save duris, kurias Grigas buvo palikęs atlapas, 
vesdamas arklį, ir viduje pasigirdo minkštas plaktuko kaukšė
jimas.

— Iš kur jūs žinote? Gal aš svajoju tapti didele artis
te? — Goda atsirėmė alkūnėmis palangės ir prisimerkusi 
žaismingai pažvelgė į Arvydą.— O gal tai joks tikslas?

X- — Žinoma, joks.— Jis ramiai atlaikė jos žvilgsnį ir kelias
akimirkas tylėjo, rinkdamas išblaškytas mintis.— Vienas da
lykas svajoti, kitas — atkakliai ko nors siekti. Į tikslą einama 
per darbą ir kovą, o ne sapnuojant saldžius sapnus. Jums 
reikia pradėti dirbti. Goda. Darbas tobulina žmogų. ..

— Gorkis,— nutraukė Goda.
— Skaitėte?
— Truputį. Nuobodus. Kaip ir jūs. Pamokslininkas. Ne

mėgstu pamokslininkų.
Arvydas pyktelėjo, bet susitvardęs mandagiai atsakė:
— Seniai pastebėta, kad žmonėms nepatinka, kai jiems 

sakoma tiesa į akis. Atleiskit. Ir patikėkit, noriu jums gero, 
tik gero. Goda.

Arvydas, pakišęs po sėdyne Rimšienės audinius, įėjo į 
arklidę. Čia buvo šilta, jauku, kvepėjo suplėkusiais šiaudais 
ir amoniaku. Prie vienų ėdžių stovėjo šyva kumelė, atlikusi 
nuo akmenų vežimo, ir gaudė nuo mėšlo šiaudgalius.

Strazdų Vincė, įsitaisęs prie lango, apmušinėjo pavalkus. 
Sikšniaus stalą atstojo senos daržinės durys. Durys ir dalis 
pasienio, kurį šlubis nusavino dirbtuvei, buvo užversti se
nais pakinktais, pynėmis, pakanktėmis, viržiais ir kitokiomis, 
atrodo, niekam nebetinkamomis atliekomis. Vincė sėdėjo 
kaip koks šykštuolis, iki ausų paskendęs savo gėrybėse, ir 
mikliai kaukšėjo plaktuku. Buvo taip įsitraukęs į darbą, kad 
nepastebėjo įeinant Arvydo ir nesuspėjo nubraukti po nosi
mi kabančio lašo, kuris visuomet apvainikuodavo jo pastan
gas karšto darbymečio metu.

— Sveikas, Vince! Kaip sekasi? Važiuoju į Viešvilę. Gal 
reikia ko nupirkti?

Šikšnius krūptelėjo ir įniko šnypštis nosį į zupermaišį. 
Pirmininko įsiveržimas buvo netikėtas; nieko bendro netu
rėjo su Vincės mintimis. O jo mintys nuo pat ryto sukosi 
apie Nadią. Šlubis sumišęs pasikasė purvinais nagais apšepu
sį skruostą, stengdamasis suprasti, ką pasakė pirmininkas.

Arvydas ištraukė Vincei iš tarpkojo pavalkus ir pakėlė 
prieš langą.

— Moki savo darbą, nepapeiksi,— pagyrė apžiūrėjęs.— 
Bet kada sutaisysi tokią krūvą?

— Tas ir yra, kad krūva nemažėja.— Vincė atsiduso.— 
Kalbinau Rimšą padėti. Piestu stojasi.

— Taaaip. . . Iš kur ištraukei tuos skūrkraščius?
— Smetoninis palikimas.— Vincė patenkintas pliaukšte

lėjo liežuviu.— Apėjau tvirtesnius Liepgirių gaspadorius ir 
prisirinkau maišą. Pas Lapiną pusė aukšto prigriozta visokio 
šlamšto. Mačiau keletą neblogų kiaulės odos gabalų. Norėjau 
išloti. Neduoda senas šiekštas.

Arvydas pavartė rankose pavalkus. Jie buvo apmušti 
įvairaus dydžio bei formos odos gabaliukais. Plačiagalvės 
vinukės, sukaltos viena prie kitos, sidabrine siūle rangėsi 
per apmušalą, dalindamos jį į daug netaisyklingų lopelių, 
sudarančių įdomų derinį.

— Gražu! Gerai sugalvota. Ne kopūstą nešioji ant pečių, 
Vince,— pagyrė Arvydas ir juokdamasis užmovė šikšniui 
ant galvos pavalkus.

Tas suprunkštė, sukrezeno kaip arklys, pajutęs avižas.
Nukelta į 4 psl.

Jūratė Sakala itėiužpraėjustais 
metais išrinkta buvo Montreallo sp
audos baliaus karalaite. Ji čia ma
toma su pereinamąja dovana, kurio
je įrašomos visų NLspaud. baliaust 
karalaičių pavaroės. Šių metų spau
dos baliuje bus įrašyta jau ketvirta 
karalaitės pavardė vasario 19 dieną. 
Jūratė Sakalaitė dabar jau Ponia Jū
ratė Sakalaitė- Dauderienė.
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KULTŪRW£j®KKOVIKA
KARALIAUČIUS ATSTA
TOMAS LIETUVAITĖS

PROJEKTU
Karaliaučiaus 

centras greičiausia bus ___________________
atstatomas pagal lietuvai- tytiniu būdu parodė Alės 
tės projektą.Kauno Poli
technikos Instituto diplo
mantės O. Klimavičiūtės 
darbas "Kaliningrado cen
tro išplanavimas ir užsta
tymas" laimėjo pirmą vie
tą varžybose ta tema. Var
žybose dalyvavo Maskvos 
projektinės organizacijos 
ir Kijevo bei Leningrado 
architektai. Pirma vieta 
tam darbui pripažinta ir 
visos Sovietų Sąjungos 
aukštųjų mokyklų architek
tūrinių darbų parodoj./Ten 
du kauniečiai gavo ir ant 
ras vietas-prem i jas V. Viz
girda - "Senamiesčio sve
tainės rekonstrukcija" ir 
R. Mickus-"Visuomęninis 
kultūrinis centras Žalia
kalnyje"/.

Klimavičiūtės Karaliau 
čiaus projekte numatytas 
daugiaaukštis viešbutis, .
koncertu salė ir adminis- lio ir kitataučių- F.Ųhopi- 
traciniai pastatai, sutvar. no, J.Brahmso, P.Čai- 
kytįkad gerai derintųsi su kovskio, W.Mozarto, R. 
išlikusiapilim.Sako,netru- Strauso, G. Randelio ir

STATINIS LIETUVIŠKAS 
SPEKTAKLIS LOS ANGE
LES MIESTE

miesto Bandanti režisuoti D.Mac- 
ktaltenė sausio 23 d. skai
tytiniu būdu parodė Alės 
Rūtos 3 veiksmu dramą 
"Ant liūnų krašto". Veika
las statinis, be veiksmo, 
todėl taip bandyta pasta
tyti- statiniu būdu. Pub
likos buvo pilna parapijos 
salė, bet skaitymo metu 
gana nuobodžiavo.

Režisorė D.Mackialie- 
nė priimta nariu į Los An- 
feles Dailiųjų Menų klubą.
'irmininkavo poetas P. Le- 

mbertas. Sekantis bus ra
šytojas J. Balčiūnas-Švat- 
stas.

NAUJA PATEFONO PLOK
ŠTELĖ

Anglijos Londone gyvenan
ti sol. Birutė Valterienė 
išleido ilgo grojimo plokš?- 
telę Dainos, kurioje įrašy
ta J.Strolios, Br. Budriūno, 
J. Gaižausko, V. Kupreviči
aus, St.Šimkaus, J.Nauja-

Solistė J. KrIštolattytė
vasario 20 dieną, sekmadienį, Jaunimo Centro salėje 
dalyvaus meninės programos išpildyme,minint Vasa - 
rio 16-tosios Lietuvos atkūrimo šventę Hamiltone.

VEDA D R. GUMBAS

VILNIUJE VEIKIA LĖLIU ~ A _

/vadovas aktorius B.Lu- j pl rijos Z)VVWU>\0&
koštus/. Per metus suren-1 
gia iki 3oo spektaklių. Pe
reitais metais parengė’ 
tris premjeras .Bet tebėraįsikūręs mažame, konto- NE PASLAPTIS ŽODYNĖLIS.. .
rai ar gyvenamam butui Kalbasi du Jaunučiai kaimyB*°gas vaikas. Tai toks vai 
tetinkame namelyje /C iur- nai, kurie labai artimai be?as’ kuris elgiasi taip, kaip 
lionio g. 18/. Vaidinimai ndradarbiauja, bendrauja, ir tavo vaikas, bet yra tavo 
vyksta kamšatyje,nėra nei - Ar žnai, Juozai, kad ma-^dnyno. ..
fojė, nei koridorių, nei rū- no tėvas šiandien sukaktu- Mandra mergina. Tai yra 
binės. Teatras gyvena "či-vininkas ? Jam jau 70 me-tokia, kuri atmeta pabučia- 
foniškai"-važinėjapovisą tų. . . vimą dar jo neprašyta.

-ietuvą, ir tikrų "namų" 
neturi./Vaidina lietuviš
kai ir rusiškai/. Elta.

išlikusia pilim .Sako, net ru 
kus pagal tą projektą bū
sią pradėti darbai Kara- 
1 iauc iu j/ vad .K al in ingrad/. 
STELMUŽĖS ĄŽUOLAS

Lietuvos rytuose, Zara
sų apskr., kuris spėjama 
esąs apie trylikos šimtų 
metų amžiaus, apie 6o pė
dų aukščio ir 26 pėdų apim
ties, tų apylinkių turistų 
atrakcija,kurį laiką sirgo 
"senatvės ligomis".Dabar 
esąs restauruotas ir, ma
noma, išgyvensiąs dar ke
letą šimtmečių. Elta.

Fr. Schuberto kūriniai. 
Plokštelė gaunama adre
su: Birutė Valterienė, 
46 Church Rd., Tups Ley, 
Hereford, England.
PABALTIJO ONKOLOGI
NIS

/vėžio ligų gydymo/ cen
tras įsteigtas Estijoj, Ta- 
llino priemestyje. Yra on
kologijos institutas ir Vil
niuje /jo vedėjas dr.Tely. 
čėnas/,bet jame nėra tiek 
ir tokių įrengimų, kuriais 
aprūpintas TaUino centras.

NAUJAS DAKTARAS
Leonas Gineitis sausio 

18 d. įsigijo daktaro laips
nį , apgynės disertaciją 
"Kristijonas Donelaitis ir 
jo epocha".

Disertacijojanot Tiesos, 
"autorius plačiai apžvelgia 
18 amžiaus literatūrinio 
gyvenimo sąlygas ir lietu
vių literatūros darbininkus, 
kalbos, tautosakos klausi- 
mus,nagrinėja kūrybinį Do 
nelaičio metodą, "Metų" 
žanrines ypatybes".

Si disertacija esanti L. 
Gineičio daugelio metų dar-

bas. Disertacijos gynime 
Vilniuje oponentai buvo ne 
tik J. Jurginis ir prof. M. 
Račkauskas, bet ir "vieš
nia iš Maskvos Pasaulinės 
literatūros instituto-I.NeU' 
pokojeva".

• Kaune nuo Naujų M etų 
pradėjo kursuoti naujai į- 
rengti troleibusai. Trolei
busų sistema Kaune buvo 
manyta įvesti jau prieš ka
rą, bet įvykiai tuos suma
nymus tada sukliudė. E.

vimą dar jo neprašyta.
Optimistas. Tai toks žmo
gus, kuris vykdamas atos
togų vežasi kelius svarus 
jautienos, svarą anglies ir 
vieną degtuką.. .
Genijus. A, tai yra kitos 
moters vyras, neįtinkąs sa 
vo žmonai.

- Ar tu jį pasveikinai?
- Taip. Mama jam pasiūlė 
ta proga išsigerti. . .O ji 
už išsigėrimus vis barasi.
- Tavo mama, Joneli, ge
rai žino, ką daro. ..
-Bet kad aš tėčio niekad 
nemačiau gerinat nė stik
lelio. . .
- Taip, Joneli, tu nematei Nepretenzingas. Tai toks 
geriant iš stiklelio, bet ar 
tu nematai, kaip tėtis ge
ria tiesiai iš butelio?.. .

• Verdi "Reąuiem" numa- 
tytaatliktir Vilniuje, 1968 
metais. Proga-bolševiki- 
nės rusų revoliucijos 5o 
metų sukaktis.. . Elta.

TEATRŲ APŽVALGOJ
TIESOS

apžvalgininkas, mažiau 
ar daugiau teigiamai įver
tinęs visus Lietuvoj dabar 
veikiančius dramos teat
rus, kritiškai atsiliepia 
apie Vilniaus /Akademinį/ 
Dramos Teatrą, kuris ne
darąs pažangos, nuklystąs 
"į pakeles",kiekvienas re-kiaus’imais’*Betobūsią ski 
žisierius čia turįs "savo riama dėmesio baltų kalbų 
aktorius','per anksti pens i-tyrinėjimo metodikai, kon 
jonesą išstumti pajėgūs ak- taktams su kitomis indoeu- 
toriai ir tt.Sako, "vyr. rėži- ropiečių /ypač slavų/ ir ne 
sieriui J. Rudzinskui yra indoeuropiečių kalbomis .

Bus skyrius baltistinių tyri
nėjimų recenzijoms ir in
formacijai. Straipsniai bū
sią spausdinami lietuvių , 
latvių, rusų, vokiečių ir 
prancūzi^kalbomis, su re
ziume viena ar dviem iš 
šių kalbų.

" Tokiu būdu"-rašo K . 
Panečkys-baltistika, nauja 
kalbotyros mokslo šaka, 
atsiskyrė nuo slavistikos 
ir, periodiniam leidiniui 
Baltistica pas įrodžius,pra
dėjo savarankišką gyveni
mą". Elta.

