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Vadovybių pasitarime Clevelandė Kanados atstovai su VLIKo ir ALTos vadovais. Iš kai 
rėš: St.Kairys, M.Rudienė, J.R.Simanavičius, V.Sidzikauskas, A.Rinktinas, G.Rinkti: 
naitė, L.Tamošauskas, A.Rudis ir A.Simutis . Nuotrauka V. Pliodžinskio.

Agronomas Jonas F.Daugėla 
Vasario 16 šventėje Hamiltone 
vasario 20 d. darys pranešimą.

Tautos Fondo Atstovybė Kanadoje Vasario 16 d. 
visose kolonijose pradėjo aukų vajų. Iš kairės: 
sėdi I.Matusevičiūtė, pirm.S.Banelis, E.Yur- 
kus; stovi- J.Preikšattts ir VI.Kazlauskas.

PRfllJUSI SfiVfilTf
Štai V.Vokietijos kancleris 

Erhardas nuolat kursuoja tarp 
Europos ir Amerikos. Žinoma,

BENDROJI EUROPOS 
RINKA IŠSILAIKO

PASTANGOS ATGAIVINT! 
LIETUVIŠKĄSIAS TRANS
LIACIJAS PER "RADIO

Foto J.Dabkaus.

JAV IŠSIGANDO LAIMĖJIMŲ VIETNAME ?
Mūsų spėliojimas prieš dvi 

savaites, kad JAV eina kapi 
tuliącijos linkme,atrodo, pa
sitvirtina
HAVAJUOSE ^vykusiame pa 
sitarime išsiaiškinta,kad JAV 
nusistačiusios
KARO VIETNAME 
NEPLĖSTI, 
kas reiškia - nugalėjimo ne
siekti,o jei nugalėjimo nesie 
kiaira, tai savaime aišku,kad 
reikia pralaimėti, gi pralaimė 
jimas nieko kito nereiškia 
kaip kapituliavimu prieš nu
galėtoją.
J.AMERIKOS Valstybes šiam 
nusistatymui pridengti sugal 
vojo labai keistą maskavimą- 
VIETNAME DARYTI SOCIA
LINĘ REVOLIUCIJĄ. . .
Patys pas save nepadarę so
cialinės revoliucijos, socia
linę revoliuciją darys Vietna 
me . . . Kur toks reiškinys 
girdėtas? Jei Amerika Vietna 
mui paskyrė 506 milijoną do- 
lerią, tai tais pinigais socia
linės revoliucijos JAV tikrai 
nepadarys. Tai yra tiktai pa 
sakos “prastiems žmonėms“, 
kaip sako priežodis.

Bet iš kur kilo tas sąjūdis 
neplėsti Indokinijoje karo ? 
Tai įdomus klausimas. Ir jei 
gu peržiūrėsime paskutinią 
laiku įvykius, tai gana aiš
kiai aptiksime pėdsakus, ve 
dančius

čia atsirado “patarėją“, čia 
ir “taikos“ demonstracijos 
pagausėjo. . . Žodžiu, subruz 
do visas komunistinis kaba
las. Ir tikslas atsiektas: Ame 
rika karo neplėš . . .
ANGLIJA, atsiliepdama į šį 
tonąjVVilsono burna įspėjo JAV 
kariaukite, bet

HANOJAUS NELIESKITE, 
nes jeigu bus paliestas Hano
jus, tai Ho Či-minh neturės 
saugios vietos, iš kurios jis 
agresijai diriguoja . . .

Labai norėtąsi šiais svars 
tymais apsirikti, bet logika 
veda į juos, o išvados daro 
si savaime.

KI1 OS ŽINIOS IR
NAUJIENOS .

Italijoje vyko komunisty su 
važiavimas. Rusijos, Lenki 
jos ir kitos komunistinės dik 
tatūros atsiuntė skaitlingas 
(lelegacijas,kurios kurstė kali 
jos komunistus daryti revo
liuciją. Ir Italijos valdžia vi
sa tai toleruoja. Jai kasa duo 
bę, o ji žiūri ir šypsosi. Ar 
ilgai dar teks laukti, kada ji 
pravirks?

KAKOFONIJA KOMUNISTĘ 
EILĖSE

Atrodo, kad dabar komunis 
tinis lageris gyvena žiaurią 
krizę. Tik ką Fidel Kastro bi 
čiuliavosi su Mao Tse-tungu 
ir buvo neišskiriami draugai.

į KOMUNISTINĮ LAGERĮ.
Ir pasitarimas Honolulu, ir 

ypatingai didelis triukšmas 
“už taiką“ kilo tada, kai 
VIETNAMAS GEROKAI 
PASPAUDĖ KOMUNISTUS,

Jau vyko atšalimas su Maskva 
ir Kubos sukimas Pekino link. 
Bet dėl kažkurią priežasčią 
įvyko lūžis. Oficialiai ir vie 
šai žinoma,kad Peipingas Ku 
bai nutraukė ryžiy siuntimą , 
dėl ko Kastro pasmerkė Peki

kurie dėl to jau buvo atsidū 
rę kapituliacijos perspektyvo 
je. Vietnamo ir JAV su sąjun 
gininkais veiksmingesni žy
giai sukėlė Vietkongo susi
rūpinimą, kad jie stvv» kapi 
tuliącijos išvakarėse. Tada 
kilo taikos aliarmo sustipri
nimas ir pasitarimai Honolu 
lu, ir JAV prezidento Johnso

ną. Tačiau,reikia manyti,kad 
priežąstys buvo kitokios ir 
žymiai gilesnės, negu ryžiai. 
Į domu, kad Maskva nei savai 
tės nelaukusi tuojau Kubai 
pasiūlė kompensaciją, kuria 
Kastro tuojau priėmė .. .Taigi 
patys komunistai tarp savęs 
konkuruoja ir ėdasi.Ir tai tik
tai eilinis faktas.

no nutarimas “neplėsti Viet- VAKARAI NESUSIGIEDA 
name karo“ . . . Šiuos įvykiusjr taj yra jy ne tiktai nepasi- 
padiktavo komunistai, atsidū se|<imas, bet ir pralaimėjimą 
rę prie liepto galo. Čia ir Lip priežastis. 
manas paleido visas dūdas,

jis rūpinasi pirmiausia savo 
Vokietijos, reikalais. Bet ne
abejotina, kad jis pasiėmęs 
ir tarpininko rolę. Ir vis dėl
to jam nesiseka nors kiek Va 
karus suderinti. Vakarai,kaip 
tie pasakėčios gulbė,vėžys 
ir lydeka - kas sau. . .Leng
va todėl komunistams viešpa 
tauti.

LENKAI NORI 
POPIEŽIAUS.

Kai Gomulka prisikabino prie 
kardinolo Vyšinskio ir Len
kijos vyskupu, dėl taikos laiš 
ko vokiečiams atrodė, kad Po 
piežius į Lenkijos tūkstant
mečio krikšto sukaktuves ne
galės nuvykti. Bet pasirodė, 
kad Gomulka nori, kad Popie 
žius į Lenkiją nuvažiuotą ir 
todėl pasiuntė Romon savo 
patikėtinį Kliszko, kuris su 
mezgė su Vatikanu santykius 
ir bandė išlyginti kilusius dėl 
Lenkijos vyskupą laiško Vo
kietijos vyskupams nesutari
mus. Atseit, Gomulka nori, 
kad Popiežius nuvyktą įČens 
chovą.

Tačiau ne dovanai Gomul
ka laukia Popiežiaus. Jo pla
ne - vakariniy Lenkijos sie
ną pripažinimo tikslas: jeigu 
Popiežius atvyks, tai tuo bus 
pripažintos dabartinės Lenki
jos sienos . . . Ypač, jei Po
piežius patvirtins Lenkijos 
vyskupus ją užimtose provin
cijose.

VISAI TRUMPAI
• Erhardas, pasitaręs su de 
Gaulle, pareiškė, kad susita
rimas dėl Bendros rinkos gra
žina Prancūzijos - Vokieti- 
vienybę.
• Maskvoje šiandien bus 
nuteisti du rašytojai, Siniavs- 
kis ir Danielius, už savo raš
tą kontrabancą į vakarus, ku
riuos išvežė turistė prancūzė, 
e Rusai išleido graiką komu
nistą rašytoją V. Tarsis,kuris 
pušy buvo padėtas psichiatri 
pėn ligoninėn ir ją aprašė vei
kale “Septintoji palata“. Jis 
dabar Londone, bet grįšiąs į 
Rusiją, kurioje anot jo “sau
gios vietos nėra“.
• Australija keičia valiutąiš 
svarą į dolerius.
• Santo Domingo studentą de 
monstracijose užmušta 8 ir 
sužeista kelios dešimtys.

FREE EUROPE" TINKLĄ
Vis aktyviau Lietuvos 

laisvinimo darbuose past 
reiškęs išeivijos jauni
mas, savuosius Metus no
ri atžymėti ir politinėje 
plotmėj.Tam reikalui ruo 
siama Jaunimo Peticija 
Jungtinėms Tautoms Lie 
tuvos laisvės klausimu. 
Taipgi, visu rimtumu dir 
bama, kad, vienu ar kitu 
būdu, "FreeEurope"radio 
baighj diskriminaciją 
prieš tris Pabaltijo tautas 
ir ių kalbomis pradėtų re 
guliapias radio transliaci 
jas. Sis darbas nėra nei

Bendrosios rinkos valstybią 
derybos truko ilgesnį laiką ir 
jau buvo prieita visiškai prie 
krizės, kai Prancūzija parei
kalavo veto teisės.

Bendrosios linkos valsty
bės šią organizaciją bandė 
padaryti politiniu organu, ku 
ris vestą Europą prie politi
nio apsivienijimo,tačiau Pran 
cūzija pasisakė už kiekvie
nos valstybės savarankišku 
mą. Prancūzija pasipriešino 
organizacijos sprendimams, 
daromiems balsą dauguma ir __ ________
kurios nors valstybės nesuti toks paprastas,nei lengvas, 
kimo atveju pareikalavo“veto“Ir mūsų veiksniai įyairio 
teisės.

Po ilgąderybą prieita prie 
kompromiso. Nutarta organi 
zaciją palikti kol kas grynai 
ekonomine ir priimti Prancū
zijos pažiūras.

VOKIEČIAI DĖL SIENĮJ
SU LENKIJA 

jau kuris laikas kai veda tar 
pusavio ginčus.

Vakarą Vokietijos evange
liką dvasininkija pasisakė už 
pripažinimą dabartinią Lenki
jos vakariniy sieną pagal O-

REIKIA INFORMACIJOS IR GEROS PROPAGANDOS
Psįkalbėjimas su Žygio į Jungtines Tautas komiteto 

pirmininku A. Mažeika.

Ladyga, Gedvilą, Svečiai Mažeikai ir Kardelis.
mis progromis darė įvai "Nepriklausomos Lietuvos" e”e
rius “ '* ", ; . ‘ ”
transliacijas, bet iki šiol Ibėta au Komiteto Lietuvos 
visos pastangos pasirodė nepriklausomybei atstatyti 
nevaisingomis. pirmininku A.Mažeika.

Lietuviškojo jaunimo - Ar komitetas patenkintas 
įsitikinimu, ši padėtis to Lapkričio 13 d. įvykiu? 
liau taip tęstis negali. To - Taip. Bet žmonių Guar- 
dėl susirūpinta ir jau pir dian salėje galėjo būti dau- 
mie ji žingsniai atlikti,ban giau. 
dant kiek kitus kelius ir - o kaip sekėsi lankymas 
būdus pasiekti iki šiol kur JTO delegacijų? 
čias ar nelabai draugiškas - Aplankėme visas, išsky: 
"Free Europe" radio tvar rus sovietines, 
kytojų ausis ir ten esan- - Ką tas davė? 
čius sprendžiamuosius - Davė tai, kad pamatėme, 
balsus. jog beveik visos delegaci

jos vaKariiuą sicuy pagai «- Gi mūsų visuomenėkvie jos neturi nei mažiausio su panaudoti savo patirtį ir au 
derio-Neisses liniją. Sis pa čiama nelikti tik pasyvia pfratimo apie Lietuvą,_nes toritetą ir patalkinti Jauni

mo Kongreso komitetui e- 
fektingai įvykdyti Jaunimo 
Peticiją Jungtinėms Tau
toms. j<

"LITAS" 
per sausio mėnesį paau 

go $68, OOO ir pasiekė $1, 
612.741,15.Svarbesnės ak 
tyvo pozictjos:kasa banke 
$115, 142.74.Centrinėjeka
soje $40. OOO. OO, pasko 
los $1.447,325.Svarbesnės 
pasyvo pozicijos:indėliai 
/šėrai/ $1, 013,484, 30, ei 
namosios sąskaitos $565, 
759.74, atsarga neišiešk. 
paskoloms dengti $17,235, 
OO.šių metų pelnas $3.767, 
81.

Tatai graži metų pra
džia,teikianti vilčių nesun 

Revizijos kom. išrinkta: Be- kiaipasiekti šiemet užpla 
nuotus du milijonus dole
rių. "Lito" mokami 5% už 
indėlius,4% už ein.sąskai 
tas ir nemokamas gyvybės 
draudimas iki $2000 san 
taupų sumos duoda taupyto 
jams beveik dvigubas palu 
kanas,kaip jie gautų kituo 
se bankuose.

Kvietimai į metinį susi 
rinkimą ir apyskaita jau 
išsiuntinėti. P. R.
• Popiežius Indijai paskyrė 
100,000 dol. ir Pakistanui 50, 
000 dol. pašalpos.

žygius išgauti tas redakcijoje trumpai pasika- v Ir Kanadoje.
logine, stol Tk,u„ Čia gerbiamas svečias

buvo trumpai supažindin
tas su Peticijos Jungtin
ėms Tautoms tikslu ir jos 
vykdymo tikslais ir meto
du ir Svečias paprašytas 
panaudoti savo autoritetą 
Peticijos vykdymo tiks
lams.
- Bet mūsų niekas nepra
šo?-buvo reakcija.
- Jūsų ir VLIKas nepra
šė imtis lapkri.13 žygio,- 
buvo atsakyta.

Svečias buvo paprašytas

stebėtojąbetįlaikui atėjus nieko apie ją nežino. To 
ir jaunimo veiklos koordi dėl planuodami tolimesnę 
natoriams kviečiant,prisi veiklą nutarėme imtis vi- 
dėti savąja moraline ir, sų pirma propagandos-in- 
jei reikės, materialine pa 
rama.Net galimi nepasi
sekimai, niekad nesužlug 

lininkai teigia, kad norint su- dys jaunatviško užsidegi 
šliaukti Vokietijos apsijun - mo’jaun'IPa® n^e^a , 4e“ 

... -U J sustos pus laukely,bet kiekgimo yra būtina pripažinti da- vį 
bartines sienas. Atrodo, kad 
nuomonią skirtumui išlyginti 
Vakarą Vokietijos valdžia 
šauks specialą susirinkimą. 
Lenkai laukia, kad sienos bū 
tą pripažintos tokios, kokios 
dabar yra.
• Geležinkelią streikas Ang 
lijoje atšauktas.
• Turkijos prezidentas gavo 
apoplekciją,ir New Yorke ne
są vilčią jį pagydyti.
• Amerikoje 1965 metais bu- ko prieš nemokamą gydymą, garbės teisman - J. Augustai 
vo turistą iš Kanados 600:000.suiro ministerią kabinetas.
iš Meksikos300,00C, iš kitur 

1 milijonas.
• Atlantic mieste, Georgia 
valst. už JAV politikąVietna 
me demonstravo 15,000 stu 
dentą.
• Sov.atsikeršydami už šni 
pą išvarymą, išvaro du Vokie 
jos atstovybės atstovus.

sisakymas vokiečią tarpe su 
kėlė skirtingas nuomones.Yra 
vokiečią organizaciją, kurios 
su tuo siūlymu nesutinka. Ta 
čiau yra ir pasipriešinimo.Da 
bartinią sieną pripažinimo ša NAUJA LIETUVIĮJRAŠYTO

JI) DRAUGIJOS VALDYBA
Naujai laisvojo pasaulio 

lietuvią rašytoją išrinktoji 
Lietuvią Draugijos
Lietuvią Rašytoją Draugijos 
valdyba vasario 6 d. Chicago 
je susirinko pirmo posėdžio 
ir pasiskirstė pareigomis: A- 
loyzas Baronas - pirm., 
vilas Gaučys - vicep., 
nas Valentinas - sekr., 
tolijus Kairys - ižd. ir

• Prancūzijos bandymas iškel pimas Ignatonis - narys, 
ti į erdves raketą iš Sacha- |
ros nepasisekė. nys Babrauskas, Kazys Bra-
• Dėl Belgijos gydytoją slrei dūnas ir Karolė Pažėraitė ;

vieną užsimojimą įvyk
dys iki galutino laimėjimą

• Kalbama, kad rusai pasi 
ruošė skristi į MėnulįtTam 
tikslui pirma iškeistą į erd 
vęs stotį, kurioje tilps 30 vy 
vyrą. Iš stoties į Mėnulį bū 
šią paleisti du vyrai.

• Kardinolas Vyšinskis nori 
dalyvauti JAV lenku ruošiamo 
se tūkstantmečio krikštyną 
sukaktuvėse, bet ar jį išleis 
Gomulka.
• Rumunai susitarė su ang
lais dėl mokslinio ir ekono
minio bendradarbiavimo.

Po- 
Albi- 
Ana- 
Jero-

tytė - Vaičiūnienė, V.Ramo
nas ir L. Šimutis.

Naujoji valdyba pirmame po 
sėdyje apsvarstė visą eilę 
aktualią organizacijos reika 
lą, tarp kurią svarbiausias - 
komisijos sudarymas paskir
ti rašytoją premijoms už L964 
ir 1965 metus.

rama.Net
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Sąjūdžiai...
mas, bet pilna okupacija . 

Bronys Raila mėgsta la
bai skaudžiai paplakti ypač 
kai kuriuos rašytojus.Bet 
.. .jokie Br. Railos plaki
mai neprilygs tiems, ku
riuos yra patyrę patys Lie
tuvos gyventojai iš okupan
to,sakykim,Putinas, Miški 
nis,irnet Mieželaitis.Kas 
gali būti skaudesnio ir tra- 
gingesnio, sakykim, Putinu i, 
kai parašytą romaną ne tik
tai niekais paverčia, bet 
dar prievartauja perdirbti 
ant prievartautojo kurpa
lio ?Net Rusijos caras taip 
žiauriai nesielgė su jo ne 
garbinusiais Puški* u, Ler
montovu Jr kt. O M.^želai- 
čiui už "Žmogaus" poemą 
Lenino premiją davė už su
fabrikuotą poemą tiktai vie 
nu žodžiu, į rašytu, greičiau 
šia, prieš jo valią, paskui i-

Du "sąjūdžiai" paskuti
niais laikais užvaldė mūsų 
spaudą iri ustelbė visus Jti 
tus reikalusitai "Aukso Zą 
sies", sukeltasis Birutės 
Pūkelevičiūtės ir Vilniaus 
universiteto rektoriaus 
prof. J.Kubiliaus, atvežta 
sis SSSR-JAV kultūrinių 
mainų skraiste pridengta 
sis mūsų nesusiorientavi 
mo sąjūdis.

Kubiliaus sukeltasis "są 
jūdis", kaip atrodo, ilgam 
užvaldė mūsų spaudą, šukė 
lė visokių įtarimų, karščia 
vimosi ir nesantaikų, kai 
esmėje tai yra visai men
kas dalykas.