Leidinys išeisiąs dukart 
per metus .Jame būs ią skel
biami straipsniai baltų kal
bų fonetikos bei fonologi
jos. akcentuacijos.morfola 
gijos,sintaksės ir leksikos

apie ką rimtai pagalvoti". 
Visdineseniai,kometų am- 
ž iaus proga, J. Rudz inskas 
buvo išgarbintas,kaip did
žiai vertingas teatro vado
vas^ * r m___ , Elta.B A LTISTIC A

Prieš pat Naujus Metus 
Vilniuje išėjo iš spaudos 
naujas periodinis leidinys, 
pavadintas lotiniškai-Bal- 
tistica.Apie jį pasakojo K . 
Papečkys,Komjaunimo Tie
soj.

Dail. A. Tamošaitienės studijoje Kanadoje audėjos audžia tautinius rūbus.

"Tėvynės prie įminimų" vedėjas Jonas Robertas 
Simanavičius,

minėdamas 15-kos metų valandėlės sukaktuves, 
triumfai tška i dainuoja savo parengime Toronte.

asmuo, kuris turi 40,000 
dol. ir namus statosi už 
tą pačią sumą. . .

GYDYTOJAS BE IŠSISU
KINĖJIMŲ 

Kalbasi du gydytojai. Vie
nas jų kvočia, kiek norė
damas ir pašiepti:
- Kolega, ką naudoji, kai 
susergi sloga? Sako, esą 
naujų išradimų? Ar nesi 
ką išradęs?
- Ne, kolega, aš tokiu at
veju su savim pasiimu dė
žę skepetaičių "Klineks".

NEKOREKTIŠKAS PALYGF
N IMAS

Į krautuvę įeina moteris su 
subrendusiomis dukterimis 
ir kalbasi su pažįstamu par 
davėju.
- Kaip gi jums sekasi biz
nis ?
- A, maždaug taip, kaip ir 
tamstai.
- Kaip tai,?-nesupranta mo
teris.
- Na gi, kiekvienas atėjęs 
apžiūri, kaip ir tamtstos 
dukteris, pasidera, bet ne
perka. . .

R. Antinio „Eglė,,.* Palangoa parka

KAIMAS KRYŽKELĖJE Atkelta iš 3 psl.

— Ką ten, pirmininke. Kuo turiu, tuo duriu, kaip žmo
nės sako,— pasikuklino, nevykusiai slėpdamas pasitenkini
mą.— Nenoriu, kad kiekvienas, pamatęs mano darbą, akis 
badytų. „Girdi, ar matote aną griozdą? Tai Strazdas, tas 
velnių rimorius, prikišo nagus.“ Kam man to reikia? O ir 
žmogui maloniau pažiūrėti į gražų daiktą. Ek, gaila, nerandu 
varinės skardos kamantų kampams apkaustyti.

Arvydas paspyrė pažaliavusį vielos galą, išsikišusį iš lau
žo krūvos.

— Na ir prisivilkęs, broleli, visokio šlamšto! — nusiste
bėjo.

— Ką tamsta! — užsigavo Vincė.— Čia gryniausias varis. 
Žiedams ir sagtims. Nušveisiu, blizgės kaip auksas. Kepalių 
vyrai tą vielą rado, veždami mėšlą. Ji man tris šimtus gramų 
kainavo, tamsta. . .

— Iš tikrųjų? — Arvydas susijaudino.— Nepyk. Aš labai 
džiaugiuosi tavimi, Vince. Bet, žinok, kad nenumatoma pri
dėti darbadienių už pakinktų remontą. Tavo apmušalai labai 
gražūs, ir žiedeliai vadžioms perverti dailūs, pagirtini ir kiti 
priedėliai, kuriems nepagailėjai laiko, bet kolūkis neapmokės 
už sugaištį. Man gaila tavo trijų šimtų gramų, Vince

Šikšnius pasikrapštė pakaušį.
— Chm.. . Aš nė nepagalvojau apie tai. Man patinka 

toks darbas, pirmininke, o darbadienis...— Vincė didžia
dvasiškai šyptelėjo.— Gramai, kapeikos. .. Daug, mat, su 
šitokia smulkme prasikursi. . . Dėkui tamstai, gavau daržą, 
karvę, turiu šiek tiek mazgelyje iš lagerio laikų. Nepražūsiu.

Arvydas prisiminė dviejų valstiečių pasikalbėjimą Ak
mens Varčioje.

— Ne! — nutraukė susierzinęs.— Pražūsi! Ir ne tu vie
nas. Visi pražūsime, jeigu taip galvosime. Mūsų išsigelbėji
mas ne darže, karvėje ir aplamai ne asmeniniame ūkyje, o 
darbadienyje. Reikia tikėti darbadieniu, broleli, o ne šaipytis 
iš jo.

— Aš pasakiau, kaip yra.. .— suglumo Vincė.
— O aš pasakysiu, kaip bus! — atrėžė Arvydas, įsikarš

čiavęs.— Nuo balandžio pradėsime kas mėnesį išduoti avan
so. Ne mažiau, kaip po penkrublinę ir kilogramą grūdų už 
darbadienį. Ką tu į tai pasakysi?

Vincė numykė kažką neaiškaus ir griebėsi plaktuko.
— Netiki? Na ir suk tave nelabieji! Žinoma, neprižadu 

šiemet padengti visus darbadienius. Mažiausia pusė liks ne
apmokėta kitiems metams. Bet kolūkis grąžins skolą, neliks 
nė vienas darbadienis neapmokėtas. Gana tyčiotis iš žmogaus 
triūso kapeikomis ir gramais!

Vincė pritariančiai linktelėjo galva, nors veido išraiška 
sakė visai ką kita.

Arvydas apmaudžiai numojo ranka ir išėjo iš tvarto.
— Prakeiktas žmogaus netikėjimas! — išsunkė pro dan

tis, tulžingai nusispiovęs.
— Kokie miltai, tokia ir košė,— atsiliepė Grigas.
Abudu sušoko į roges.
— Klausyk, Antanai: užsukime pas tave. Žinai, norėčiau 

paimti tą Rimšienės darbo takelį nuo radijo. Gana vykęs. 
Paskolinsi?

— Galiu.— Grigas švelniai pažvelgė į Arvydą.— Neper- 
kandęs tavęs nepermanysi. Kolūkyje darbų, kaip ant arimo 
varnų, o žvirbliams kilpas statai. Ką bendro turi tie Rimšie
nės švykšt pašvykšt su mūsų gamybiniais planais, kad juos 
kur kots?

— Su planais — nieko, o su žmogaus likimu — labai 
daug, mielas niurzgly.

Grigas tylėdamas pasilenkė ant Arvydo ir pabruko po jo 
keliais pledo kraštą, kad vėjas neužpūstų.

III

Laukiamajame sėdėjo keletas žmonių. Visi buvo rimtai 
nusiteikę, kalbėjosi pusbalsiu arba pašnibždomis. Pusamžė 
sekretorė vyrišku asketo veidu, užsigulusi ant stalo, skaitė 
laikraštį. Kiekvieną kartą, išėjus interesantui iš Jurėno ka
bineto, ji oriai apžvelgdavo sėdinčius ir pranešdavo, kurio 
dabar eilė. Jos šaltas oficialumas gadino ir taip jau nesmagią 
nuotaiką.

Arvydas paklausė, kada sekretorius galės priimti. Mote
ris, permetusi akimis sąrašą, lediniu balsu paaiškino, kad 
šiandien nieko neišeisią: jiedu pavėlavę. Sekretorius pietau
jąs lygiai pirmą valandą, o iki to laiko nesuspėsiąs priimti.

— Jūs turėjote atvykti vienuolika trisdešimt, o dabar 
pusė pirmos,— pridūrė šaltai ir įknibo į laikraštį.

— Matyt, buvo priežastis, kad pavėlavome, miela drau
ge. Būkit maloni, praneškite sekretoriui, o jis pats nuspręs, 
ką su mumis daryti.

Atrodė, sekretorė neišgirdo, kas jai sakoma, tačiau po 
kelių minučių vis dėlto užėjo pas Jurėną.

— Sekretorius galės priimti tik po pietų. Tarp trijų ir 
keturių,— pasakė, nė nepažvelgusi į Arvydą.

— Reikėjo iš karto eiti į rajkomą, o ne terliotis su tais 
audiniais, kad juos kur kots.

Arvydas suirzęs tylėjo.
— Jurėnas tikslus kaip laikrodis,— pasakė, kai jiedu iš

ėjo į kiemą.— Tai pagirtina. Tačiau bendram reikalui būtų 
naudingiau, jeigu jo sekretorė, užuot gaudžiusi varnas, kur 
jų nėra, dirbtų tikrai reikalingą darbą. Nuostabus kadras 
cukriniams ravėti. . .

— Ką veiksime dvi su puse valandos? — niūriai paklau 
sė Grigas.

— Reikia pažiūrėti Šileikos. Gal žmogus prie mirties. . . 
Bet prieš tai užsuksime į turgų, o paskui paieškosime geros 
vietos papietauti. Viešvilėje yra dvi užkandinės ir koks tuzi
nas slaptų smuklių, kur galima gauti dustu užtaisyto nami
nio alaus. . .— atsakė Arvydas juokaujamu tonu, norėdamas 
išblaškyti nemalonų įspūdį, kurį išsinešė iš Jurėno laukia
mojo.

Turgus baigėsi. Ištuštėjusiose pastoginėse už prekystalių 
trypinėjo kelios moterėlės, laukdamos pavėlavusių pirkėjų. 
Vidury aikštės stovėjo rogėse pakinkytas arklys. Kailiniuotas 
valstietis šeriuotu veidu traukė už kojos iš būdos paršą. 
Spiegiantis gyvulio žviegimas buvo girdėti visame miestelyje. 
Aukšta kaulėta moteris trynėsi paliai lentinę turgavietės 
tvorą. Grobuoniškos akys lakstė pašaliais, ieškodamos aukos 
ir besižvalgydamos galimo pavojaus, o pirštinėtos rankos 
mechaniškai slydinėjo juosmeniu, matyt, tikrindamos, ar te
bėra savo vietoje rizikinga prekė. Pamačiusi besisukiojant 
Grigą su Arvydu, ji apsimetė kažko ieškanti, ir nuėjo patvo
riu, žvalgydamasi į žemę.

— Matei tos bobos snukutį? — paklausė Arvydas.— Nė 
vieno žmogiško bruoželio. Kažkoks kvepiančių pipirų ir lau
rų lapelių įdaras. O pažvelk į aną moterėlę, pasistačiusią 
priešais grietinės litrą. Grietinė tikriausiai priplakta rūgusio 
pieno su valcuotais miltais, o sena sukčė jausis nuveikusi 
didelį darbą, jeigu pasiseks apgauti nepatyrusią namų šei
mininkę.

— Nieko nepadarysi, — tarė Grigas. — Kol neturėsime 
kiek reikiant krautuvėje, bus ir bobučių su netikra grietine, 
ir kvepiančiais pipirais kimštų raganų. Nukelta 6 psl.

PRANAS VAIČAITIS 
(1876 - 1901)

YRA ŠALIS
Yra šalis, kur upės teka 
Linksmai tarp girių ūžiančių, 
Ir meiliai tarpu savęs šneka 
Prie giesmininkų vieversių. 
Ten prakaitas aplieja žmones 
Prie vasaros sunkių, darbtį 
Ir prastas parėdas marškonis 
Apdengia sąnarius visų. 
Bet tave meiliai pavaišina. 
Kaip tik nueini i svečius — 
Ten tave myli, valgydina, 
Kiek tiktai leidžia išteklius. 
Ir grakščios tos šalies merginos 
Ten žydi vis kuo no puikiau . . . 
Šalis ta Lietuva vadinas. 
Bet aš — neilgai ten buvau . . . 
Atsimenu, kada i guolį 
Saulutę prašo vakarai. 
Ir gieda lietuviai varguoliai. 
Nes pabaigti dienos darbai . . . 
Kaip tąsyk mergos veidą skaistų 
Prie rūtų lenkia kvepiančių, 
Dainuodamos jas meiliai laisto, 
Lelijų skinas žydinčiiį . . . 
Atsimenu ,kaip vakars šiltas 
Po vasaros kaitrios dienos 
Ir oras ramumu išpiltas, 
Nenorams traukia prie dainos . . . 
Kaip tąsyk varpas sunkiai gaudžia 
Ir užgirdėt toli, toli . . .
Seniai jau paukščiai medžiuos snau 
Bet pats užmigti negali ... džia. 
Kaip upės vandens, mintys teka, 
Idėjos reiškiasi galvoj;
Gamta su tavim, rodos, šneka: 
“Gražu, gražu mūs Lietuvoj” . . . 
O, tėviške! koks mielas kraštas, 
Kurio taip netekau ūmai, — 
To neišreikš nė vienas raštas, 
Tai pasakys vieni jausmai ..,
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Girinį-

Prieš penkerius metus buvo iškilmingai paminėtos Nepriklausomos Lietuvos 2O-ties metų skaktuvės. 
Dabar jau sukanka, vasario 16 dieną, 25-ri metai.Atvaizduose matome sukaktuviu minėjimo momentus.

FILMO MENAS

skaito. Mes ir pradėjome 
ieškoti draugystės pas mū
sų gerus kaimynus latvius 
ir estus,pakvtesdamijuos 
dalyvauti su savo trumpa 
programa mūsų šventėje. 
Jau s .m.vasario 16 minėji
me dalyvaus latvių vyrų 
choras "Jilnda", dirig.D 
Vitols ir estų tautinių šo
kių jaunimo grupė, vaa. H . 
Kivolo.

Perkultūrinį bendradar
biavimą bus geresnė pro
ga, vieni su kitais susipa
žinti.

Mes kviečiame visas 
Montrealio organizacijas, 
draugijas,sambūrius daly 
vauti ir iškilmingai pami
nėti vasario 16 savo tikėji
mo bažnyčiose 11 vai. ryto.

Ypąč atkreipiame dėme
sį į Sv.Kazimiero parapi
ją, apie kurią yra susibū
ręs gausus būrys taurių 
ankstyvesnės emigracijos

M ieli Montrealio ir apy
linkės lietuviai.