Ar su bolševikais mes 
nesikalbame, - sovietiškai 
sakant, "bendradarbiauja- 
me's? Seniai iau kalbamės . 
Gal "skandalingiausias" 
toks "bendradarbiavimas" 
įvyko,kai kunigas J. P runs- niu poemos žodžki-komu- 
kis su prašymu kreipėsi į nistas. Ar tai ne lietuvių 
Lietuvos okupantą-patį dik tragedija ?Ir tą mes turim 
tatorių. Ir tokių faktų yra suprasti.Ir nesunkint padė- 
buvę jaune vienas.Buvo ir ties, 
praėjo. Jie įvyko, anot Cle- Ir Kubilius, neabejotinai 
velando suvažiavimo nuta- išsivežė žinių, kurios bus 
rimo - asmenini o santykia naudingos Lietuvai, ne oku 
vimorėmuose.Ar su Kubi- pantui.
liumkas daugiau įvyko?Ne Ryšium su šiuo sąjūdžiu 
daugiau. Taip pat "asmenį-painiojamas ir Jaunimo 
niųkontaktų "rėmuose. Vi- Kongreso reikalas, neigia 
sa "nelaimė" atsitiko, kad ma prasmė. Jaunimai gal- 
tie žmonės .kurie buvo "ma- vojo, kad būtų gerai, jeigu 
siškiau" susitikę, nemo- - į Kongresą atvyktų ir Lietu- 
kėjo su Kubilium kalbėti. vos jauni mo , studentijęs 
Jiem trūko politinės orien- atstovų. Ar būtų bloga?-Z i- 
tacijos ir politinio takto. noma-gerai. Tat ir nieko 
Okupacijos dresūroje išau- bloga, jeigu būtų pasiteirau- 
ginto asmens musų susiti-£ą,ar tokia galimybė yra? 
kusieji neats vėrė. Dėlto Žinoma,-tokios galimybės 
galime tiktai apgailestauti, nėra. Kas gi Lietuvos stu- 
ypač kad jų tarpe buvo as- dentus išleis už geležinės 
menų,kurie net stipriai už- uždangos. Kas geriau tais 
siima politika.Tačiau, atvi- klausimais orientuojasi, 
rai sakant, tie politikuoją tastą žinojo, ir nebuvo rei- 
asmens dar iš nepriklauso- kalo teirautis, nes ir be to 
mybės laikų žinomi, kaip yra žinoma, kad juk viskas 
menkos politinės orientaci- priklauso nuo okupanto. Ir 
jos žmonės .Jeigu sąmonių-kai lietuvių ekskursijos 
gai jie buvo parinkti, tai pa- vyks anapus, tai vyksta ne 
rinkėjų sugebėjimo faktas. į Lietuvą,betį Rusiją, todėl 
Bet jei koks nesiorientuo- būtinai turi vykti per "di- 
jantis mūsų ką netinkama džiosios tėvynės" sostinę 
padaro,ar dėlto visi priva- - Maskvą. Tiktai po to jau 
tome būti atsakingi ?Paga- gauna ar negauna leidimą 
liau, ar tokiu atveju kas vykti ir kitur-"Rusijos im- 
ypatinga įvyksta ? Tai e iii-per i jos" kurią dalį. Tokia 
ni s nesusipratimas,nesusi- yra tikrovė.
orientavimas, kuris tiktai Susitinkant ar Lietuvoje, 
paskatinamus būti budres-ar čia su rimtesniais žmo-Pe™Ta; 
niais. t ’

Pasikalbėti su Kubilium vos,žinoma,kad žiopliai ir 
reikėjo. Juk geresnės pro-politiškai nesiorientuoją 
gos negali būti,kai jis pats 
atvažiavo čia. Iš to galėjo 
būt nauda abipusė: ir mums 
ir jam. Galima spėti,kad 
jis išsivežė vertingų žinių tuojantieji i 
ir duomenų Lietuvos žmo- Geriau bū: 
nių naudos prasme. Tegul ’__ __________________
jis bus ir komunistas-bol važiuotų,nes jie ten tuojau 
sevikas.bet jis vis dėlto lie pagaunami ant okupantinės 
tuvis .Lietuvos komuni štai meškerės ir jau pajungiami 
neabejotinai yra nelaimiu- okupacijos tarnybai.Pavyz- 
gi žmonės,nes jie jaučiasi džių turim jau pakankamai, 
kaip vergai,esą po "didžio- Bet.. .mes gi laisvi žino
jo brolio" padu.Kas sąmo- nės,tiktaisąmoningesni ir 
ningesnis Lietuvoje lankė- stuburingesni žmonės pa
si, tegul komunistų šimpa- klūsta rimčiai ir reikalo 
tikas ar ir komunistas, vi
si atsiveža iš Lietuvos ži
nių: okupacija yra didžioji 
Lietuvos nelaimėyergija 
yra pats didysis Lietuvos 
žmonių, neišskiriant nei 
komuni stų,jungas, slėgiąs 
Lietuvos ir gyvenimą, ir 
kūrybą, ir pažangą.Kubi
lius ne kitoks.Patyrę tie- 
siogį okupacijos spaudimą, 
lietuviai negali būti kitokį. 
Juk Lietuvoje ne komuniz-

Ir Kubilius, neabejotinai

nepasiduokime jokioms 
provokacijoms.

Kova sunki ir pareika 
launa ie tik didelio darbo, 
bet ir lemaža lėšų. Ypač 
šiuo metu Lietuvos laisvi 
iiimo lėšų telkimo reika 
las iškyla prieš visas mū 
sų problemas .Tai sunkiai 
kovai sustiprinti yra vie 
ningai apsiju įgustos vi
sos mūsų politinės gru
pės ir laisvinimui tinan 
siškai remti, veikia Tau 
tos Fondas su atstovybė 
mis visuose laisvuose 
kraštuose, jų tarpe ir Ka 
madoje. Prie ktekvienc.: 

lietuvių Bendruome.iės 
apylinkės vra sudarytos 
Tautos Fondo atstovybės 
ar įgaliotiniai, kurie sa 
vo apyli įkėse vykdo Tau
tos Fondo vajų.

Kaipkiekvienats metais 
taip ir šiais .Tautos Fondo 
Vajus Kanadoje buą, vykdo 
jnas , pradedant Tautos 
Šventės-Vasario 16 dienos 
minėjimu.

Kova už pavergtos Tėvy 
nės išlaisvinimą yra mūsų 
visų vyriau stoji pare iga ir 
tai kovai vesti reikia pas 
tovių bei pakankamų lėšų . 
Kova bus tiek sekmi iga, 
kiek Tautos Fondas pajėgs 
jam pavesta uždavinį sėk 
m ingai vykdyti.

Mielas tautieti ir tautie 
te’.Niekuomet nepamiršk, 
kad esi atsakingas už Lie 
tuvos likimą. Tavo pasto
vus Ir įuoširdus duos nu 
mas Lietuvos laisvinimo 

brtirlos vaS steSš reikalui yra vie as iš svar išbraukti iš žSiės pfvir biujųgi įklųkovoje už Tė- 
H vynes ateitį.

Tautos FondoAtstovybė, 
dėkodama mieleims tautie 
čiams, rem ia itiems Tau 
tos Fondą, o per jį ir mū 
sų pavergtos Tėvynės lais 
vintmo darba, kviečia vi
sus geros valios lietuvius, 
kurių širdyse plaka pa
vergtos Tėvynės meilė, sa 
vo.kad ir ne aka auka,prie 
to darbo prisidėti.

Tautos Fondo Atstovy 
bė Kanadoje.

Mielas broli ir 
sesė lietuvi ,

Artinami mūsų Tautos 
Didžioji Sventė-Vasario 16 
-ji. Ta šventė kiekvie >am 
lietuviui, kur jis bebūtų , 
yra viena iš reikšmingiau 
šių šve čių, nes tą dieną 
paskelbus pasauliui Lietu 
vių Tautos apsispre idimą 
būti savarankiškai ir nuo 
nieko nepriklausomai va Is 
tybei,nutrūko maskolių už 
dėti vergijos pančiai, ku
riais lietuvių tauta per 120 
metų buvo surakinta ir 
kraštas maskolinamas.

Sunkiose ir nelygiose 
kovose atgavus nepriklau 
somybę,per22 metų sava 
rankaus ir epriklausomo 
gyvenimo, Lietuva sukies 
tėjo visose srityse ir kai 
kuriais atžvilgiais buvo 
prale kusi ne vieną šimt 
mečius turinčią nepriklau 
somo gyvenimo valstybę . 
Tačiau neilgai teko lietu
vių tautai džiaugtis sava- 
raikišku gyvenimu, nes 
tas pats klastingas masko 
liuSjtik jau raudo a s krais 
tepakeitęs išviršinę spal 
vą, kruvinu batu sutrypė 
tautos laisvę ir nepriklau 
somybę.atnešdamas naują 
dar už carų baisesnę ver 
giją,skurdą,ašaras ir šim 
tams tūkstančių geriausių 
tautos sūnų bei dukrų mir 
tį...

Raudonasis okupantas 
visomis drastiškomis 
priemonėmis .e tik rusi 
na mūsų tėvynę Lietuvą

Tavo pasto- 
luos nu

siaus.

Vyriausiojo Lietuvos IŠ- 
lasivi limo Komiteto-VLI 
Ko ryžtinga kova.okupan 
to akyse yra didžiausias 
krislas .Okupa tas persą 
vo įvairius agentus deda 
pastangas mūsų laisvi li
mo veiksnius juodinti, nie 
kinti jų pasta įgas ir lietu 
vių tarpe sukelti epasiti 
kėjimą ir tarpusavį skal 
dimasį.Būkimebudrūs ir

STOSIM MUITO
algis

Norėtume jums pra
nešti, kad lietuviškos 
spaudos pakviesti, svei
kinam jus,mieli skaityto 
jai.

JAUNIMAS VEIKIA
Turbūt jis niekad taip 

neveikė, kaip dabar.Su
šaukti kongresai, meno 
parodos, žygis į Jungti
nių Tautų tvirtovę ,pabrė 
žė labai aiškiai jaunimą 
ir jaunimo būdą. Ne tik 
šitie suvažiavimai pra
nešė pirmai ir antrai kar 
ta i,kad jaunimas veiklus, 
bet ir pati jaunimo galvo 
sena keičias i.Galų gale 
jisai pa juto,kad savo lie
tuviškumą reikia išlaiky 
ti. Pajuto, kad gyvenant- 
lietuvių tarpe su lietu - 
viais reikiadirbti.su jais 
reikia kalbėti .Šita galvose 
na per mūsų kartą plečia 
si labai greitai. Nes galų 
gale mes įstos im į jūsų

SUSTIPRĖJO SENOS 
ORGANIZACIJOS 
Studentų sąjunga, kuri 

iki dabar s irgo neveikimo

nėmis, iš okupuotos Lietu

politiškai nesioriėntuoją 
žmonės geriau būtų, kad ne- a*„.-
s įpainiotų, bent nebandytų llSa> Pra^eJ°.
daryti jokios politikos. Bet £av° ir ateitininkai, kurių

. . J , . 1O11 rloncrn I nwtii nnhiiVO ęr Ygi taip ir yra,kad nesiorien- iau daugel metu nebuvo gi 
‘ ‘ ir pagaunami,
eriaubūtų.kad ir Lietu 

von bestuburiai žmonės ne

i r kazys
dėtLSkautai vėl^radėji sa
vo įprastai smarkią veik 
lą.Montrealio jaunimas jau 
antri metai įsimetė į Vasa 
rio mėnesio minėjimo ruo 
šą.Reikėtų paragint jauni 
mą, kad nestovėtų nuoša
liai, stebėdami savo dar
bus, bet su didesniu entu 
z iaz mu d irbtų tol iau. T a rp 
kitko, toki įdomūs sambū 
riai, kaip tautiniai šokiai 
ir seminaras, galėtų žy
miai pastiprėtLBūtų labai 
gerai, kad ir vyresniųjų 
tautinių šokių grupė vėl 
pradėtų šokti.

APIE SEKANČIUS 
STRAIPSNIUS 
Ateinančiuose straips

niuose mes mėginsime pil 
niau apibūdint dabartines 
jaunimo organizacijas, jų 
veiklą ir aspiracijas.

Kas savaitę išrinksim 
jaunuolį ar jaunuolį, kuri 
ar kuris mūsų akyse dau - 
giausia atsispindi.

Laukiame visuomenės 
nuomonės apie Montrealio 
jaunimą ir jo veiklą. Pasi 
sakymus atspaudinsime ši 
tam skyriuje-"Ką jūs gal 
vojate ?".

Lietuvoje mirus mylimai mamytei, 

MARIJĄ MARKŪNIENĘ IR JANINĄ 

BLAUZDŽIŪNIENŲ SU ŠEIMOMIS,

gilaus liūdesio valandoje širdingai 
užjaučia

Šeidžių šeima.

H TRIMITO AIDAS

Toronto Putvto vardo šaulių kuopa. Vidury pirm.S. Jokūbaitis.

esmei.
Ir jų nereikia nei orien 

tuoti, nei rezoliucijomis 
mokyti.

Iš klaidų mokykimės ,bet 
tragedijos iš to nedarykim. 
Ir nusiraminkime. Bus ge- 
riau.Jėgas sukaupkime ko
vai su Lietuvos okupantu, 
o ne su dirginto jais, ku
riuos okupantas pakiša.

J. Kardelis .

Mirus Lietuvoje

MARIJOS MARKŪNIENĖS IR JANINOS 
BLAUZDŽIŪNIENĖS MOTINAI,

gili užuojauta nuo
M. ir Pr.Barteškų šeimos.

MARIJAI MARKUNIENEI IR JANINAI 
BLAUZDŽIŪNIENEI SU ŠEIMOMIS 
dėl jų mylimos mamytės mirties 
Lietuvoje gilią užuojautą reiškia 
me ir kartu liūdime 

Merita

y—- Julija

ir Petras Latvaičiai 
ir

Jukonienė.

Mielai Mamytei mirus Lietuvoje,

JANINĄ BLAUZDŽIŪNIENę IR
MARIJĄ MARKŪNIENĘ BEI JŲ

ŠEIMAS

MONTREALIQ L.K. 
MINDAUGO .SAULIŲ

KUOPA
Sausio 23 d. kuopos būs 

tinėje, Aušros Vartų para 
pijos salėje įvyko metinių 
kuopos narių susirinki
mas .kuris praėjo sklaa - 
džiai darbingoje nuotaiko 
je.

Susirinkimą atidarė kuo 
Sos pirm.šJSt. Barauskas , 

ienos prezidiuman pa
kviesdamas š .Al.Vazalins 
ką pirmininkauti ir š.Pr. 
Dikaitį sekretoriauti, 
surengė vięną gegužinę, pa 
minėjo L. S.S. įkūrėjo Via 
do Putvio mirties metines , 
kartu su L.K.Kūrėjais-Sa 
vanoriais ir L.K."Ramo- 
vėnais" surengė gražiai pa 
sisekusios Lietuvos karino 
menės šventės minėjimą. 
Talkininkavo Nepriklauso 
mybės šventės Vasario 16 
ir Lietuvos Prezidento An 
tano Smetono minėjimuo
se. Piniginėmis aukomis 
parėmė Montrealio L. Ben 
druome lės "Baltijos" sto 
vykią .Įmokėjo metinę dalį 
Kanados Lietuvių Fondui; 
papildomai įsigijo penkius 
"Nepriklausomos Lietu
vos" savaitrašąįo šėrus;pa 
rėmė Jaunimo Zygp į Jung 
tines Tautas lapkričio 13 a.

Kuopos kasa per metus 
turėjo $ 613,76 pajamų ir 
$ 432.46 išlaidų. Atskirai 
į Savišalpos Fondą gauta 
$ 50. OOO aukų.

Taip pat įvykdyta prizi 
nių šaudymas jaunimuLTal 
koj dalyvauta parapijos ba 
zare, įpusėta įrengti kuo
pos būstinė,žymiai pagyvė 
jo moterų sekcija naujais 
nariais ir nauja verslia 
veikla.

Revizijos komis, pirm., 
š.J. Jurgutis savo praneši 
me konstatavo, kad kuopos 
iždo knygos vedamos gerai 
ir tavrkingai. Turėtomis 
pajamomis pateisino savo 
veikimą.

Į naują valdybą iš dauge 
lio pasiūlytų kandidatų su 
s trinkimo išrinkta: š.J.Strė 
liepė,š.Br.Bagdžiūnas, š . 
J. Siaučiulis, š.St.Baraus 
kas,š.Ig.Petrauskas ir š. 
P. Ražanas.

Revizijos komisija:š. J. 
J.Jurontts.š.Alf. Vazalins 
kas ir š.Br.Bijūnas.

Garbės teismas:š.adv. 
Alg.Barauskas, š.Stp.Kęs 
gaila ir š.K.Kiaušas.

Susirinkimas po ilgesnių 
diskusijų su mažomis patai 
somispriėmė š.Stp.Kęs - 
gailos paruoštas Savišal
pos Fondo taisykles, ku
rios pradėjo veilčti nuo pri 
ėmimo dienos.Savišalpos 
Fondui susirinkimas nuta 
rė skirti 1O% nuo kuopos 
gautojo pelno.

Sav. Fondo reikalų tvar 
kytojupaskirtas š.St.Reu 
tas.

Trumpai svarstytas kuo 
pos dešimtmečio minėji 
mas, kuris norima padary 
ti kuo iškilmingiau.Reika 
las pavestas naujajai kuo 
pos valdybai.

Susirinkimas baigtas 
Tautos Himnu. Po susirin 
kimo vyko puikios sesių 
šaulių paruoštos vaišės.

J.S.

TORONTO VLADO PUT
VIO SAULIŲ KUOPA

1965 m. lapkričio 27 d. 
kuopa turėjo savo metinį 
Earengimą,kuris praėjo la 
ai sėkmingai ir davė gra 

žaus pelno. Ta proga pada 
rė bendrą nuotrauką su kuo 
pos vėliava.

Lapkričio mėn.pas šau 
lįR.Benotą iš Lietuvos at 
vyko žmo a Teklė Benotte 
nė 20 metų išgyvenusi Si
bire. Po 24 metų žiauraus 
atsiskyr imo,sielvarto,kan 
čios ir pastangų, Robertas 
ir Teklė Benotat galėjo vėl 
sustikti bendrai gyventi. 
Kiti jų šeimos nariai;du sū 
nūs ir ęlukra pas iliko Lietu 
voje. Šaulys Benotas yra 
kuopos aktyvus ir pareigiu 
gas narys. Jo žmonos atvy 
kimo proga šauliai suruošė 
jai pagerbtuvių puotą 1965 
m.gruodžio 11 d. ,kuri pra 
ėjo labai geroj nuotaikoj, 
o vieš.iia buvo apdovanota 
gėlėmis ir vertingomis do 
vanomis.

1965 m .lapkričio 13 d.kuo 
pos pirm .St. Jokūbaičio pas 
tangomis buvo suorganizuo 
ta ekskurs i ja į New Yorką . 
Jis tai ekskursijai ir vado 
vavo.

1965 m. gruodžio mėn. 31 
d.suruošė linksmą Naujųjų 
Mętų sutikimą.