Šie metai yra paskelbti 
jaunimo metais. Lyg ir su
tapimas, M ontrealio Liet, 
bendruomenės Seimelio 
prezidiumas sudarytas iš 
didesnės dalfes jaunų žmo
nių, todėl ir savo veikimą 
suka naujesne linkme. Į va
sario 16a. minėjimą, kuris 
įvyks vasario 13d. LDK Vy
tauto klube, bus bandoma 
įvest naujtimo ir įvairumo . 
JPaskatininku pakviestas 
Žygio į Jungtines Tautas 
komiteto pirm. A .Mažeika. 
Iš šio jauno energingo anks 
tyvesnės emigracijos vei
kėjo mes daug ko turėtu
me pasimokinti.

Po oficialios dalies nu 
matyta įvairi meninė pro
grama, kurią išpildys jau- 
nimas,paruoštas mūsų see* 
nos srities mentninkų-B. ____ ___________ _______
Nagienės, Z. Lapino, H.Na- lietuvių/ 
gio.Trumpai, bet simboli? po minėjimo LDK Vytau- 
kai bus jyestaj programą to klube įvyks Pobūvis-Va-

i t. i l karas .Pabrėžiame-tuojau
po minėjimo, į kuri kvie
čiame visus tautiečius pa
silikti po minėjimo.

Vakaro pelnas Vasario 
16 gimnazijai.

Montrealio Liet, bend
ruomenės Prezidiumas .

Zulus in “Zulu

kafbus įvesta į programą 
- jaunučių karta su seno
vės lietuvių daina.

Jau seniai buvo kalbėta 
apie Baltijos valstybių fe
deraciją,nes atėjo laikas , 
kad mažoms valstybėms 
ekonomiškai-militariškai 
sunku išsilaikyti.Mat, "dt 
dteji" su mažais nebesi

VISU RŪŠIŲ SIUNTINIAI
• ( LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ ir U.S.S.R 

t SĄŽININGAS IR GREITAS PATARNAVIMAS.

C SIUNTINIAI PILNAI APDRAUSTI.

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

Pasiremiant istoriniais davi
niais, šiame filme pavaizduo
jama, kaip 1879 m. sausio 22 
d. Rorke Drift vietovėje Pietų 
Afrikoje 105 anglų kariai at
silaikė prieš 4000 Zulu karių 
puolimą. Išgirdus apie lauki
nių artėjimą, pasiryžtama gin
tis, nors buvo pranešta, kad 
net ir galingesnis fortas žlugo. 
Narsaus leitenanto vadovauja
mi, anglai atlaiko masini puo
limą ir po ilgo mūšio priešai 
pasitraukia. Autentiškumui su
stiprinti ipinama laukinių tau
telių gyvenimo iškarpos. Vi
siems įvykiams teikia foną 
Įspūdingi ir autentiški Afrikos 
gamtovaizdžiai, pateikiami 
spalvotame “super technora- 
ma 70” fone. Puikus Stanley 
Baker vadovaujančio karinin
ko rolėje. Dar paminėtini 
Michael Caine ir Jack Haw
kins. Filme iškeliant karini 
heroizmą, iš neigiamos pusės 
pažymėtinas naivus protestan
tų misijonieriaus pristatymas. 
Dėl karinių žiaurumų ir kai 
kurių laukinių tautelių papro
čių pavaizdavimo, filmas re- 
zervuotinas tik suaugusiems.

“TIW 
Laved Une"
Lyg apsvaigęs XVIII-ojo 

šimtmečio papročius pagal 
Henry Fielding romaną pašie
piančio filmo “Tom Jones” pa
sisekimu, anglų režisorius To
ny Richardson vėl pasinėrė i 
panašų bandymą. Ši kartą pa
sirinko 1948 m. išpopuliarėjusi 
Evelyn Waugh romaną “The 
Loved One”, pašiepianti Holly- 
woodą ir Los Angeles perdėtai 
išpūstas ir supagonėjusias lai
dotuvių įstaigas ir kapines.

Knygos autoriaus pagrindi
nę minti pasilikdami vien kaip 
išeities tašką, filmo teksto au
toriai savo bendras jėgas 
švaistė visomis kryptimis. Ne
nuostabu, kad nesulaukta pa
tenkinančių rezultatų.

Iš Anglijos atvykęs jaunas 
poetas apsistoja pas savo dėdę, 
dirbanti Hollywoodo studijoje. 
Atleistas iš darbo dėdė pasika
ria ir giminaičiui tenka rūpin
tis laidotuvėmis. Whispering 
Glades kapinių aplinka, perso
nalo laikysena su liūdinčiais 
giminėmis ir pačiais mirusiais 
nekartą peržengia bet kokias 
žmoniškumo ribas. Šalia to, 
bandoma dar pasišaipyti iš te
levizijos skelbimų, raketų ga
mybos ir bandymų bei Holly- 
woodui nesvetimo nepotizmo.

Arti dviejų valandų besitę- 
sianČiame filme sublizga ir

Montrealio lietuvių Spaudos baliaus karalaitės rinkimuose, kaip 
matome,dalyvauja gražių mergaičių būrys. Viršuje matome 2- 
rąją karalaitę-Jūrate Sakalaitę ir jos "princesėmis" išrinktas 
p. Gaurytę/vlršuje dešinėje/ ir p. Gerhardaitę /kairėje/ ir rin
kimus vykdžiusius- inž. V. Pusarauską /dešinėje/ ir L.Girinį- 
Norvatšą /kairėje/. Apačioje matome eilę kandidačių į karalai
tes. Kas kažin šiemet laimės karalaitės ir jos draugių titulus 
vasario 19 dieną DLK Vytauto klubo’.salėse įvyksimame Mont- 
realio Spaudos baliuje? Mergaitės konkursui jau ruošiasi.

autentiško humoro genialūs 
momentai, bet neigiamybės 
viršija teigiamumus.

Filme sutelkta visa eilė pir
maeilių artistų. Sir John Giel
gud didingas dėdės rolėje, bet 
ypač puikus modelis grabo- 
riaus pomirtinėms dekoraci
joms. Margaret Leighton ir 
Milton Berle pasirodo trumpo
je scenoje kaip numylėto šuns 
neteke tipingi amerikiečiai. 
Kiek neįprasta perdėtai komiš
koje balzamuotojo rolėje ste
bėti Rod Steiger, kurs savo 
laikysena labiau panašus j Li- 
berace, kai tuo tarpu pats Li- 
berace su įprastai persaldintu 
švelnumu pardavinėja karstus. 
Smulkesnėse rolėse dar paste
bime Roddy McDowall, Robert 
Morley, Dana Andrews ir kt. 
Jonathan Winters net dvejose 
rolėse turi gausiu progų paro
dyti savo komiškus sugebėji
mus, deja, pagal teksto ar re- 
žisoriaus reikalavimus, nekar
tą priartėja prie vulgarumo. 
Bendrą jungti bando palaikyti 
Robert Morse ir Anjanette 
Comer.

MVSTjffisPORTAS
VEDA KAZYS

žaidimas padarė didelį įs 
pūdį ispanams .Jie pasiūlė 
mūsų tautiečiams žaisti 
Madrido Real komandoje.
- Kanados Sporto Apygar
dos krepšinio pirmenybės 
įvyks šį savaitgalį Toron 
te.
- Sunkiai susirgo Hamilto 
no Kovo pirm .K .Stanaitis.

Baltica Investment Corp.
Autorizuotas kapitalas $ 120.000

J. Skučas, Prez. RA 2-6152 6966 - 44 Avė. Rsmt.
Superkame sklypus ir ženrę Montrealyje bei apylinkėje.

Už indėlius mokame 8% div idendę .

JOE’S BUTCHERY & GROCER 79 ir 81 St. Zotique St E. 
Td. CR 7-0051. MONTREAL

J. LAURINAITIS
ALUS IR ĮVAIRIAUSI MAISTO PRODUKTAI.

ILGAMETIS PRITYRĘS SAVININKAS ŠVIEŽIŲ IR RŪKYTŲ 
DEŠRŲ GAMYBOJE.

VISKĄ PRISTATO I NAMUS ARBA Į PARENGIMŲ VIETAS. 
PRISTATYMAS GREITAS IR SĄŽININGAS j VISAS MIESTO 

DALIS.
1918 FRONTENAC ST. Montreal.

BALTIC WOODWORK CO,

IŠEIVIJOS GYVENIMAS
- Nauju meisterio titulu 
vėl pasipuošė V. Nešukai 
tytė, laimėdama rytinės J 
AV jaunių pirmenybes.
- E. Modągtavičius ir I. 
Molis su Čikagos ameri
kiečių krepšinio komanda 
viešėjo Madride. Lietuvių

Slidinėki m Mėlynajam Slėny
W Vallee Bleue, Vai David, prie 11 kelio

3 KELTUVAI, 11 PUIKIŲ TAKŲ, 
ČIUOŽIMO AIKŠTĖ, SKI REIK- 
MENYS.SKI MOKYKLA^MODER- 
NIŠKAS RESTCRANAS-ZIDINYS

SIUNTINIAI LIETUVON

PAVERGTOJI LIETUVA
- Kovo4-8 d. d. Bulgarijo 
je įvyks didėlis moterų sta 
lo teniso turnyras. Sov. Są 
junga nutarė jame dalyvau 
ti, o atstovauti.. . lietuval 
tęs.
- Vilniuje atidarytas uždą 
ros patalpos lengvosios at 
letikos varžyboms. Atro
do,kad tas maniežas įjung 
tas Liejyklos gatvėje, kur 
lenkų okupacijos metais 
kurį laiką veikė variete.
- Vienas geriausiųSov.Są
jungos krepšininkų M.Pau 
lauskas, rašydamas Vil
niaus Sporte apie Sov.Są 
jungos krepšinio rungti- 
nės viešnagę Brazilijoje 
ir Argentinoje, štai kaip 
rašo apie San Paulo lietu 
VlUS: čHKIAS dienas San

Paule mes, galima sa
kyti, buvom palikti 

likimo valiai. Kiek leido karu
tis. slankiojom po miestą, lun
ke m muziejus, kino teatrus.

Sun Paule gyvena apie 25 
tūkstančiai lietuvių. Su kai 
kuriais man teko susitikti, 
šnekučiuotis, kai kurie buvo 
pakvietę ir į savo namus pa
sisvečiuoti. Su nuostaba man 
teko ne vienam kartoti, kad 
bai/įiuu lietuvišką mokyklą 
ir kad mokausi lietuviškame 
institute. Propaganda ten ne 
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ir

LA 4-0209

Tel. 525-8971

l< >R I PI I Al VIDYROS ■ krikštynos

ĮVAIRIOS PROGOS

1920 Frontenac St. Montreal, P. Q. I.aurimiitis

DAROMOS (VAIRIOS DURYS, LANGAI, VIRTUVĖS KABITAI 
IR KITI (VAIRŪS MEDŽIO DIRBIMAI

i K. KIAUŠAS ir J. ŠI Al Cit LIS.
Adresas: 547 Lafleur Street, LaSalle.

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

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

Iš čia pasiusite siuntinius savo artimiesiems 
garantuotai skubiausiai ir 

urmo kainomis 
(30—40% žemiau rinkos kainu) 

IMPORTUOJAME IŠ ANGLIJOS 
geriausias angliškas vilnones medžiagas vyriškiems 

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

Ateikite ir įsitikinsite, kad čia perkant sutaupysite.
PRIIMAME UŽSAKYMUS 

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

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

vedėjas. Laisvai kalba lietuviškai.

LaSALLE AUTO SPECIALIST Reg’d
SAV. G. DESROCHERS

Taisau ir dažau lengvas masinas 
7717 GEORGE LASALLE, QUE.

(Priešai* „Nepriklausomos Lietuvos” redakciją)
Te!.: garažo 366-0500

namų 366-4203

. ......................................... ..................................

ME 7-6727 j

DE LUXE CLEANERS ’
Sav. P. RUTKAUSKAS j

117-6 Avenue, Lachine, P.Q i
b»iiiiir»nniii»nniiiiiiiiiiiiiiiiiMum«»i»»Mn»mmmii»w»im»inwHitl

GEORGE LAVINSKAS
ALLSTATE INSURANCE 

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS.
268 - 2nd Ave., LaSalle. Tel: 366-5309.

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

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.
1205 CHURCH Ave., Verdun, Montreal.

PRANEŠAMA APIE 
NAUJĄ GYDOMĄJĄ 

MEDŽIAGĄ — 
Tai yra ypatinga gydomoji 

medžiaga, įrodžiusi gafią 
sutraukti hemorojus ir 

pataisyti sugadintus 
audinius. 

Pagarsėjęs tyrimų institutas 
atrado nepaprastų gydomųjų 
medžiagų,sugebančių sutrauk 
ti hemorojus be skausmo. Ji 
per keletu minučių sumažina 
niežėjimų ir nepHogumus bei 
pagreitina uždegimo pažeistų 
audiniu gijimų. 

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

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

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

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

Pasitenkinimas — arba 
grąžinami pinigai.
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"Tėvynės prisiminimu" pareigimo vaizdai. Kairėje subuvimas. Priešakyje sėdi ponios Kuolienė ir Stepaitienė. Toliau iš kairės: KLB ap.pirm. A.Kuolas, KT B Kr. V-bos pirm. Ant. 
Rinkimas, dali. H. Zmuidzinienė, Lietuvos gen. kons. J. Zmuidztnas, red.kun.dr.P.Gaida, p. Rlnkūntenė, H.Stepaltis ir kiti, kuriuos sunku atpažinti. Viduryje kvartetas: radio valand 
vedėjas Jonas Robertas Simanavičius, Vladas Simanavičius, Juozas Laurinaitis ir Algis Simą iavičius._ Dešinėje- muz. D.Skrtnskaitė, Dana Auga ttyte, p. M acton lene, Violeta Simanavi 
čiūtė ir Laurinavičienė. Radio valandėlės parengimas buvo sėkmingas, sutraukęs daugelį tautiečių, užpildžiusiu Prisikėlimo parapijos salę.