Sį pobūvį ruošiant įdėta 
daug darboįbet gauta ir gra 
žiu rezultatų.Kuopą papil 
dė 3 nauji nariai,kurie Nau 
jų Metų puotoj buvo prista 
tyti, viešai pasveikinti pa 
linkint jiems daug laimėsi

sėkmės šauliškoj veikloj.
Labai gražų darbelį pa. 

darė šaulė Elzė Jankutė. 
Ji didžiųjų šveičiu proga 
pasiuntė gen. ko s.dr.J. 
Z muidzinui,lietuvių tautos 
simboliui.puokštągyvų gė’ 
lių, skirtų pavergtai Tėvy 
nei Lietuvai. Tas parodo, 
koks gilus ir jautrus sesės 
Jankutės patriotinis jaus 
mas .Tebūnie jis paskatini 
mu tiems, kurių širdyse 
šis kiekvienas jausmas jau 
baigia išblėsti.

1966 m.sausio 15 d.kuo 
pa su vėliava dalyvavo iš 
kilmingam Pabaltijo bro
liškų tautų, lietuvių, latvių 
ir estų,kariškų organizaci 
jų draugiškumo ir bendra 
aarbiavimo sutarties pasi 
rašymo iškilmėse estų na 
muose. Dalyvavo Toronto 
Putvio šaulių kuopa, Latvių 
Dauguvos Vanagai ir estų 
Veteranai. Invokaciją ang 
lų kalba perskaitė kuopos 
garbės narys kleb.kun Ažu 
balls. Lietuvių vardų kai 
bas pasakė kons.dr i J.Zmui 
džinas ir kuopos pirm. St . 
Jokūbaitis.

Latvių vyks. A. Lūsis ir 
estų Meinsoo kalbėjo taip 
pat. Meninėj dalyj iš lietu 
vių dainavo A.Simanavi
čius. Sugiedota visų 3-jų 
valstybių Himnai^Atatinka 
mais že įkleliais apdovano 
pasižymėjo veikėjai iš lie 
tuvių J. Preikšaitis, St. Jo
kūbaitis ir J.Zavys. Visas 
pobūvis praėjo labai gra
žioj ir draugiško! uotai 
koj. Saulė.

nuoširdžiaiuž jaučia
V.Skaisgirys su šeima.

Visiems prenumera
toriams nuoširdžiai 
dėkojame, kurie pir
myn apsimoka prenu
meratą.

NLAaministracija.

Canadian Vickers Ltd.

Machine Shop pasiūlymai
•

• Milling Machine Operators
• Electrical Inspectors
• Radial Drill Operators
• Mechanical Fitters
• Assemblers
• Planer Operators
• Lathe Operators
• Electricians
• Vertical and Horizontal

Suinteresuotieji turi būti pilna! prityrę, sugebą naudo

tis brėžiniais ir mokėti patys nusistatyti mašinas.

NORMALUS DIRBANČIŲJŲ SOCIALINIS 
APRŪPINIMAS.

Kreipkitės asmeniškai Employment office 
4970 Notre Dame East. Montreal, P. Q-

V

reikiadirbti.su
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PAVERGTOJE LIETUVOJE

PASAKOJA NESENIAI IŠ LIETUVOS ATVYKUSI

P. STEFANIJA DREŠERIENĖ

Drešerienė.
-Kodėl?
-Todėl,kad gyvenimo są 

lygos visai skirtingos oku
puotoje Lietuvoje ir Kana
doje.

-Kokie įrodymai ?
-Vieria, kad žmonės ne

paprastai prispausti ir bi 
jo net artimųjų tarpe atvi
rai kalbėti bei reikšti sa 
vo nevaržomą nuomonę.Po 
Stalino mirties pasidarė 
kaikurls atoslūgis,bet juo 
toliau, juo vėl spaudimas 
didėjo,okupacija sunkėjo, 
rusų veržimasis į Lietuvą 
intensyvėjo ir lietuvių tei
sės ir valia nyko ir s taurė
je.

Antra, ekonominės saly.- 
gos Lietuvoje nepaprastai 
sunkiosDaugumas žmonių 
iš teisingo darbo teisirtgai 
išgyventi negali.Pav .fabri
ko valytoja per mėnesį už
dirba tiktai 30 rublių, gy
dytojas 70-80 rublių, inži
nierius irgi apie tiek;au- 
dėia apie 50-80 rublių, jei 
sekasi, o jeigu nesiseka, 
tai turi dar primokėti fa
brikui, jeigu atsitinka audi
nį sugadint.Audėjos gauna 
už padarytą darbą, ne už 
valandas .Taigi, jų atlygini
mas eipa čia vadinamu 
”pysvorku".Tat daugumai 
darbo uždarbio nepakanka 
pragyventi ir žmonės pri
versti kombinuoti.

Trečia, palyginkime bū
tinųjų dalykų kainas žinant 
kad rusų rublis nustatytas' 
lO-čiu centųbrangesn is už

Ponia Stefanija Drešerie
nė, vykdama iš Lietuvos 
pas sūnų,p.V.Drešerį, pa
siekusi Montrealį .pirmiau
sia užsuko į "Nepriklausą 
mos Lietuvos" redakcija 
ir tiktai po to pas sūnų. Bet 
pasikalbėti su ja atvirai ir 
nuoširdžiai galima buvo 
tik dabar, po dviejų metų . 
Kai ją kalbino Amerikos 
laikraščių Darbininko ir 
Tėvynės-bendradarbiai, ji 
nesutiko, kad būtų skelbia^ 
ma jos pavardė. Taip žmo
nės yra įbauginti, sutererl- 
zuoti okupanto Lietuvoje . 
Tikta i apsipratus i su gyve

nimo sąlygomis Kanadoje, 
p. Drešerienė jau atvirai, 
nuoširdžiai ir linksma nuo 
taika pasipasakojo.

-Ponia,tamstos išgyven
tieji keli metai Kanadoje 
ja neabejotinai tamstai su
darė vaizdą apie šio kraš
to gyvenimą, kurį tamsta 
jau gali visiškai objekty
viai palyginti su gyvenimo 
sąlygomis Lietuvoje.Kaip 
tamsta trumpai išsakytum 
palyginimą?-buvo paklau 
simas.

-Nėra palyginimo, nes 
tai yra nepalyginamos gy
venimo sąlygos, -atsako p.

dolerį: 1O kiaušinių 2 rub- 
liai/čia 60 centų/;svieste 
svaras l rub. 75 kapeikos 
-2 rub. /čia 70 et./. Tat 
išeina toks palyginimas: 
Čia darbininkas vidutiniš
kai uždirba 80 dol.per sa
vaitę, o ten 50-80 rublių 
?er mėnesį,tat išeina, kad 

Jetuvos darbininkas už
dirba tiktai ketvirtą dalį 
to,ką Kanadoje uždirba ei
linis darbininkas.Bet jei 
gu palyginsime rublio ir 
dolerio perkamąją galią, 
tai išeis,kad Lietuvos dar
bininkas gauna tiktai apie 
6-tą, 8-tą dalį to, ką užair-

ba Kanados darbininkas.
-O vis dėlto gal gi yra 

kas nors geriau Lietuvoje, 
negu Kanadoje?

-Lietuvoje yra nemoka
mas mokslas ir gydymas, - 
ir Kanadoj taip galėtų būti.

-Tai yra teisybė. Bet ar 
Lietuvoje gydymas visiš
kai nemokamas ?

-Ne. Lietuvoje nemoka
mas gydymas ligoninėse, 
bet trūksta , vaistų, kurtų 
tenka ieškoti kur nors, kur 
Sali gauti. Be to, jeigu gy- 
aisi ambulatoriškai, tai 

vaistus pats turi pirktis 
už savo pinigus.

-Man įdomu, ar Lietu
vos žmonės kokiu nors bū
du reiškia nepasitenkini
mą okupacija?

-Taip.Vengiabendrauti 
su rusais .Tarp savęs, kas 
bebūtų,kalba atvirai prieš 
okupaciją. Ir komunistai 
taippat.Lietuviai sako: Jei 
gumes patys galėtume val
dytis, mes daug geriau su
sitvarkytum ir mūsų žmo
nės daug geriau gyventų, 
bet svetima prievarta vis
ką stabdo ir gadina. Juk 
ir lietuviai komunistai ma
to, kad rusai Lietuvoje tu
ri didelių privilegijų, ku-* 
rių jie neturi:buto, maisto 
gavimo ir tt. Yra Lietuvoj 
įstaigų, kurtose lietuviš
kai susikalbėti negalima, 
nes jose tiktai rusų kalba.

Baigiant pasikalbėjimą, 
įdomu pastebėti, kad nors 
p.Drešerienė Lietuvoj bu
vo ne eilinė darbininkė ir 
uždirbdavo apie 120 rub
lių per mėnesį ir išvykda
ma Maskvoje pasigrąžino, 
bet atvažiavusi į Kanadą 
atrodė gerokai sumenkusi 
ir net susenusi,kai tuo tar
pu dabar ji jau atsigavusi 
atjaunėjusi, atgavusi Lie
tuvos laisvės laikų ūpą ir 
kūpi na gyvybės ir gyveni
mo džiaugsmo. Taip žmo
nes veikia gyvenimo sąly
gos.

Ačiū PontafS - Drešerte- 
nei už nuoširdų pasipasa
kojimą. jk.

ii/
komentarai, pastabos ir paslkal- 
bė,jinai su jumis ir savim............

• v
Pasirodo, nėra durnių be Ugnies. Štai, neseniai, ga

vau is Clevelendo tokį atvirlaiškį:

Sausio 1>, 1966.
Brangus Broliai ir Seserys,

Amerikos Lietuviu Konservatorių Klubas konstatuo
ja pro-komunistines tendericijas Pasaulio Lietuviu 
Bendruomenes vadovaujančiu aSmenu sluoksniuose. 
Jei tie asmenys ir toliau vairuos Bendruomenes 
laiva, Jaunimo Kongresas, užuot atžymėjęs musu žy
dinčios jaunuomenes mokslo ir kultūros laimėjimus, 
virs ko-egzistencijos su komunistais manifestacija. 
Lietuviu tautos garbei apginti ir Jaunimo Kongreso 
pasisekimui užtikrinti Amerikos Lietuviu Konserva
torių Klubas reikalauja, kad komunistams tebesi- 
lanksta Pasaulio Lietuviu Bendruomenes paręigonys 
butu tuojau is savo uzimzmu vietų pasalinti.

Pirmininkas Vlce-Pirmininkas Sekretorius

Priešbolševikinio tautų sambūrio delegacija sausio 26 d. lankėsi pas kongres 
maną E.Dervvinskį, kuriam įteikė pareiškimą trotestuojantį prieš papildomų 
Sov/Rusijos konsulatų steigimą Amerikoje. Atvaizde /iš kairės/ matome: M. 
Damkiewich/ukrainietis/.S.Rudzitis /latvis/, V. Majewsky /lenkas/, K.Avi
žienis /lietuvis/ , sėdi kongresmanas E.Derwinski, W.Kollaks /vokietis/, 
dr. P. Lejinš/latvis/, V.Celewich/ukrainietis/ ir T.Caryk/ukrainietis/.

AR ILGAI GYVENA 
MUSŲ PAUKŠČIAI?

Nelaisvės sąlygose, jeigu gerai 
prižiūrimi, paukščiai gyvena gana il
gai. Tyrimais nustatyta, kad smul
kus giesmininkai, laikomi narvuose. 
Išgyvena 20—25 m. Naminiai karve
liai atskirais atvejais išgyvendavo 
iki 35 m. Vlštiniai paukščiai — iki 
20 m. Iš stambių plėšriųjų paukščių 
kilnusis erelis Išgyvena 46 m., o 
amerikinis kondoras — 52 m. Apuo
kai yra gyvenę 53 ir net 68 m. Maž
daug tiek pat išgyvendavo ir stam
bios papūgos. Ar gali bent kai kurie 
paukščiai sulaukti 100 metų if dau
giau, nėra duomenų.

Gamtinėse sąlygose paukščiai gy
vena kur kas trumpiau. Daugumas 
žūva tau pirmaisiais gyvenimo me
tais. Žilos senatvės jie laisvėje ne
sulaukia, nes negalėtų atsispirti 
konkurentams, priešams, turėtų sun
kumų susirasti maisto ir t t. Paukš
čių gyvenimo trukmei išaiškinti gera 
priemonė yra jų žiedavimas. Paukš
čiai žieduojami daugelyje šalių, taip 
pat ir Lietuvoje.

* VKaip matote, atvirlaiškis nėra anoniminis. Pasirasytas. 
Rašybą, ir stilių galite, taip gat, patys įvertinti. 
Taigi. Tautos garbei apginti šie asmenys reikalauja 
pašalinti ( įsidėmėkit tiktai: reikalauja.’) 
vadovaujančius Bendruomenės žmones, kaltindami juos 
lankstymosi komunistams. Kokiu būdu tie ju įtaria- 

mieji lankstėsi komunistams - Klubas nesakot Gali bū
ti, tai ju, paslaptis. Tik kažin,ar bet koks Klubas tu
ri teisę kaltinti žmones beveik tėvynės išdavimu, jei 
nedrįsta ar nesugeba patiekti brangiems broliams ir se
serims faktus? Toks karštas atvirlaiškis, parašytas ge
rokai archaiška lietuvių kalba, kažkaip nejaukiai mane 
nuteikia ir tiek. Nesinori sutikti, kad šie trys - kad 
ir kaip garbingi - asmenys ir ju* Klubas turėtų monopo
lį į žydinčios jaunuomenės " ir " lietuvių tautos 
garbės '* gynimą. Nesinori sutikti!, kad ir vėl būtume 
mokomi tėvynės meilės, kad ir vėl būtume viršai- 
tiSkai barami, kad ir vėl kažkokia mistiška aris
tokratija mums ne tik sakytų;ką turime veikti ir gal
voti, bet dargi taikytų sankcijas bei g ru
sint ųj

Tarp kita ko, norisi man, gilusiam iš eilinių. Žmonių, 
paklausti kelis klausimus šio, man iki Šiol visai ne
girdėto, kjubo : v
1) Kokia šio konservatorių klubo pažiūra į tautines ir
tarptautines problemas? r
2) Ką šis klubas yra konkrec lai nuveikęs: a)
politinėj b) kultūrinėj c) visuomeninėj ir d) jauni
mo srityse? ,
3) K a s klubą paskyrė sekti ir cenzūruoti kitų lietu
vių veiklą? „ v
[į) Kokiu būdu sis nežinomas klubas tariasi galįs sver
ti ir vertinti kitų patriotizmą?

JONAS ROMANAS
AVYŽIUS

KAS ŽMONES SKIRIA

III

Aplink keturkampį stalą sėdėjo keturi vyrai. Du jų, pa
matę tarpdury Arvydą, pabalo, bandė stotis, tačiau tik paju
dino kojų pirštus, tartum norėdami įsitikinti, ar nesapnuoja, 
ir sustingo; trečiasis tuo metu pylė alų į stiklinę, ir būtų 
išpylęs ant grindų, jeigu ketvirtasis nebūtų sugriebęs ąsočio.

— Toleikis, broliuk! Mano įpėdinis! — sušuko tasai, pla
čiai išskėsdamas rankas.— Šimtas metų! Antanai? Ką aš ma
tau?! Ir tave velnias sugundė! Na, dabar galas! Dabar tikrai 
Viešvilės šunys išsprogs.

Arvydas apėjo Roką Bariūną kaip stulpą ir, nepaspaudęs 
atkištos rankos, atsisėdo šalia Šileikos, kuris apdujusiomis 
akimis spoksojo į nulaistytą stalą, negalėdamas surikiuoti 
iškrikusių minčių. Viešpatie... kaipgi dabar? Negi taip vel
niui ant uodegos ir nueis čerpės? .. Aplaistytos, subrankin
tos. .. A?

Seimininkas, plikas storulis be sprando, pastatė prieš 
Arvydą tuščią stiklinę. Ant stalo atsirado lėkštė su kumpiu.

— Savi susirinko. Draugai, pažįstami,— kalbėjo įsitei
kiančiai šypsodamasis.— Ačiū Dievui, neblogai sugyvename 
su žmonėmis. Myli, gerbia, aplanko. Gerk, tamsta, prašom, 
mes nerūšiuojame svečių į prašytus ir neprašytus. Visiems 
to labo užteks. Svarbu, kad būtų santarvė ir susiklausymas.

Arvydas nusigręžė. Jam pasidarė šleikštu nuo veidmai
ningų žodžių. Jis norėjo griebti ąsotį, vožti plikiui į snukį, 
sugurinti tą saldų, savimi patenkintą tortą ir išeiti. Bet kas 
nuo to pasikeis? Nieko. Nebent tiek, kad jam nukirps plaukus 
ir uždarys kelioms paroms į tokią pat ankštą žemą kamerą, 
kaip šis pašvinkęs kambarėlis. Bet ir tai neįmanoma — mili

cijos viršininkas pažįstamas. Staiga jam pasirodė, kad kartą 
čia yra buvęs. Purvinos sienos, apklijuotos pageltusiais laik
raščiais, suskilęs veidrodis, gėlių vazonėliai ant palangių, 
durų anga, užtiesta nenusakomos spalvos marška... „Už to 
nešvaraus dangalo turi būti lova, šlykštus kilimas su piešto
mis gulbėmis ir ji..." Marškos kraštelis buvo pratrauktas. 
Jis pažvelgė pro jį, jausdamas didėjančią gėdą, ir pamatė! 
Prie apvalaus stalelio sėdėjo moteris ir, sukandusi segtukų 
žiupsnį, šukavosi plaukus. Nebuvo nei gulbių su gyvatės 
galvutėmis ant išlenktų kaklų, nei lovos, nei begėdiškai nuo
gos undinės, kuri tada klūpojo ties juo pasilenkusi taip arti, 
kad jis jautė muskusinę jos krūtų šilumą. Buvo tik moteris, 
visai ne anoji, ir šukavosi plaukus.

Kažkas suspaudė jam petį. Arvydas krūptelėjo ir lėtai 
pasuko kraujo pritvinkusį veidą. Šalia stovėjo statybos kon
toros vyriausias darbų vykdytojas Bistrochodovas, mažas iš
džiūvęs žmogelis, ir, atkišęs blyškią ranką, kaltai šypsojosi. 
Jo veidas buvo strazdanotas, be išraiškos, didelės ausys at
lėpusios ir smailos kaip vilkšunio. Arvydas menkai jį paži
nojo, tačiau užteko to, kad neapkęstų visa širdimi. Tai buvo 
žmogus, kuris, gal būt, pats negalėjo pasakyti, kur jo tikroji 
tėviškė. Ir tas kiekvienam brangus žemės kampelis, kuriame 
gimei ir užaugai, vargu ar priversdavo, jį prisiminus, smar
kiau suplakti svetimų kelių dulkėmis apneštą širdį. Kažkada 
jis buvo neblogas žmogus, tačiau su didelėmis pretenzijomis, 
kurių negalėjo patenkinti labai riboti gabumai, ir tai jį, rie
baus kąsnio mėgėją, pastūmėjo išrašinėti gyvenimui fikty
vias sąskaitas. Prisiminė vienoje respublikoje turįs gerą 
draugą. Atvažiavo, paprašė padėti įsikurti. Kaip nepadėsi 
jaunystės dienų bičiuliui? Sentimentai... O ir vaikinas, at
rodo, buvo nieko. Buvo... Taigi, tas „buvo" ne vienam 
privėrė skverną. Bet Bistrochodovui koks reikalas? Partinį 
bilietą į kišenę ir pirmyn per visą šalį! Vienoj respublikoj 
metelius, kitoj dvejus, trečioj vėl, kol nepakvimpa svilė
siais. Blatai, kombinacijos, kyšiai. Bet labai atsargiai, iš lėto, 
saikingai. Svarbiausia — saikingai. Nereikia būti godžiam — 
ant šito peilio ne vienas pasimovė. Na ir ilgai nesėdėk vie
noje vietoje. Štai dvi auksinės taisyklės, kurių laikydama
sis, gali visą amžių prasivartyti kaip inkstas taukuose. Tie
sa, geros nuomonės apie save nespėsi sudaryti (ko tik 
žmonės neapšnibžda?) ir aukštai neiškilsi, tačiau tuo tegu 
rūpinasi garbėtroškos, o mes pasinaudosime traukiniais ir 
lėktuvais.