Jeigu keliatės! JAVąJsty- 
es, apstgyv.enkite. amžinai 
akuojančioje ir šiltoje Kali 
trniįoje. Informacijas teikia 
padeda įsikurti

JOHN KUTRA

Oil Wilshire Blvd. 394-6617 
SANTA MONICA, CALIF. 395-3356

TAUPYK IR SKOLINKIS 
TORONTO LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVE

„PARAMA”
Būstinė: LIETUVIŲ NAMAI

1129 Dundas St. West, Toronto 3, Ont., tel. LE 2*8723 
Ui depozitus „Parama“ moka 4% % vieton 4% % ir už 
asmenine* paskolas „Parama“ ima 7% vieton 7J4%.

Už paskolas ir — morgiČiu* — 6%%. 
Paskolos mirties ir invalidumo atveju apdrausto*.
Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, 

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

gyvenanti* Kanadoje.
Kasos valandos:

dienos metu nuo 10 vai. iki 1 vai. 30 min. kiekvienų dienų, 
išskyrus sekmadienius;

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

tiktai pirmadieniais >r penktadieniai*.

JUOZAS AUDĖNAS 
Ekonomistas

Tarpininkauja Mutual 
FunSs 

investments.
109 Warwick Street 

Brooklyn 7,N.Y.

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.

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

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

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

Namų: CR. 9-6166,

BARBARA MOTEL
••A HOME AWAY FROM HOME" 

T.V. - Radio - Air conditioned - Kitchenettes 
Phone 254 - 3805 2148 West buckeye Road

AL AND JANINA ON ROUTE SO
RIMAVICIUS PHOENIX ». ARIZONA

OWNERS a MANAGERS

VEIDRODŽIAI BE STIKLO
Anglijoje vis labiau plinta veidrodžiai, kuriuos ga

mina Vikerso įmonės. Veidrodžiai gaminami iš plas
tiko.

F1LATEL1TV ŽINIAI! 
PERKU Nepriklausomos Lie 
tavos Pašto Zenklus-Vokus- 
Atvirutes-A.bartus-pavienius, 
serijomis-dideliais bei ma
žais kiekiais. Kreiptis su 
pasiūlymais į W.E. Norkų, 
2647 Eddington Street. gHLa lelphia.Pa,

SPORTAS 
/Atkelta iš 5 psl/

vieną įtikino, kad Tarybų 
Lietuvos vidurinėse ir aukš
tosiose mokyklose dėstoma 
ne lietuvių kalba. Kai kurie 
net stebėjosi ir sakė man:

— Tu gerai lietuviškai kal
bi. ..

Aš jiems siūliau atvažiuoti 
ir savo akimis įsitikinti, kaip 
lietuviai gyvena.
Yla išlindo iš maišo, 

nes kaip tik rusiškoji pro 
paganda šaukia, kad išei
vijos lietuviai nemoka jau 
tėvų kalbos .O štai M . Pau 
lauskas aiškiai rašo,kad;

APIE ATKURSIMĄ LIETU-

/Atkelta is 3 psl/.
vojingos .tačiau nieko neda 
rymas ir pasikliovimas tik 
savo biudžetu, tikriausia 
bus daugiau negu pavojin
gas, o gal ir pražūtingas . 
Pavojus slypi tame, kad 
mes
ATSISUKSIME VEIDU Į 
VAKARŲ EUROPOS VA LS 
TYBES
į vakarų pasaulį, kuris yra 
daugeliu metu mus pralen 
kęs ir palikęs rusiškame 
gyvenimo standarte. Mes 
norėsime juos kuo grei
čiau pas i vyti, o pinigu ižde 
tam nebus pakankamai. Tą 
aplinkybę mes, kaip tauta, 
šiandieną turime įsisąmo 
nintt ir ją priimti kaip ne 
išvengiamą faktą. Tai atsi 
tiko ne dėl mūsų kaltės . 
Taip kaip greit pasivijom 
vakarus po Pirmo Pasauli 
niokaro,taip greit, jei ne 
greičiau,pasivysime ir da 
bar .T ik mes turime naro 
dyt valstybinį subrendimą 
ir energiją, kurią vokie
čiai parode po Antro Pa
saulinio Karo.

Daugiau bus.

su visais jis kalbėjo lietu 
viškai'.

IŠ VISUR
Krepšinio rungtynėse 

Lenkija įyeikė Islandiją

v- Į 1972 m. vasaros olim 
piados šeimininkus pre
tenduoja šie miestai-Mon 
trealis, Miunchenas, Det
roitas,Madridas .Į žiemos 
varžybas -Kanada, Suomi 
ja ir Japonija.
- Sofijos "Krasnaja zna- 
mia" krepšininkai išeli— 
minavo iš Europos koman 
dinių pirmenybių Sov. Są 
jungos meisterį CASK klu 
bą, įveikdami Bulgarijos 
sostinėje rusus 78:63, tai
gi,penkiolikos tašku skir
tumu . P irmos ios rungty - 
nėsMaskvoje baigėsi try 
likos taškų skirtumu rusų 
naudai.
- V. Vokietijos futbolinin
kai,besiruošdami pasaulio 
pirmenybėms, pralaimėjo 
draugiškas rungtynes Pra 
gos Dūkia klubui o:2.
- Europos jaunių krepšinio 
pirmenybės įvyks Italijoje- 
rugpiūčio 23-28 d.d.

KU T TURINĖ KRONIKA 
NAUJI LEIDINIAI 
/Atkelta iš 4 psl/ 

V. Daugirda itė-Sruoglenė. 
LIETUVOS ISTORIJA, "-ta 
laida, pertvarkyta, perreda
guota, papildyta ir gražiai 
išleista, įrišta kietais vir
šeliais. Kaina « dol. Gauna
ma: TERRA, 3237 W. «3 St. 
Chicago, Illinois, U.S.A. 
Lietuvių beletristikos AN
TOLOGIJA Ų dalis, apim
anti 60 rašytojų beletris
tu, daugiausia jau Lietu
vos nepriklausomybės lai 
ku ir vėlesnių kartų, ne
išskiriant nei okupuotos 
Lietuvos rašytoju. Anto 
logtją redagavo Bernarda 
Brazdžionis ir Ben.Babų 
rauskas. Kaina knygos 
1O dolerių. Leidinys gra
žus, iliustruotas rašyto
jų atvaizdais. Išelldo Lie 
tuviškosios knygos klubas 
4545 W. 63-rd Street, Chi 
cago Illinois, 60629, USA. 
Birutę, Pūku levičiūtė. AUK
SINE ŽĄSIS. Pasakiška tri 
Žų veiksmu komedija. Vir
belis K.Veselkos, labai 

gausios nuotraukos pąim
tos iš filmo "Aukso Žąsis" 
Kun. Antanas STANIUKY- 
NAS. 2<-ras tomas. Para
šė dr. Antanas Kučas. Lie 
derniiosleidinys°8 "nr ^1O dinamals "bikini" kostiumais. Tų nuogų merginų esą 
puslapiu, kaina 4 dol f Gra A1Yta“8 -tr Zara8^ net-
žus, didelio formato ir kul esanti nauja sovietų prien 
turingai atrodantis leidinys 
Leidinį galima įsigyti adre
su: Rev. Rapolas Krasaus
kas, L.K.M .Akademijos 
reikalu vedėjas, Via Anta
nėlio da Messina 36, int. 3. 
Roma 1O, Italy, Europe.
A Survey of developments 
IN CAPTIVE LITHUANIA 
in 1963-1964. by Vytautas 
Vaitiekūnas. Published by 
the Committee for a Free 
Lithuania, 29 West 57th 
Street, New York, N. Y., 
IOO19, U.S.A. Leidinys 
didelio formato 142 psl. 
Kaina nenurodyta.

Leidinyje daroma apžv
alga viso Lietuvos gyve
nimo: politinio, ekonomi 
nio ir tt.
Benediktas Zabiela.KLAI
DA. Romanas, išleistas 
Australijoje, Melbourne. 
Autorius Melbourne ve
dė orkestrą, kuris grojo 
lietuvių parengimuose, o 
dabar išleido romaną, ku

„Sniego simfonija"
Ąžuolynas pasipuošė žaluma. Atėjo pavasaris, o Kauno sporto halė

je. . . ledas. Jis apšviestas prožektorių. Kiekvieną vakarą, o sekmadie
niais ir dienos metu, halė būna pilnutėlė. Čia dabar pamatysi žmones, at
važiavusius iš įvairių Lietuvos vietų pasižiūrėti populiaraus Ta
rybų Sąjungos „Baleto ant ledo" ansamblio. Beje, minėtas ansamb
lis prieš keletą metų jau viešėjo Kaune, tašiau šį kartą jo progra
ma visiškai nauja, lakoniškai pavadinta „Sniego simfonija“.visiškai nauja, lakoniškai pavadinta „Sniego simfonija“.

Šitą žinią ir šitą vaizdą duoda "Tėvynės Balsas". 
Atkreipkime dėmesį, kad Kauno halė pilna žmonių 
iš visų Lietuvos kampu. Kaip matome, "Sniego 
simfonijos" merginos "apsirengusios" pas mus va- _ _ _.

» Alytaus ir Zarasų net. 
_ ______ nauja sovietų priemone platinti komunizmą.

ris svarsto kaimo tr dva
ro santykius. "Klaidos" 
vardu dar prieš Lietuvos 
nepriklausomybės atgavi
mą buvo parašytas roma
nas, kuris sukėlė didelių 
komentarų.
KNYGŲ LENTYNA. 1965 
metų Nr. 3. Leidžia JAV 
Liet.Kultūros Fondas, re
daguoja A.Ružanlec-Ru- 
žąncovas.

Šiuo numeriu A.Ružan- 
covas mini Knygų Lenty
nos 2O-ties metų sukak
tuves.

A. Ružancovo darbas 
vertas didelės pagarbos, 
nes jis reikalingas dide
lio pasiryžimo, didelės 
ištvermės ir sveikatos. 
Ružancovas Knygų Lenty 
ną veda tremtyje tr išei
vijoje jau 20 metų. Pa
garba nepailstančiam re 
daktoriut.

GAIDŲ RINKTINĖ, suda 
ryta iš daugelio lietuvių 
kompozitorių kūrintų ir 
skiriama moksleiviams, 
kurte mokosi muzikos. 
Rinkinys tikka ne tiktai 
pianinui, bet ir akorde 
onui, tr gitarai. Kaina 
2 doleriai. Leidinys ga 
unamas Nepriklausomos 
Lietuvos redakcijoje: 
7722 George Street, La
Salle, P.Q.

Širdies modelis

Didžiausias žmogaus 
širdies modelis demonst
ruojamas Portlendo (JAV) 
moksliniame muziejuje. Jo 
matmenys yra: 4X4X6,5 m. 
Smalsuoliai gali jeiti j mo
delio vidų ir praeiti tais 
pačiais takais, kuriais tik
roje širdyje teka kraujas.

KAIMAS KRYŽKELĖJE Atkelta iš 4 psl.

— Labai raminančios mintys. Taip galvoja ir mano 
žmona.

Jiedu išėjo pro mėsos kombinatą j centrinę gatvę. Čia 
buvo abidvi užkandinės. Viena, brangesnė, pavadinta legen- 
dariniu Kastyčio vardu, buvo įrengta naujame triaukščiame 
pastate po viešbučiu. Vakarais rinktinei miestelio publikai 
ir komandiruotiems svečiams čia grodavo orkestras; turga
dieniais muzikinė programa prasidėdavo anksčiau, ir tada 
tarp rūpestingai išblizgintų miestiečių pusbačių, galėjai ma
tyti ne vieną porą purvinų valstietiškų batų.

Muzikos dar nebuvo. Grigas priėjo prie bufeto cigarečių, 
o Arvydas, pravėręs duris j salę, įdėmiai apžvelgė stalelius. 
Apytuštėje patalpoje sėdėjo keliolika žmonių. Prie vieno 
stalelio girtas valstietis reikalavo skundų knygos. Bet vietoj 
knygos prisistatė milicininkas ir išvedė jį iš salės.

Antroji užkandinė buvo sausakimšai prisigrūdusi kolūkie
čių. Maža purvina salė ūžė įvairiais balsais. Skambėjo indai, 
juokas, linksmai kliunksėjo atkemšami degtinės buteliai. Pro 
dūmų debesis negalėjai'įžiūrėti žmogaus.

Arvydas pasistumdė tarp staliukų ir, pasikeitęs keliais 
žodžiais su pažįstamais, išėjo į gatvę. Nuo alkoholio ir taba
ko tvaiko svaigo galva.

— Būt gerai pavalgyti pietus ir išgerti šimtą gramų,— 
atsiduso Grigas, nes busimasis pasikalbėjimas su Jurėnu ne 
juokais jam svilino padus.

— Šitoj kiaulidėj? Ne, verčiau nueisime į „Kastytį".— 
Arvydas žvilgterėjo į laikrodį.— Bet pietūs dar ankstoka. 
Pereikime pasivaikščiodami Pakluonių gatve, gal pamatysime 
ką įdomaus. ..

Ilga vingiuota Pakluonių gatvė ėjo pačiu Viešvilės pa
kraščiu. Pirmaisiais pokariniais metais čia buvo vagių, kekšių, 
tinginių ir aludarių karalystė, kurios padorus žmogus veng
davo iš tolo. Per dvylika metų daug kas pasikeitė. Kadaise 

siaura, nyki gatveliūkštė dabar buvo ištiesinta, praplatinta, 
išgrįsta skalda, lūšnos nugriautos, jų vietoje stovėjo mūri
niai namukai plačiais langais, su verandomis, kiti su balko
nėliais, mansardomis, ir statėsi nauji. Tačiau tarp paskutinių 
šeštojo dešimtmečio naujagimių matėsi ir senų, sąšlavyno 
epochos trobelpalaikių, kurios baigė susmegti į žemę po sun
kia metų našta; betgi, nors ir laukdamos neišvengiamo galo, 
tarp sutrešusių sienų tebesaugojo senąsias Pakluonių tradi
cijas. Lūšnų savininkai pelnėsi duonos kuo norėdami, tik ne 
garbingu darbu. Jie spekuliavo, pardavinėjo krūminę ir na
minį alų; jų dukterys sekmadieniais ir turgaus dienomis 
slankiodavo po miestelį, pašnibždom reklamuodamos valstie
čiams „pigius pietus su alaus kaušu", o kai tie nusigerdavo, 
apkraustydavo kišenes ir, išvedusios iš savo gatvės, palikdavo 
Viešpaties Dievo ir milicijos malonei. (Beje, pagrindinė klien
tų masė ir be reklamos žinojo, kelią pas Pakluonių alu
darius ir spekuliantus.) Jeigu jie, šitie visuomenės parazitai, 
ko nors bijojo, tai tik karo, nes, tikėdami visais pasaulio 
gandais, jie vis dėlto tikėjo ir atominės bombos griaunamąja 
jėga. Tiesa, jie dar privengė nepažįstamų klientų, milicijos, 
kaimynų liežuvių, žodžiu, viso to, kas galėjo nuvesti į kalė
jimą. O pakliūti ten nenorėjo. Bet ir nebijojo. Į kalėjimą 
jie žiūrėjo kaip į neišvengiamą blogybę, su kuria anksčiau 
ar vėliau teks susidurti. Kiekvienas jų buvo juridinėje kon
sultacijoje, žinojo savo baudžiamąjį straipsnį, bausmės dydį 
ir buvo susitaikęs su mintimi, kad jam teks tiek ir tiek metų 
pragyventi „ant valdiškos duonos". Jie buvo susitaikę su 
savo likimu kaip šaukimo laukią naujokai, tačiau pastarųjų 
padėtis buvo blogesnė, nes nežinojo, prie kokios ginklų rū
šies bus paskirti ir kiek laiko reikės tarnauti. Paskutiniu 
metu pasklido gandai, esą, vyriausybė imsis prievartos prie
monių prieš dykinėtojus: niekas neturėjo jokio supratimo, 
kokios gali būti tos priemonės, tačiau privalomo darbo per
spektyva visus mirtinai išgąsdino. Darbo, doro, naudingo 
visuomenei darbo,— štai ko jie bijojo ne mažiau, kaip ato
minės bombos! Dirbti! Bet ką? Kur? Mėsos kombinate? Ma
lūne? Pieninėje? Prie statybų? Ne, miestelyje jie negalėjo 
gauti darbo. Visos darbovietės buvo pilnos, kaip užakytas 
medaus korys, niekas nepralįsdavo. O jei pralįsdavo, tai tik 

patepęs, per pažintį, giminystę. Vienintelė išeitis buvo eiti į 
kaimą. Ten kiekvienas gyvas žmogus buvo už auksą branges
nis. Ten jie galėjo gauti ir pastogę, ir daržą, ir karvę, ir ga
nyklos. Tik dirbk. Dirbk — taaaip. .. Bet kiek gausi už dar
bą? Kapeikos. Ne, dar negimė toks kvailys, kuris, galėdamas 
šimtines sklaidyti baltomis rankomis, eitų purve kapstytis 
dėl kapeikos. ..

— Kažkur apie tą vietą buvo dėdulės Kleopo lūšna,— 
tarė Arvydas, dairydamasis aplinkui.— Čia mes laistėme 
brandos atestatus: aš pirmą kartą gyvenime nusigėriau taip, 
kad gėda prisiminti. Negaliu tiksliai pasakyti, kas sugalvojo 
šią iškylą. Berods, to žmogaus nebėra gyvo. Bet nepykstu 
ant jo. Atvirkščiai, esu jam dėkingas už puikią gyvenimo 
pamoką, kurios niekuomet nepamiršiu.

Grigas timptelėjo Arvydą už rankovės ir parodė galva į 
naują degtų plytų namuką, aptvertą žaliai dažyta statinių 
tvora.

— Bariūno rezidencija. Stiklinės gonkos, čerpių stogas, 
salkos. Nieko sau mūriuką sulipdė už mūsų kolūkio pinigus.

— Taaaip;. . dėdulei Kleopui netrūksta įpėdinių,— reikš
mingai atsakė Arvydas.

Jiedu praėjo dar porą namų, kažkokį tuščią sklypą su 
baigiamais mūryti pamatais ir atsidūrė ties vargana kaimiško 
tipo trobelike. Du maži langiukai, aklinai užtraukti medvil
ninėmis užuolaidomis, abejingai žvelgė į praeivius kaip 
giedravalkiu apvilktos akys. Ankštame kiemelyje, tarp tvo
ros ir namuko sienos įvarytas, stovėjo sunkvežimis. Iš gatvės 
pusės jokio įėjimo nebuvo.

— Mūsų mašina. ..— šnibžtelėjo Arvydas. Pasišokėjęs 
žvilgterėjo į kėbulą. Į nosį trenkė rūgštus „makaronų" kva
pas. Išspaudos dar garavo.

Vyrai prasispraudė pro sunkvežimį patvoriu ir atsidūrė 
tamsiame kieme; jo viduryje kaip koks antikinis bokštas 
stūksojo malkų kūgis. Patvoriai buvo užversti lentomis, žvy
ru, plytomis ir kitokia statybine medžiaga, kuri iškalbingai 
bylojo apie didelius mažos trobelės savininko užmojus.

Daugiau bus.

PRAMIEGOTAS 
GYVENIMAS

Vienas ligonis išmiego 
jo 22 metus. Jis užmigo 
prieš būrų karą (1899— 
1901 m.) ir pabudo bai
giantis pirmajam pasauli
niam karui. Ligonį prižiū
rėjo didysis mokslininkas 
Pavlovas. Minėtasis žmo
gus užmigo, turėdamas 
38 metus, būdamas pilnas 
jėgų. Pabudęs jis jau tu
rėjo 60 metų ir buvo nu
plikęs silpnas senis.

BATUOTAS 
PINGVINAS

Pingvinas Josis yra Ka
lifornijos paplūdymio sen
sacija. Linksmindamas po
ilsiautojus, jis važinėjasi 
ratukinėmis pačiūžomis. Sj 
amatą jis išmoko gana 
greitai. Jdomu tai, kad 
pingvinas labai patenkin
tas nauja transporto rūši
mi. Deja, trumpos kojos 
jam neleidžia išvystyti 
„sprinterinio" greičio.

t
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HAAAIg L TOM
TAUPYK IR SKOLINKIS

KOPERATYVINIAME BANKELY 1E

„TALKA“
Išduodamos asmeninės paskolos iki 5,000 doL, 

morgičiy paskolos iki 60% turto vertės .
Už šėrus mokama 4V2% dividendo iš pelno, už 

depozitus 4%> ir veikia nemokamas gyvybės ir paskoly 
, draudimas.

Pilnas čekiy patarnavimas.
Darbo dienos:

Pirmadieniais - penktadieniais 9 vai. — 1 vai. po piety 
Antradieniais ir penktadieniais 5 vai. — 8 vai. vakaro.
21 MAIN St. E. Room 207. Tel. JA 84)811

VISUOTINIS HAMILTONO 
LIETUVIU SUSIRINKIMAS 

kuris buvo numatytas 
sausio 3o d., dėl sus idėjų 
siu aplinkybių negalėjo į- 
vykti.

Dabar šis susirinkimas 
yra šaukiamas vasario 13 
d.,sekmadienį 4 va. po pie
tų A. V. parapijos salėje.

Susirinkimui numatoma 
sekanti dienotvarkė:

1. Susirinkimo atidary
mas.

2. Susirinkimo pirm i n in 
ko rinkimas.

3. Praeito susirinkimo 
protokolo skaitymas.

4. Apyl.V-bos pirminiu 
ko pranešimas.

5. Apyl.V-bos kasinin
ko pranešimas.

6. Tautos Fondo sky
riaus valdybos praneši
mas.

7. Šalpos Fondo sky
riaus valdybos pranešimas.

8. Revizijos komisijos 
pranešimas.

9. Diskusijos dėl prane 
Šimų.

10. Naujai Apyl. V-bai 
rinkt komis i jos sudarymas.

11. Klausimai ir sumanu 
mai.

12.Susirinkimo uždary
mas.

Vis t Hamiltono ir apylin
kės lietuviai prašomi šia
me susirinkime gausiai da
lyvauti.

Apyl. Valdyba.

VIENI DIRBA,KITI LAUKIA 
Ryšium su artėjančiu 

kauKių balium,rengėjai rū
pestingai ruošias LKadangi 
norima lankytojams suteik 
tt galimai jaukesnė nuotai 
ka, didelis dėmesys krei
piamas salės papuošimui. 
Norima,kad svečiai jaustu 
si ne vien tik tarp keturių 
s lenų,bet tikrai gražioje , 
taut.motyvais dvelkiančio 
je lietuviškoje salėje.Kau 
kių savininkams jau gali
ma priminti, kad bus pre 
mijuojamos 5 geriausios 
kaukės. Jau yra gautos 3 
pirmosios premijos, ku
rias paskyrė žinomi lietu 
viško darbo rėmėjai 25 dol 
/iprem./VI.Kybartas, 20 
dol./n prem; /A. Žilinskas
15 dol./H! prem./Sakas . 
Likusias dviprem., jei ne 
atsiras aukotojų, padengs 
rengėjai.Laimės staliukus 
jau paskyrė p. Gudelis, A. 
Pranskevičius, J. Valevi
čius ir A. Tėvelis. Tad 
kaip matoma pradžia gra 
ži. Dekanti kaukių baliaus 
rėmėjai bus paskelbti se
kančiam "N. L" numeryje. 
Skelbimą, žiūrėk vasario
16 d.laidoje.Iki'.

LIETUVOS RĖKIAMAI
Eįamiltono lietuviu stu

dentų vakaras MacMaste- 
riouniversitetąsvetimtau 
Čių buvo sutiktas labai pa 
lank lai. Laba i patikę mūsų 
tautiniai šokiai, bei žaidi 
mai, kurie buvo prašoma 
paka rtot ina t patiem ons - 
truoti.Bravo,jaunieji lie
tuviai. Šio parengimo ini
ciatorius nuoširdžiaisvei 
kln£me. V. P.

SOCIALDEMOKRATU 
SUSIRINKIMAS
Sausio m. 15 d. J. Ston

kaus namuose įvyko Hamll 
tono lietuviu socialdemo
kratu skyriaus metinis su 
s trinkimas.

Atidarius susirinkimą, 
buvo paprašyta visu atsis 
toti ir susikaupti pagerbt 
mui mirus to K. B ielin lo . 
Tai buvo nepailstamas ko’ 
votojas už Lietuvos laisvę 
ir darbo žmonių gerovę.

Aptarus skyriaus įvai
rius reikalus, sekė prane 
š ima i,klaus imat bei disku 
sijos.

Kadangi Hamiltono lietu 
viai socialdemokratai akty 
viai remia vienintėlę išet 
vijoj vasario 16 gimnaziją 
letik aukodami jai, bet ir 
dalyvaudami va juose,auku 
rinkime, tai su dideliu su 
sidomėjtmu buvo išklausy 
tas Naujie lose revizijos 
komisijos nario inž.V. 
Adamkevičiaus sausio.
7 d. jėzuitų namuose <___
goję duotas platus ir išsa 
mus pranešimas apie Va 
sario 16gimnazijos revizi 
ią.Iš pranešimo paaiškėjo 
kad visus gimnazijos rei 
kalus tvarkė reikalu vedė 
jas A.Mariūnas ir kunigas 
L iubinas.

Darant reviziją, kuri tę 
sėsi 21 die ią, buvo rastas 
didelis netvarkingumas pi 
niginuose, statybos ir pa
skolų reikaluose.

Susirinkusieji su dideliu 
susirūpinimu aptarė Šį ne 
malonų faktą ir nutarė aty 
džiat sekti, kas toliau bus 
daroma tuo reikalu.

Bet nežiūrint į visus ne 
tikslumus,susirinkime bu 
vo pasisakyta ir toliau 
remt mūsų vienintėlę išei
vijoje Vasario 16 gimnazi 
ją. Toliau susirinkime bu 
vo perskaitytas Keleivyje 
HamiltonoSLA 72 kp susi 
rinkimo aprašymas, iš ko 
matyti,kad S LA 72 kp gra 
žiai tvarkosi , įvairiais 
būdais remia lietuviškus 
reikalus ir 1.1.

Susirinkusiųjų buvo pa 
prašyta remti S LA 72 kp 
įstojant nariais.

Susirinkime buvo pasi
džiaugta, kad vienintėlis 
Kanadoje demokratinės 
minties laikraštis "Neprt 
klausoma Lietuva” daro di 
del^ pažangą, tobulėja ir 
gražėja.

Visu paprašyta prenu
meruoti N. L. ir įvairiais 
būdais jį remti.

Susirinkimas praėjo gy 
vai, bet su prislėgta nuo
taika, kurią sugadino V. 
Adamkavičiaus praneši
mas apie Vasario 16 gim 
nazijos reviziją.

Pas ibaigus diskus ijoms, 
buvo renkama valdyba.

Susirinkimui prašant, 
V-ba 1966 metams liko ta 
pati;pirm.K.Lukoševičius , 
sekr. V.Gerulskis ir ižd . 
J. Stonkus. Dalyvavęs.