— Džiaugiuosi, sutikęs,— tarė Bistrochodovas ir dar 

i . . ... 1 kažką pridūrė, bet paskutinius žodžius užtrenkė motoro 
gaudimas už lango, mat, Kleme Stribokas, išsmukęs nepa
stebėtas, jau varė atbulą sunkvežimį iš kiemo.

— O aš nesidžiaugiu,— atkirto Arvydas.
— Seniai matėmės.. .— sumurmėjo Bistrochodovas, su

glumintas Arvydo stačiokiškumo.
— Kiek čia seniai. Juk buvome susitikę rajkome, kai 

jums įsūdė papeikimą už vogtas plytas.
— Klaida, nesusipratimas.— Bistrochodovas lyg nude

gęs atitraukė ranką.— Aš nukentėjau nekaltai.
— Taip, jums pašėlusiai pasisekė: biurui nepavyko įro

dyti, kad tos plytos sulindo į Bariūno namo sieną.
— Šmeižtas, broliuk. Šimtaprocentinis. — Bariūnas pa

kėlė kupiną stiklinę. Alus laistėsi per kraštus, tekėjo ant ke
lių.— Bet nepykstu ant tavęs, Toleiki. Jurėnas atėmė iš ma
nęs partinį bilietą, ir ant jo nepykstu. Tokia politinė linija, 
nieko nepaveiksi — negalima skatinti privačios iniciatyvos. 
O aš nesutinku su šitokia linija. Aš manau, kad galima ir 
reikia plėsti individualių namukų statybą. Juk pažiūrėkit, 
kas šiandien būtų iš Viešvilės, jeigu būtų pasikliauta vien 
valstybinėmis statybomis? Pusė miestelio tebelindėtų lūšno
se. Ne, broliuk, kol kas žmogus nėra toks sąmoningas, kokį 
norite matyti judu su Jurėnu. Kiekvienas sau stato greičiau, 
sąžiningiau, taupiau, negu valstybei.

— Ir dauguma, žinoma, iš valstybės kišenės,— pridūrė 
Arvydas.

Bariūnas vienu užsivertimu supylė į gerklę stiklinę ir 
linksmai pažvelgė į Arvydą užgriuvusiomis akutėmis.

— Kas iš valstybės, o kas ir ne. Na, sakykim iš valsty
bės. Ir kas čia blogo? O mudu kieno? Ar ne valstybės? 
Koks skirtumas, kas pastatė namą — valstybė pati ar aš už 
valstybės pinigus? Svarbu, kad namas stovi, o darbo žmogus 
turi jame pastogę.

Arvydas atsistojo.
— Kiaulė! Maža iš tavęs atimti partinį bilietą — reikėjo 

atiduoti teismui. Na, Šileika! Dar gydysies, ar važiuosi namo?
Šileika kilstelėjo nuo suolo ir vėl sudribo kaip maišas. 

Neskustais skruostais ritosi girtos ašaros.
— Kodėl mane vieną į teismą, broliuk? O tu kas per 

ponas? Pagal teisybę turime sėsti abudu...
— Rokai, ką tu. ..— sudraudė Bistrochodovas.— Mums 

laikas eiti.
— Ne, aš jam įrodysiu, kad jeigu kaltas vagis, tai šimtą

Nukelta 4 psl.

ANTANAS JASUITIS, 
Argentinos Lietuvių Centro vice
pirmininkas, kuris su kitais ALC 
veikėjais daug pastangų padėjo 
Argentinos Lietuvių Kredito Koo 
peratyvo Aušra (Aurora) įkūri
mo darbe. Steigiamojo Koopera
tyvo susirinkime 20. 11. 65 iš
rinktas Kooperatyvo pirmininku. 
Šiaulietis A. Jasuitis Argentino
je gyvena nuo 1929 metų ir vi
suomet dalyvauja lietuvių kolo
nijos veikloje. Sukūręs šeimų su 
Marijona žvirblyte užaugino dvi 
dukras: Gloria-Marta ir Virgi- 
nia-Beatriz. Abi baigia vidurinį 
mokslų. Jos liuoslaikiu padeda 
mamytei prekyboje ir dalyvauja 
ALCentro jaunimo veikloje. Visų 
laikų dirbdamas keleivių trans
porto srity, p. Jasuitis yra stam
bios susisiekimo bendrovės „Ta; 
ta“ ir kitų susisiekimo korpora
cijų dalininkas. Jis yra buvęs Su
sivienijimo Lietuvių Argentinoje 
vicepirmininku, atstovavęs SLA 
Bedarbių šelpimo Komitete. Ak
tyviai. veikia ir savo aukomis re
mia visus naudingus Argentinos 
lietuvių kolonijos vsuomeninius 

ir kultūrinius darbus.
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KULTORLVB^vKO^IKA
IŠLEIDŽIAMI M.K.ČIUR
LIONIO MUZIKINIAI KŪ

RINIAI:
Jūra, Miškas, Liaudies 
dainos, Preliudai. Viso 
bus 3 plokštelės ilgo gro
jimo, po 12 colių pločio ir 
kaštuos 15.80, kas iš an
ksto užsisakys. Pinigų iš 
anksto siųsti nereikia. 
Prašoma tiktai pranešti, 
ar numatomas užsisaky
mas. Prašoma pranešti 
adresu: J.Karvelis, 2715 
W. 71 Street, Chicago, 
Illinois, 60629, USA.

ČIKAGOJE STATOMA 
OPERA "TRAVIATA" 
Kovo 20, 26 ir 27 die
nomis Člikagos lietuvių 
opera stato Verdi operą 
"Traviatą", kurt Lietu
voje ir dabar laikoma tra
dicine ir pastoviai stato
ma gruodžio 31 dieną, Nau
jų Metų išvakarėse.

DAILININKO ANTANO 
TAMOŠAIČIO DAILĖS

DARBŲ
paroda vyksta Ottawo- 
je Art Gallery Little The
atre patalpose nuo vasario 
IO iki vasario 20 dienos i- 
mamai.

Parodoje Išstatyta: 15 a- 
liejaus tapybos, 15 akvare
lės ir 5 litografijos darbai. 
Visi darbai yra originalios 
dailininko kūrybos, pasižy
minčios dideliu svatmlngu- 
mu.

Visiems lietuviams pa
tariama parodą aplanky
ti. čia matome du daili
ninko A. Tamošaičio dar
bus.
VILNIAUS UNIVERSITETO 

REKTORIUS
prof. J.Kubiltųą, dėl ku
rto lankymosi Čikagoje ir 
susitikimų su lietuviais su
kelta labai daug dulkių ir

. net audrų, Lietuvoje sutik
tas labai iškilmingai,kaip 
oficialiai pranešama, mok
slinės visuomenės ir aukš
tųjų mokyklų atstovų Vil
niaus geležinkelių stotyje. 
Kažin kas paveikė, artos 
dulkės, ar triukšmas, kad 
Amerokoje jis pusės me
tų neišbuvo, kaip buvo su
planuota. Tur būt ALTos

vardo mokykloje. Bilie
tai nuo 3 iki 7 dolzerių 
vienam asmeniui.

SOLISTĖ LILIJA ŠUKY
TĖ

priimta į pastoviąją New
Yorko Metropolitan ope
rą mažoms volėms.
"BAUSMĖ m IŠTRĖMIMAS’
Tokiu pavadinimu Vasario vykimą.
16 gimnazijos dir. kun. Br.
Liubinas parašė veikalą, ku
rt gimnazijos mokiniai su- Lletuvos ^rbės konsulas vaidino. Daugelis V.Vokte- įįT nake tasi
tijos laikraščių apie tą vai- A

DR. JULIUS J. BIELSKIS,

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

LABAS RYTASANTANAS TAMOŠAITIS /aliejus/

Hrljos Z)U/YAO\06
VEDA D R. GUMBAS

NOJAUS LAIVE JO TĖVAI 
NEBUVO

Vienas pagirūnas vaikinas 
giriasi, kad jo tėvai kilę 
iš karališkos giminės.
- Tu tur būt galėtum įro
dyti, kad tavo tėvai buvo 
ir Nojaus arkoje, - pašat- 
pauja pokalbininkas.
- Visai ne, -atsako pagirti
nas.- Jie patys turėjo savo 
laivą....
PAGRĮSTAS SIELVARTAS
- Ko tu, Rūtele, verki? Ar 
kas tave nuskriaudė ?
- Ne. Bet mama man liepė 
per gatvę eiti tiktai tada, 
kai pervažiuos automobi
lis. Aš laukiu jau pusę va
landos, bet nė vienas auto
mobilis nepravažiuoja ir 
aš negaliu pereiti skersai 
gatvę, o ten turėjau būti 
jau prieš pusvalandį...

VILNIEČIO NUOMONĖ
Kalbasi du vilniečiai:
- Sakyk, drauge, kaip su
pranti nepasotinamą rusų 
veržimąsi į svetimas že - 
mes? Ar rus ams neuž - 
tenka savo žemės ?
- Mielasis, savo žem ės 
jiems visiškai užtenka, 
bet jiems neužtenka sve
timos žemės.. .Kuris gi 
imperialistas ir kolonis
tas kada pasitenkino sava 
žeme?

rašė ir įdėjo to 
vaizdų'

garbės generalio konsulo 
titulą.