'idratn5RCi/\nųna
2643 EAST HASTINGS STREET (J
VANCOUVER 6, CANADA PHONE 253-8642

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

Prieš pradėdami pasirinkimu gero siuntinio, užeikite pas 
mus ir pamatykite ir.ūsy gražių rinktiniy megstiniy, nai
loninių išdirbiniy, britiškų kostiuminių ir daugybę kitų 
daiktų siuntiniams.

ar žinote ka RAŠO

DALYVAUSIME VASARIO 
16 MINĖJIME

Lietuvos Nepriklauso
mybės atkūrimo šventės 
minėjimui,kuris įvyks va
sario 2o d.mūsų kolonija 
jau pilnai pasiruošė. Be 
vietinių njeninių jėgų-sti 
priaustos SAmerlkoje tau 
tintų šokių grupės Gyvata 
ro ir AV parapijos choro 
pasirodymo,meninėje pro 
gramos dalyje išgirsime 
taip pat sol. iš Cleveland© 
J.Krištolaitytę.Be abejo, 
ne vienas inūsų ją prisi
mena iš Vokietijos laikų, 
Koncertų Hamiltone ir To 
ronte, tačiau štai šventei 
sol.J.Krištolaitytė paruo 
šė visiškai naują regertu 
arą, išpildydama St. Šim
kaus, J. Gaubo, Klovos, A . 
Kačanausko, VI. Jakubėno 
ir kt.kompozitorių kuri
nius .Daug dainų išgirsim 
pirmą kartą S. Amerikos 
kontinente, tat tikrai bus 
malonu, po ilgesnės per
traukos. vėl Kanados že
mėje išgirsti mielą vieš
nią iš Clevelando.

Pagrindiniu šventės kai 
bėtoju taip pat bus iš Cle 
velando VLlKo narys, ži
nomas visuomenės veikė 
jas Jonas Daugėla. Ilgo 
pristatymo jis nereikalin 
gas:kas jį girdėjo kalbant 
stovyklinio gyvenimo lai
ka is,kas jį girdėjo įvairino 
se minėjimuose JAV lietu 
viškose kolonijose-kiek- 
vienas iš salės išėjo neši 
nąs gražių minčių, naujos 
kovos ugnies už mūsų lais 
vę,už mūsų kraštą.

Taigi,vasario 2o d. visi 
dalyvauname pamaldose 
mūsų parapijos bažnyčioj 
ir vakare Jaunimo Centro 
salėje iškilmingoje akade 
mijoj. Lietuvos Nepriklau 
somybės atkūrimo šventės 
minėjimas yra mūsų de
monstracija už tėvų že
mės laisvę ir įkvėpimas 
naujų jėgų tai kovai.K. B.

NIAGAROS
PUSIASALIS

NAUJA SKAUTAMS REM- cAULTST MARIE TIDRAUGIJOS VAIDYBA ^****1-1 a I .IVIZKICIC
KLB naujoji valdyba pa 

siskirstė pareigomis taip 
J.Dainora-pirm. ,S. Stan 
kevičius-vicep,Jonas Gri 
gas-ižd., ūkio jr parengi 
ptiu vadovas ,A .7 inaitis ,St. 
Setkus-sekr.Garbės pirm. 
Tėvas BArnabas Mikalaus 
kas O. F. M .

Pirmas posėdis įvyko 
Welande.Pas [džiaugta nu
veiktais darbais pastarai 
siais metais, stipriu jauni 
mosąjūdžiu, kuris šiemet 
turės progos gražiai ir 
naudingai veikti.

Nutarta Jonines šiemet 
rengti Y^elan<ie birželio 
18dienąSv.Stepono salėje 
kaip galima įdomiau ir gy 
viau.

Draugijos knygos yra 
gražiai ir tvarkingai su
tvarkytos.D raugi jos statu 
tas jau parašytas ir grei 
tai buspradėtas nagrinėti 
valdybos posėdžiuose ir 
Eriimtas greičiausia per 
urį susirinkimą.

Rėmėjas.

Mes parodome kataloginius sąrašus sovietiniy dovanų, 
kuriy 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 kity daikty skubiam prista
tymui bent kurioje Sov. Sąjungos vietoje.

AR ŽINOTE, kodėl vieni Jį girta, kiti peikia, bet 
▼tai 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.

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

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

Išėjo Įdomus 1966 metams KALENDORIUS,kurto 
kaina 30.95.

jrnėn.
Cika- • 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 vienetų, (skaitant karolius, auskarus, 
mankiety susegimus bei kitus papuošalus.
Pas mus atidaryta nuo kiekvienos savaitės pirmadienio 
iki šeštadienio galimam Jūsų aptarnavimui,_________ _

Vakarų šnipas Kremliuj
8 tęsinys.

LIETUVIŲ

DIENOS
ILIUSTRUOTAS LIETUVIŲ KULTŪROS IR 

VISUOMENĖS GYVENIMO ŽURNALAS

Negyvenkite nematydami, kas darosi lie
tuviškame pasaulyje!

Užsisakykite
žurnalą LIETUVIŲ DIENOS.

LONDON, Ont.
VASARIO 16-TOSIOS MINĖJIMAS

Tas pats sambūris vyksta 
pas Delhi ir apylinkių lie 
tuvius ir ten vasario 12-tą 
dieną išpildys Vasario 16 
-tosios minėjimo meninę 
dalį.Laukiama gausaus at 
s ilankymo.

Atkreiptinas mielųjų lon 
doniškių dėmesys ir į tai, 
kad tą patį sekmadienį-va 
sarto 13 dieną per St.Tho 
mas CHLO radio stotį bus 
lietuviškas radio pusvalan 
dis.Bangos ilgis-68o,pra
džia -2 vai. Minėta radio 
stotis Londone labai gerai 
fflrdima ir tautiečiai ma- 
onlat kviečiami pasiklau 

syti. L. E - tas.

48-tąjąmūsų Nepriklau 
somybes atkūrimosukaktį 
londoniškiai minės vasa
rio 13 didną-sekmadienį pa 
raptjos salėje. Pradžia 5 
vai. po pietų.

Pagęjndiniu kalbėtojų 
bus J. Žmuidz Inas-Lietu
vos Generalinis Konsulas 
Kanadoje.Jts pas londoniš- 
ktus atvyksta pirmą kartą 
ir todėl tautiečių tarpe yra 
didelis susidomėjimas iš 
girstt ir arčiau pažnti gar
bingąjį svečią.

Meninę dali taip pat pir 
mą kartą išpildys nesentai 
įsisteigęs jaunimo sambū 
ris,vedamas parapijos kle 
bonokun.B.Pacevičtaus .

ONTARIO
GRAŽUS NAUJOSIOS 
VALDYBOS PROJEKTAS

Sausio 16 d. išrinkta 2- 
jiems metams naujoji ap. 
valdyba pasiskirstė pare i 
gomis-

Albinas Vanagas-pirm. 
Danutė Girdzevičiūtė-se- 
kreįorė, Valerija Notūzie 
nė-Salpos Fondo atstovė, 
Martynas Pareigis-ižd. ir 
Viktoras Staškūnas-paren 
girnų vadovas. Tautos Fon 
do atstovu pasilieka jau vi 
są eilę metu esąs tautietis 
Povilas Gasperas.

Kiek šios korespondenci 
jos autoriui teko girdėti, 
naujoji ap. valdyba jau ruo 
šia Lietuvos nepriklauso 
mybės atstetgimo minėji 
mą, o taip pat turi daug nau 
ją planų, iš kurių pats di
džiausias ir,be abejo, įspū 
dingiausias yra lietuviu na 
mų įsigijiipo ar statymo 
projektas. Siam reikalui 
mūsų kolonijos tautiečiui 
bus proga parodyti savo 
lietuvišką pareigingumą.

SUŽEISTOS 2 JAUNOS 
TAUTIETĖS

Sausio 27 d.Tarentorus 
priemešty ant plento prie 
savo tėvų ūkio neatsargus 
jaunuolis šoferis automobi- 
iiuužkabino ir sužeidė dvi 
iš mokyklos grįžtančias 
sesutes-Onutę Skražinskai 
tę 12 metų amžiaus ir Da 
nutę Sk. 6 metų amžiaus . 
Tikimasi, kad vyresnioji 
Onutė tuojau galės apleis
ti ligoninę, o jaunesnio
ji Danutė,kuri tą patį vaka 
rą buvo operuota, turės Ii 
šoninėje pabūti ilgesnį lai 
ką.

Abiems jaunoms tautie 
tėms palinkės ime kuo grei 
čiausiai pasveikti.

Korespondentas.

Pulk.Oleg Penkovsktj.
SOVIETAI UŽSIENYJE.. .

Pavyzdžiui, 1961 m. Lon 
dono parodoje išstatytieji 
eksponatai pirmiau buvo 
patikrinti žvalgybos tech
nikų,kad nieko užsieniečių 
mokslininkai naujo nepa
matytu ar pavogtu.

Kai kurte eksponatai bu 
vo parodyti tyČ ia klaidingo 
je tvarkoje;sputniko konu 
sas ne taip buvo pagamin 
tas, gaubtuvai buvo kito ti 
po.

Sovietų delegacijų kelio 
nės į užsienį reikalauja 
specialaus pasiruošimo. 
Bet kuri delegacija prieš 
išvykdama turi gauti atski 
rą dekretą iš Komunistų 
Partijos CentrinioKomite 
to.Niekad jokia delegacija 
neišvyksta į užsienį be įsi 
vėlimo į valstybės saugu 
mą.

Sudarius Sovietų delega 
ciją, mes išrenkame tam 
tikrus mokslininkus, inži 
nierius ir kitus tinkamus 
narius ir instruktuojame 
juos' individualiai kokios 
Informacijos mums reika 
lingos.

Imkime mano patie 45- 
ių vyrų delegaciją Londo
nan.Penki jos nariai buvo 
Komunistų Centrinio Ko
miteto tarnauto ja i. Tuo pa 
čiu metu, apsimetę delega 
cijos nariais ar turistais , 
dešimt karo žvalgybos vai 
dtninkų išvyko į Londoną. 
Be manes, šioje delegaci

joje buvo dar trys kiti ka 
ro žvalgybos pulkininkai.

Sovietu keliautojams 
mes duodame sąlygą ke
liaujant trauki niu, visada 
reikia atsisėsti su savo ly 
ties asmeniu.

Negerk, nekalbėk per
daug ir pranešk bet kokį 
incidentą konsului ar Sovie 
tų pasiuntinybės atstovam 

Nesinešiok su savimi 
konfidencialiu raštu, nepa 

• lik savo viešbučio kamba
rio, nedaryk jokiu užrašu, 
bet jei tas neišvengiama, 
tai juos turėk su savimi.
BUNA IR TAIP...

Atsimenu 1961 metu pra 
džiojemes pasiuntėme de 
legaciją į Federalinę Vo
kietijos Respubliką.Iš Le 
ningrado su delegacija iš 
vyko vienas inžinierius . 
Jis buvo kooptuotas, t. y. 
prievarta užangažuotas ka 
rožvalgybai.Jis turėjo už 
rašų knygutę žinioms pasi 
žymėti.Užrašus jis paliko 
lietpaltyje .kuris prapuolė.

Ieškota lietpalčio .Nieko 
ne radome .Inžinierius tiek 
nusiminė, kad išėjus jo 
draugams apsipirkti, jis 
pasikorė savo kambaryje. 
Tam jis panaudojo elektri 
nio lygintuvo šniūrą, kurį 
prisitvirtino prie apšvieti 
mo įrengimų lubose/dele 
gataibuvo pas lėmę elektri 
nį lygintuvą, kad sutaupyti 
pinigu lyginant drabužius 
patiems/.

Inžinieriaus lavonas bu 
vopasiųstas lėktuvu Lenin 
fradan. Vėliau, įmonėje, 
ur jis dirbo,buvo paskelb 

ta, kad jis esąs nenorma 
lūs ir kenčiąs nuolatinius 
gaĮvos skausmus.

Štai kokie dalykai deda 
si mūsų šalyje.

/Kitą savaitę skaitysite 
apie Gary Power "nušovi 
mą” virš Sverdlovsko/.

LIETUVIŲ DIENOS
yra vienintelis iietuviy ir angly kalbomis iliustruotas 
lietuviu kultūros ir visuomenės gyvenimo žurnalas. 
Visi patalai po iliustracijomis dviem kalbomis.

LIETUVIŲ DIENOS
4364 Sunset Boulevard

Hollywood, California 90029
Telefonas: 664-2910

PRENUMERATOS KAINA: metams — S6.OC

WELLAND, Ont

VASARIO 16 MINĖJIMAS 
įvyks vasario 13 d., Ho 

ly Ghost Hall,Golden Bld., 
Welland.Mlnėjimas prasi 
dės 11 va. 3o m in. lietuviš 
komis pamaldomis su pri 
taikintu tai dienai pamoks
lu.Tuo jau po pamaldų bus 
paskaita,kurią skaitys Ka 
nados Jaunimo Sekcijos 
pirmininkė G. Rinkūnaitė. 
Su G. Rinkūnaitė taip pat 
atvyksta ir Jaunimo Sek
cijos vice - pirmininkas 
inz. A. Vtskontas, kuris 
taip pat kalbės Welland 
lietuvių jaunimo klubo or 
ganizavimo reikalais. We 
[lando apylinkės valdyba 
prašo visus lietuvius šia 
me Vasario 16 d.minėjlme 
kuo skaitlingiausiai daly 
vauti, o ypatingai jaunimą.

Naujų Metų sutikimas, 
įvykęs St.Michael Parish 
Hal, praėjo labai sklan
džiai ir draugiškoj nuotai 
koje, bet su piniginiais 
nuostoliais.

Visiems Naujų Metų su 
tikime dalyvavusiems ir 
dirbusiems valdyba nuo
širdžiai dėkoja.

Sirgo ir gydėsi Jtgonlnė 
je vald. narys P. Šidlaus
kas, bet dabar jau taisosi 
namie.- Jam linkime grei 
tat sustiprėti ir vėl pradė 
tt kasdieninius vargus.

SUDBURY

PASIKLAUSYKIM RADIO
LB valdyba, Lietuvos 48 

metu Nepriklausomybės 
proga per CHNO radio sto 
tį,banga 700,š. m. vasario 
mėn. 20 d., sekmadienį, 
tan? 1.30-2 vai. p. p. turi 
radio pusvalandį .Visus lie 
tuvius kviečia nepamiršti 
pasiklausyti. T,B valdyba
BŪSIME nuoširdžiai 
dėkingi visiems,kas iš 
anksto užsimokės už la 
ikraštį pirmyn. Adm.

KULTŪRINIAI SANTYKIAI?
/Atkelta iš 2 psl./ 

sutiktuvės, išleistuvės ir 
dar nežinia kokios iš to 
pabaigtuvės.

O komunistai palieka ko. 
munistais. Jie turi iš vir
šaus partijos nustatytą li
niją,1 jie kaip papūgos išmo
kyti kalbėti ir kartoti tuos 
pačius sakinius ir visatai, 
ką su kuo kalbėjo,turi iki 
smulkmenų pranešti savo 
žvalgybai, kuri kiekvieną 
į užsienį išleistąjį, apsun
kina iš šeimos paimtu įkai- 
tuTodėlbet koks Maskvos 
prisiųstas pareigūnas nie
kuomet negali atverti sa
vo burnos, jei jis ir kada 
norėtų. Jis tik privalo vis
ką girti ir didžiuotis komu
nizmo darbais, nors jie 
ir išžudė apie pusę mili
jono gyventojų.

Į šitokius reiškinius rei
kėjo atkreipti dėmesys ir 
Lietuvos laisvinimo orga
nizacijom tarti viešą žodį, 
kad santykiuose su Lietu
vos esančiais arba J čia at
vykusiais žmonėmis nebū
tų pažeistas Nepriklauso
mos Lietuvos statusas . 
Kas tai yra? Ogi tai, kad 
Lietuva tebelaikoma pasau
lyje nepriklausoma,tik So
vietų Rusijos okupuotu 
kraštu.Jau dvidešimt Šeš
ti metai, kai Kremlius ko
voja visame pasaulyje,kad 
Lietuvos nepriklausomy
bės buvimą kiti kraštai pa
naikintu ir Lietuvą pripa
žintų Sovietų Rusijos dali
mi. Mes gi visomis jėgo
mis kovojame ir kovosime, 
kad pasaulis nepasiduotų 
Rusijos norams.

Tačiau jau atsiranda ne
susipratėlių lietuviąkurie 
ima santykiauti ne tik su 
atskirais žmonėm is,bet ir 
su Kremliaus Lietuvoj įs
taigomis ir organizacijo- 
mis.Jie pačią Lietuvą pra
dėjo vadinti Tarybų Lietu
va,tarybiniai žmonės,tary
biniai mokslininkai, tarybi
niai gyvuliai ir taip toliau . 
Mums jokios Tarybų Lietu-

nėmis organizacijomis ne- 
gaįi būti jokiu santykiu.

Šituo reikalu, sausio 22 
-23 dienomis Cleveland, 
Ohio buvo konferencija mū
sų vado vaikančių organiza
cijų atstovų.Būtent:VLIKO, 
ALTO ir PLB.Lietuvos di
plomatijos atstovas buvo 
visų darbu stebėto jas. Dvi 
dienas posėdžiavus i konfe
rencija sutarė ir savo su
tartą pareiškimą paskelbė 
spaudoje .Tame pareiški
me pasakyta • "Tautinė 
drausmė reikalauja, kad 
kol Sovietų Rusija taikys 
Lietuvą okupuota ir pa
versta Sovietų Sąjungos da
limi,laisvieji lietuviai san 
tykiuosesuokupuotos Lie
tuvos gyventojais ribotųsi 
bendravimu tik privačioje 
plotmėj".Tai tvirtas įspė
jimas visiems nepažeisti 
Lietuvos valstybes reika
lų, kad nebūtų silpninama 
mūsų laisvės kova.

Artinasi vasario šešio- 
liktoji.Visi jau ruošiamės 
šios mūsų didžiausios 
šventės minėjimams. Lie
tuvos laisvės supratimo 
pareiga ragina ir mus vi
sus veda šventės minėji
me dalyvauti.

Ne minėjimų progra
mos, ne programų vykdy
to jai, kuriuos dažnas mėgs 
tame kritikuot,bet paverg
tos Tėvynės balsas mus 
skatina ir šaukte šaukia: 
eikime, dalyvaukime, su
darykime nesuskaitomą 
žmonių minią ir dėkime 
dešimtinėmis,© yra galin
čių dėti ir šimtines kovai 
dėl Lietuvos laisvės vesti. 
Tegul būna ne tik perpildy
tos salės, bet ir gatvės 
prie ju.Kelkime galvas ir 
tvirtai tikėkime būsima 
Lietuvos laisve.

Kai sudarysime dideles 
susirinkusių minias, žino
kime ,kad tokių demonstra
cijų pamatys ir svetimoji 
spauda,pamatys televizijų 

. ...... .. irfotooperatoriai.Tik rei- 
vos nėra ir todėl su Lietu— kia, kad organizatoriai, iš 
vojesudarytomis sovieti-

Fort William ir Port Arthur, Ontario lietuviai 
savo susibūrime mint Lietuvos atkūrimo šven
tę- Vasario šešioliktąją.

anksto juos painformuotų . 
Tuomet kiekvienas supras 
ir žinos,kad lietuviai, kur 
jie bebūtu,yra didžiausi ir 
atkakliausi kovotojai ne 
tik dėl savo tėvynės lais
vės, bet ir bendrai prieš 
komunizmą , kuris, kaip 
šnypščiantis žaltyąskver- 
biasi i šeimas, į bendruo
menes ir į laisvąsias tau 
tas.

Parodykime lietuvio dva- 
sinį išdidumą, mokėdami 
suprasti jo reikšmę ir sa 
votautos didžiuosius užda
vinius. O tai mes galime 
padaryti,nes tai parodo mū
sų žygis lapkričio 13 dieną 
I Jungtines Tautas.Gyven

ime, kovokime ir aukoki
me ta pačia nenuilstama 
dvasia.

Vasario šešioliktoji mus 
šaukta tokiam pat kilniam 
žygiui dėl laisves Lietuvos.

J.Kri%25c5%25a1tolaityt%25c4%2599.Be
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LIETUVOS DIDŽIOJO KUNIGAIKŠČIO VYTAUTO KLUBO SALĖJE, 2161 ST. CATHERINE EAST, VASARIO 13 DIENĄ, SEKMADIENĮ, PUNKTUALIAI 6 VALANDĄ VAKARO ĮVYKS

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo šventės 
minėjimas Montrealyje

PASKAITĄ SKAITYS ŽYGIO Į JUNGTINES TAUTAS KOMITETO PIRMININKAS A. MAŽEIKA. MENINĖ DALIS PARUOŠTA B.NAGIENĖS, Z. LAPINO IR H.NAGIO. SVEČIAI LATVIŲ 
VYRŲ CHORAS "JUNDA',' DIRTG. D.VTTOLS, ESTŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ JAUNIMO GRUPE, VADOVAUJAMA H. KIVOLO. PO MINĖJIMO POBŪVIS - VAKARAS. VISI DALYVAUKIME!

MOWT^REAL
VASARIO ŠEŠIOLIKTOSIOS 
MINĖJIMAS MONTREALY 
bus šį sekmadienį, vasario 
mėnesio 13 dieną 6 valandą 
po pietų naujoje Didžiojo 
Lietuvos Kunigaikščio Vy
tauto Klubo salėje, 2161 St. 
Catherine Street East.

Minėjimas bus įdomus. 
Paskaitą skaidys Lapkri
čio 13 dienos Žygio į Jun
gtines Tautas komiteto pi
rmininkas A. ^Mažeika.

Taikantis prie Jaunimo 
Metų, programa taip pat 
paruošta to pobūdžio. See

MONTREA LIO SPAUDOS 
BA LIŪS 

jau čia pat, nes beliko i- 
ki jo tiktai dvi savaitės.

šių metų Montrealio 
Spaudos balius bus ypa
tingai įdomus. Įsijun
giant į Jaunimo Metus, 
Baliaus karalaitė bus 
apdovanota Dailininkės 
A. Tamošaitienės Meno 
Studijoje išaustu ypatin
gai gražiu tautiniu dra
bužiu, kurio kaina -per 
200 dolerių.

Baliuje gros pirmos 
rūšies orkestras. Veiks

LIETUVOS PARTIZANŲ 
PASIPASAKOJIMAI 

nors okupanto išgauti prie 
varta ir okupantiškai nuš
viečiami, bet konstatuoja 
partizaniniu kovu faktus 
ir tu laiku nuotaikas. Vi
sa tat bus netrukus prade 
ta spausdinti Nepriklau
somoje Lietuvoje.

NELAIMINGAI PASLYDO 
ir nelaimingai griuvo gatvė 
je Ponios Malaiškienės mo 
tina ir sulaužė dubens kau 
lūs, dėl ko turėjo sunkią 
operaciją ir ilgai gydytis 
ligoninėje. Linkime grei
čiau pasveikti.

APIE OKUPUOTĄ LIETU- 
. VA

nariju paruošė dr. H. Na- rus tęs orkestras, veiks Nepriklausomos Lietuvos 
gys, režisavo Birutė Na- geras bufetas. Veiks loteredakcijai plačiau papasa 
gienė. Dalyvauja mūsų jau- terija, kurioje bus kostiu- kojo prieš kiek laiko iš L 
nimo kvartetas ir šokiai. išlošimai per gars to- T_,tetuvos atsikėlusi Kana-nimo kvartetas ir šokiai. 
Be to, dalyvauja ir Lietu
vos kaimynai- latviai ir 
estai. Pirmieji su choru, 
antrieji su tautiniais šo
ktais. Visi gaustai da
lyvaukime.

Nepaprastai svarbu, kad 
Vasario 16 proga jaunimas 
pradeda vykdyti Jaunimo 
Peticiją Jungtinėms Tau
toms. Visi būtinai ją pa
sirašykime. Maža to, vi
si įsijunkime Į jos vykdy
mą, Peticijai parašų rin
kimą. Parašus rinkime 
ne tiktai iš lietuvių, lat
viu ir estų, kurie parašus 
rinkti yra Įpareigoti taip, 
kaip ir mes. Bet ypač sva 
rbu, kad būtų surinkta juo 
daugiausiai parašų kita- 
tauč Uj.

Plačiau apie visa tai šio 
NL numerio 5-me ir 2-me 
puslapiuose- informacijo
je ir šio numerio vedama
me straipsnyje.

. . _ . , Lietuvos atsikėlusi Kana-
jomusų siuvėjo Mamerto d E Drešerienė. Pa_ 
Mač ūko siuvyklos oficą. sikalbėjimą su nauja Kana

Įėjimas pa i-ktas toks Paįdlete įdJėsi^e artilįoje atei 
kaip ir pernlai- tiktai 2 - * J
dol., o jaunimui-mokslet- 
vijai tiktai 1 doleris.

tyje.
PAGAL KANADOS
LIETUVIŲ FONDO 
1966 metams numatytą 

veiklos planą,M ontrealiui 
yra paskirta surinkt 3000 
dol. įnašu.

Norint jį įvykdyti turėtu 
me kas mėnesį pritraukt 
bent tris naujus narius 
įmokančius,kad ir po šim 
tinę.

Per saus to mėnesį tesu 
febėjom surasti tik vieną 
ietuvį,kuris skaito,kad no 

rint išlaikyti lietuvybę tu

DR. J. S E M 0 G A S

5441 BANNANTYNE,Verdun.
Pirmadienįir
ketvirtadienį 2~4 ■ 7~’ P'm- 

antradieni ir _ .. ... 2--4 p.m.penktadienį
trečiadienį 7--9 p.m.
šeštadienį 11—1 p.m.

PO 7-3175; namą 6-9582.

SPAUDOS BALIAUS LO
TERIJAI 

naujai aukojo šie tautie
čiai: 
Kazys Lukas IO dolerių, 
E.Kardelienė 3 fantus, 
E.Kardelienė dar pada
rys tradicinį tortą, ski
riamą premijuoti jauni
mo šokį. 
Ponia Jokubauskienė 2 d. 
Ponia Vaupšienė Ė. 1 d. 
P. Linkonlenė kavai virt.
D. Norkeliūnas vyno bonką. rijjie prie Fondo prisidėti 
S.Gerulis 1 dol., Šiuo reikalu yra kreipta
Pp. Pranevičiai setą stiklųsiįKLB-nėsSeimelioPre 
Br. Abromonis vyno bonką ' ” ’ -•-«*-*- ’---- -•
Mikalojus Petrauskas-kai
linę lapės kepurę, 
Vladas Vanagas vyno bonką 
V.Drešeris 2 dol. 
Vincas Baršauskas 2 dol.
Aukavusiems esame nuo
širdžiai dėkingi. Būsime 
dėkingi visiems, kas mū
sų spaudą parems pini
gais arba fantais.

Visi ruoškimės dalyvau
ti Montrealio lietuvių Spau
dos baliuje, kuris yra di
džiausia parengimas visuo
se metuose.
LABAI ĮDOMIŲ. KELIONĖS 

ĮSPŪDŽIŲ
iš šiaurinės Afrikos yra pa
rašęs Pavilanis

D A N T U G Y D Y1' 0 J A S
Dr. J. MALIŠKA

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

Namą tel.: MU 1-2051.

DR. A. O. JAUGELIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Varpas St. Catharinėje 
IŠPILDYS KONCERTINĘ DALĮ VASARIO 16 MINĖJIME 

Minėjimas įvyks vasario mėnesio 12 dieną, 6:30 vai. 
po pietų S 1 ovakų salėje, Welland-Page gatvių 
kampas.

Paskaitą skaitys p. St. Kairys iš Toronto.
Po minėjimo-pasilinksminimas. Kviečiame atsilan

kyti plačiąją apylinkę ir visus St.Catharines lietuvius 
Bendruomenės Valdyba.

AUŠROS VARTŲ PARA
PIJOS ŽINIOS

- Vasario mėn.13 d. šau
nias šv.Cnos Draugijos su
sirinkimas po sumos para, 
pi jos salėje,posėdžių kam
- FantaiBažarui:P. Buika 
padovanojo gerą "Miks- 
master",taip pat fantų pa
rūpino- pp. Rickai, K. Jasu- 
t is ,P .V izbaras P .Keturka 
-ro $ 10.OO.
- Vasario 16-tos minėji- 
mas-vasariomėn. 13 dieną. 
Sekmadienį mūsų rarapi-

zidiumo,kuris šiais Jauni 
mo Metais daugiausia iš 
jaunimo ir sudarytas, kad 
jis šiame darbe Fondui pa 
dėtų,nes jukartos žmonės, 
nors materialiai kai kurie 
jau ir neblogai įs ikūrę, kol 
kas Kanados Lietuvių Fon 
de dar nepasireiškia.

Lietuviškas jaunime pa 
dėk sudaryti tuos mūsų 
Tautos materialinius iš - 
teklius, kuriais tu dirbda 
mas lietuvybei tikrai pas i 
naudosi.

DLK.VYTAUYO KLUBO 
ŽINIOS

Paskutiniąją savaitę Klubąval. ryto, 
ištiko netikėtumai: iš seku a- 

junjoras. dienio į pirmadienį 4 vai.ryto 
Įspūdžiai netrukus bus skel- įsiveržę piktadariai,sargą sura 
biami N. L-je. kinę geležiniais pančiais, pri-

laisvę,už žuvusius ir dir 
bančius dėl jos atstatymo.
- Organizacijos dalyvauja 
pamaldose su vėliavomis. 
Choras ruošia naują gies 
mę šiai progai.
- N išios lietuviu kalba va 
sarto mėnesi o 13 dieną, 1O 
vai. Tai bus gražios jauni 
mo ir visos šeimos M išios. 
Tiek jaunimas, tiek tėvai 
jose dalyvauja.
- Aukojo Bažnyčios Fon- 
dui$lOO.CO Iz.Mališka .
- Bazaro knygutės jai grįž 
ta .Buvęs AVParapijoskle 
bonas kun.Jonas Kubilius, 
S. J. , paėmė net 2 knygų- ’ 
tęs, linkėdamas mums 
daug pasisekimo. Imkime 
patys ir platinkime savo 
knygutes.

Laukiame taip pat ir fan 
tu.Visiems nuoširdžiaidė 
ko jame už pagalbą.
- T.GediminasKijauskas, 
S. J. .išvyksta vienai savai
tei į Torontą ir Clevelan 
dą.Savaitės bėgyje bus tik 
vienos šv. Mišios 7.30

TORONTO, ONT.
NAUJAS JAV. GEN. 
KONSULAS
Toronte Allen B. M ore 

land, konsulo R. L. Larki- 
no lydimas padarė vizitą 
Lietuvos gen.konsului J. 
Zmuidzinui.

Dailininkė H.Žmuidzinie 
nė buvo pakviesta Meksi
kos konsulo žmonos suruo 
štame pagerbime Kolum
bijos konsulo žmonos, ve' 
dybų proga parengime ir 
dalyvavo jos pagerbime.

SLA 236 KUOPOS SUSIRIN
KIMAS

šaukiamas vasario 13 dieną 
I valanda po pietų Lietuviu 
namų salėje. Visi Toronto 
kuopos nariai prašomi bū
tinai susirinkime dalyvau
ti. Kuopos V-ba.
INŽ. ARCHITEKTŲ 

s-gos balius įvyks vas .
12 d. Etibicote Golf Club 
salėje.

Visur lankytoju užtenka, 
visi pinigu turi ir noro 
linksmiau praleisti laiką . 
Pilkosios dienos ir jau
niems ir seniems apsibos

TORONTOSTUDENTAMS 
prof. kun. Q. laikė pas

kaitą apie religiją, iške Ida 
mas faktus, kur tikintieji 
paviršutiniškai supranta

Esą didelis % tikinčiųjų 
ateina į bažnyčias todėl, 
kad kiti ateina. Tik maža 
dalis religijos išpažinėju 
įsigilina į esmę. 1

Paskaita ir diskusijos 
buvo įdomios ir naujos sa 
votema ir išaiškinimu bei 
supratimu religijos teori

ADVOKATAS
STASYS DAUKŠA,. LI.,D.

4 Notre Dame Št. E.
Suite 205

Suite 902 ir 903

rakinę prie kėdės, užklijavę 
akis ir darydami smulkiu “kra
tą “išnešė keletą šimtą dole
rį-

Antroji staigmena; visi buvo 
pastebėję vietiniuose Montrea 
lio dienraščiuose,kad tarp ke

tas nepalankus klubui spau
doje paskelbimas neliečia tik jos ir praktikos. 
rąjį- iš Qiebec Liquor Bord 
gautąjį leidimą, ir taip pat ne 
liečia viršutinėje salėje da-

PA RDUCDA MAS 
Empress Billiard 11 sta- 
’ ---------- - ISt. E.liečia viršutinėje salėje da- lu 1673 Mont-Royal St. E 

romiems parengimams leidi - Tel. 489-5200. Savinin'
mus. Klubo Valdyba. kai lietuviai.

D-L.K. VYTAUTO KLUBAS
TeL: 861-8478 ir 861-847^ lėtos mieste klut ų ir lietuviy

ADVOKATAS

DR. V. GIRIUNIENĖ
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.

DR. IRW1N C O P N I C K
Dantų Gydytoja* 

4966 Decarie Blvd.
Suite 7

Montreal, Que. Tel. 489-3191

Notaras
J. BERNOTAS 

' B.A., B.C.L.

klubui nepatenkinamas mies
to leidimas. Šiuo informuoja
me susirūpinusią lietuvią vi
suomenę ir klubiečius, kad 
Klubas nors dar oficialiai ne 
ra gavęs spaudoje minėtą at
metimą, bet aiškinasi aplinky 
bes, kuriomis tą atmetimą ga
lėtą miesto valdyba padaryti, 
ir tikimasi, kad viskas išsi
spręs palankiomis aplinkybė 
uis. Be to, primenama,kad ši

2159-61 ST.CATHERINE E., MONTREAL.

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

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

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

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

VASARIO 16 MINĖJIMAS 
TORONTE 

bus vasario 20 dieną, sek
madienį, Central Tech au
ditorijoje. Prieš tat įvyks 
pasiruošimas, kuriuo at
kreipiamas kltatučtų dėmė 
sys. Tam tikslui lietuviai 
vasario 16 dieną Prisikėli
mo parapijos salėje ruoš
ia specialų subuvimą, ski
riamą kitataučiams priim
ti, kur jų bus daug pakvie
sta. Pobūviui parupšti į- 
vyko moterų organizacijų 
susirinkimas, kuriame iš
rinktos pabūvio ruošėjos: 
p. Aldona Kuolienė ir p. 
Aniceta A perą v ičie nė. Lie
tuviai į pobūvį perka bilie
tus po 5 dol. Tat yra labai 
praktiškas sumanymas lie 
tuvių bylai populiarinti.
• "Alkos" pakviesta, B. 
Pūkūlevičiųtė aiškino fil
mo Aukso Žąsies filmo ga
minimo sąlygas ir ypatin
guosius savaimingumus.
• Dantų gydytoja.Dr. E. 
Zubrienė teisme laimėjo 
bylą prieš vieną klientę.

TORONTAS PASKENDO 
SNIEGE IR BALIUOSE .

Jau antra savaitė kaip 
Torontas yra užpustytas, 
pilnos gatvės sniego, ypač 
šalutinės. Dar daug auto 
mobilių tebestovėjo snte 
go pusnyse.Tačiau gyveni 
mas verda, šokių-paręngi 
mų salės pilnos. "T. Žibu 
rių"spaudos balius sutrau 
kė labai daug publikos. Tė 
vynės Prisiminimu Radio 
valandė lės-Jono Simanavi 
čiaus-balius 15 metu su- 
kaktuviu proga turėjo irgi 
daug svečių ir Įdomumu . 
Baliaus laimingas svečias 
Karbūnas laimėjo kelionę 
į Bermudą ir 1 savaitę pa 
s ikepinti tropikų saulėje .

Gal pats įdomiausias ir 
reikšmingiausias įvykis 
Toronto lietuvių gyveni
me šioje savaitėje, tai Bi 
rūtės Pūkelevičiūtės fil
mas "Aukso žąsis".

Filmas buvo parodytas 
liet, mokyklų vaikams ir 
du seansai suaugusiems . 
Visais kartais žiūrovų ne 
trūko. Tai staigmena šio 
kontinento lietuviams-visi 
artistai lietuviškai kalba, 
dainuoja ir vaidina. Gra
žios dekoracijos,pu iki vai 
dyba.Man krito į akis B . 
Pūkelevičiūtė,Dauguviety 
tė,St. Pilka ir kt.Džiaugė 
mės visi.

Lietuviuose dar didesnį 
pasisekimą turėtu lietu
viškas filmas, jei jo turi
nys būtu lietuviškas iš lie 
tuvių gyvenimo arba isto 
riniais motyvais.

Kita bėda, kad daugelis 
vaikų nesuprato "Aukso 
žąsies" turinio. Bendrai 
viskas gerai ir lietuviu vi 
visuomenė turi dėkoti B. 
Pūkelevičiūtei.1 Jn. Krk.

TĖVYNĖS PRISIMINIMŲ 
RADIO VALANDĖLE 

atšventė 15metu sukaktį 
suruošia nt speciali’ pare i 
girną Prisikėlimo parapi
jos salėje. Pare igtmas pa 
vyko labai gera i, buvo daug 
publikos.Programą išpildė 
vala idėlės vedėjo Jo to R . 
Simą tavičtaus artimieji ir 
jis pats,/žiūr.fotografijas/.

Jonas Robertas Simana 
vičius yra netik didelis To 
ro įto vlsuome lės veikėjas 
dabar K LB Krašto valdy
bos narys, Pabaltiečių vai 
bos pirm., bet ir daugelio 
orgaiizactjų tarys, rėmė 
jas.

Radio valandėlė gimė 
sunkiomis aplinkybėmis.

Ši valandėlė lyg prakirto 
langą Į prarastą tėvynę 
Lietuvą jos dvasiniais tur 
tais-muzika,dai a,chorais 
kvartetais, solistais, kultu 
riniais laimėjimais, politi 
nėmis problemomis, paga 
liau ir kiekvie io lietuvio 
asmeniškais reikalais-biz 
niais, gimimais, kūrimais 
džiaugsmais, skaus mals.

Jono Simanavičiaus ve
dama "Tėvynės Prisimini 
mų" radio valandėle visi 
džiaugias, visi lietuviai 
klauso be jokio skirtumo , 
visos kartos, visų amžių- 
lietuviai.

Taktiškas būdas nieko 
nereikalingo nepalietė, ne 
užgavo. Jonas Simanavi
čius pasidarė visiems arti 
mas,savas.Užtat kiekvie
nas seka sekmadie lio va
landėlę, ar jis yra namuo 
se ar važiuoja karu, ar yra 
kurorte ar kitur, visų visuo 
met lietuviška valandėlė 
būva išklausyta.

Tačiau dažnas net nepa 
galvoja, klek tas pareika
lauja iš J. Simanavičiaus 
šeimos pastangų ir įtem
pimo,lėšų.Kai išlaidos ne 
susibalansuoja, tai prisei 
na iš šeimos biudžeto nu
traukti,nes nevisad komer 
ciniai skelbimai viską pa 
dengia.

T. P. radio valandėlės 
vedėjas turi kas sekmadie 
nį važiuoti į Ameriką-Nia 
gara Falls,nes Toronte ir 
artimesnėse stotyse ne
vyksta gauti lietuvišką va 
landėlę.

Jono Roberto Simanavl 
čiaus radio valandėlė lie
tuvių kalba išlaiko lietuvy 
bės tvirtovę Kanadoje ir 
moko, kaip senąją, taip ir 
naująją kartą, kaip reikia 
dirbti dėl savo tautos.

Tat lenkiam galvas už 
Jono didelį pasiaukojimą 
ir tegul skamba balsas Lie 
tuvos per Jono lūpas ilgus 
metus.

Tat radio valandėle ne 
tik išklausykim, bet ir ma 
terialiai paremkime.

Jonas Kelmas.

Sun Life Building 
Suite 2001

Tek: UN 6-4364

APSI DRAUSK!

LIETUVIŠKAS PUSVALANDIS GIRDIMAS KAS 
ŠEŠTADIENI PER CFMB STOTI, 

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

Telef.: 669-8834

ADAMONIS INSURANCE 
AGENCY INC.

3907 Rosemont Blvd.

Tel: 722-2472
Res: 722 -4735

LAIKRODININKAS
ANTANAS ŽUKAS 

1855 WELLINGTON ST4 
TaL WE 2-0644.

TAISAU IR PARDUODU 
ŽEMOMIS KAINOMIS 

LAIKRODŽIUS IR JUVELYRUS.

Ar žinoma^kad
“NEPRIKLAUSOMOS“
JETUVOS“ SPAUSTUVĖ

A. NORKELIUNAS
Commisioner of the Superior Court of Montreal 

MONTREAL ENTERPRISES REG’D 
VISŲ RŪSIŲ DRAUDIMAS.

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

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

GAISRAS — AUTOMOBILIAI 

ATSAKOMYBĖ — GYVYBĖ
Tikslus ir greitas patarnavimas

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

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

KASOS VALANDOS:

c , J465 DE,MYE: ROSEMOUNITO 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, 

(storidžiai).
6396 Bannantyne, Verdun. 

PO 7-6183.

1.G.ELECTRIC R’d
Elektros kontraktorius 

IGNAS GURČINAS 
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.

1 Adresas: 5974 Turenne, 
Montreal 5, Que. 

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

Spausdintus galime priimti 
paštu ir paštu pasiųsti.

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

KEATING FORD 
Sales Limited

4415 Bannantyne Avė.
FALCON FAIRLANE

GALAX1E THUNDERBIRf

MUSTANG — TRUCKS

Used cars
I year guarantee 

Kreipkitės į
LEO GURECKAS

Sales Managers Asisletlt
Keating Ford Sales Ltd.

Jūsų lietuvis atstovas
769 - 8831

Keating Ford Salsa Ltd. l 
Tel. namų DO 6 ♦ 2548 
Įgtaify WMW 7
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