<ė«#Ą

ANTANAS TAMOŠAITIS PAUKŠTIS
Ši akvarelė priklauso inž.A.Paškevičiui,Ottawoj

GERAI SUPRATO PAMO
KĄ

Mokytoja visą valandą aiš 
kino mokiniams apie dan - 
f aus šviesulius ir po to pa 

lausė mokinį Pranuką:
- Kuris iš dangaus švie
suliu sverbesnis- Saulė ar 
Mėnulis ?
-Žinoma, Mėnulis, - atsa
kė mokinys.
- Kodėl tu taip manai?
- Todėl, kad Mėnulis švie
čia naktį ir todėl naktį nė
ra labai tamsu, o Saulė 
šviečia dieną, kada ir taip 
yra šviesu. . .

LAIMINGASIS DEŠIMTME
TIS

Giriasi vienas vyras:
- Visą dešimtį metų aš ir 
Onutė buvome laimin
giausi žmonės.
- O kaip vėliau buvo? Ar 
kas atsitiko?
- Vėliau mes apsivedėm e.

Dėdė dailidė

Dėdė dailidė 
Statė kiaulidę, 
Nebaigęs būdavot 
Jis išėjo uliavot.

Aš pasvėriau žalio vyno

Aš pasgėriau žalio vyno 
Ir nugriuvau į 
Kas tik matėt, 
Man sarmatos

purvyną, — 
nesakykit, 
nedarykit.

KOMUNISTAI PATYS IŠ SAVĘS JUOKIASI
Čia pavaizduotas tekstilės-audimo fabrikas, kurto sie
noje anksčiau buvo įrašyta: Fabrikui reikalingi: l.slie- 
sorlus, 2. Mašinistai ir tt. O dabar vietoje to kabina
mas plakatas su užrašu: Fabrikui reikalingi.. .pirkė
jai. .. Mat, valdžia paskelbė, kad gamybos rodykle

DAILININKO VIKTORO JAUNIMO CENTRAS ČI- KOMPOZITORIAUS GAI- 
PETRAVIČIAUS KAGOJE DELIO OPERA

dailės darbų paroda, vyks- įsigijo naują garsios Sten- "Danutė", dėl kurtos tu- 
tanti Clevelande Galleiy In-,įay f(rmos koncertinį for-rinlo buvo susirūpinimo, 
ternational, susilaukė labai tepioną, kuris salei yra būatr°d° išeina į sceną, nęsateityie bus įmonės išdirbinių kiekis. Tai rusų humo- 

tinas, nes joje nuolat vyks kompozitoriui lankantis Čtro laikraščio "Krokodil" karikatūra, kurią duoda JAV 
ta koncertai. Fortepijono ' ,,T' ‘ -- -- --* « •-
naudai buvo suruoštas di
delis koncertas, Kurtame 
dalyvavo smuikininkė E. 
Kuprevtčtūtė-Bergienė, 
pianistas Andrius Kuprevi
čius ir balso solistai-D. 
Stankaitytė ir St. Baras. 
Koncertas buvęs sėkmin- 
§as. Žmonių susirinkę 

aug.

DIDELĖ MENO PARODA, 
kuri sudarys Vieną iš svarstą, panaudojęs A. Mac — 
blausių 1967 metų Pasauli-kaus poeziją. Kantata pa- 
nės parodos Montrealyje rašyta mezzosopranui, 
dalių, bus skirta žmogaus i tenorui, dviem deklamuo- 
universalumut pavaizduo- 
ti. Paroda apims iš visų 
žemės kraštų 150 Įžymių 
vienetų, pradedant vaka
rų Europos menu nuo re
nesanso laikų iki 20 am 
žiaus pradžios^ artimųjų 
rytų, senąją civilizaciją, 
ankstyvąjį krikščionybės 
laikotarpį, romėnų ir go
tikos laikotarpius. Paro
da bus tiek didelė, kad da 
bar jau yra susirūpinę ja 
viso pasaulio muziejai, iš 
kurių eksponatai bus at
vežti į Montrealį. /CS/.

žymaus amerikiečių spau
dos susidomėjimo. Visi Cl- 
evelando laikraščiai įsidė
jęs apie dailininko darbus 
straipsnius ir jo darbų nuo
traukų. Dailininkas verti
namas labai rimtai.

DRAUGO ROMANO KON
KURSO

laimėtojui rašytojui Jur
giui Gliaudai premija bus 
įteikta vasario 27 d. Jau
nimo centro^didžlojoje sa
lėje iškilmingame akte-ko- 
ncerte, kuriąme meninę 
dalį išpildys solistė iš 
Pietų Amerikos Irena Stan
kūnaitė br dramos akto
riai Kelėčtai ir N. Marti
naitytė.

Šiam konkursui premiją 
paskyrė /$1OOO/ ar. P. 
Kisielius.

ANICETAS SIMUTIS, 
vicekonsulas Generalinia
me Lietuvos konsulate New 
Yorke pakeltas į konsulus 
tame konsulate.

ą duoda JA 
kagoje, atrodo, susitarta leidinys "Problems of Communism" sausio-vasario 
su operos vadovybe, kad 1966 metų, 
opera "Danutė" Čikagos
lietuvių operoje bus stato
mą 1968 metais. Sekanč
iais metais esą sutarta 
statyti Karnavičiaus ope
rą ’*G raziną".

KANTATA DEK LAMA TA
Tokiu vardu garsėjantis 
kompozitorius Darius 
Lapinskas parašė kanta-

tojams, kalbančiam cho
rui, fortepijonui ir muša
miems instrumentams. 
Kantata turinti ir savai
mingą pavadtntmą:Can- 
tata aeclamata arba garso 
ir šviesos spektaklis mi
rus tems mūsų mylimie 
siems.

Kantata būsianti tšpildy 
ta koncerte, skirtame A. 
Mackaus atminčiai. Caption upper left: "From now on one of the basic 

plan-indicators of enterprises will be the task regard
ing the volume of production to be realized by them." 
Sign reads-. “The Textile-Factory Needs: . . .
Man covers the former list with a placard reading 

Customers." —From Krokodil (Moscow), Oct. 10, 1965.

KAIMAS KRYŽKELĖJE Atkelta iš 3 psl.

kartų kaltesnis tas, kas kopėčias palaiko.— Bariūnas ištiesė 
purvinus gumbuotus pirštus, norėjo nutverti Arvydą už at
lapų, tačiau tasai atšoko į šalį.— Įstatymas draudžia vogti, 
duoti ir priimti kyšius. Tu gini įstatymą, o ką darai, kad 
būtų galima gyventi jo nelaužant? Štai sėdi žmogus iš tavo 
kolūkio ir verkia kruvinom ašarom: vanduo pro stogą sun
kiasi, čerpių reikia. O tu ką? Ar duosi čerpių? Jam reikia 
ir lentų remontui, cemento ir dar kai ko, bet jis nieko ne
gaus iš tavęs. O jei gaus, tai trupinius iš kolūkio pastalės, 
apgraužtus kaulus. . . Aš nekaltinu tavęs, broliuk. Pasakiau, 
kad suprastum: visi priklausome vienai gaujai, nėra ko dėtis 
nekaltu avinėliu...

Arvydas griebė Bariūną už gerklės, bet Grigas, įšokęs į 
tarpą, sučiupo už rankos.

— Tokie vagys, kaip tu, ir priverčia dorus žmones ko
pėčias laikyti! — sušuko jis, nustumdamas alkūne Grigą.— 
Mes dar pasikalbėsime. Liepgiriečiai nepamiršo skriaudos, 
nemanyk.

— Atleiskite, draugai. . .— sumurmėjo Bistrochodovas 
išsigandęs.— Jis girtas, nežino ką kalba. . .

Bariūnas išsikvėpęs susmuko galustalėje.
— Nekenčiu šventuolių... davatkų! Visi veidmainiai, 

vagys, mėšlas! Visi! — šnibždėjo, užsikniaubęs ant stalo, 
grieždamas dantimis.

Šileika sunkiai atsistojo ir svirduliuodamas žengė prie 
Arvydo.

— Pirmininke. . . nepyk. .. dovanok. .. Čerpės. .. maga
ryčios. . : nebausk, pirmininke! — Sukūkčiojo, krito ant ke
lių ir anksčiau, negu Arvydas atsitokėjo, sugriebė jo ranką 
ir įsisiurbė gleivėtomis lūpomis.

Jurėnas draugiškai paspaudė abiem rankas ir paprašė 
sėstis. Plačiame veide ilgai nenyko globojanti vyresnio 
draugo šypsena, bet mėlynos, giliai įkritusios akys nesi- 
šypsojo.

Arvydas iš karto pastebėjo permainą kabinete: seni 
griozdiški baldai buvo pakeisti naujais — moderniais. Vi
sur vyravo šviesios linksmos spalvos. Kambarys pasidarė 
erdvesnis, jaukesnis; stambi Jurėno figūra, atsilošusi leng
voje kėdėje už nedidelio rašomojo stalo, atrodė gremėzdiš

ka, nepaslanki, nesiderinanti prie aplinkumos: nejučiomis 
dingtelėjo mintis, kad jis čia turėtų jaustis kaip žmogus, 
apsirengęs svetimais drabužiais. Arvydas nesivaržydamas 
atsakinėjo į standartinius sekretoriaus klausimus („Kaip 
sekasi?" „Kas naujo kolūkyje?" „Ar jau pasiruošėte pava
sario sėjai?") ir matė, kad po kiekvieno atsakymo mėlyno
sios akys darosi šaltesnės, niūresnės, nors veide, kaip ir 
anksčiau, tebeklaidžioja atlaidi vyresniojo draugo šypsena.

— Draugas Toleiki, ir tu, Grigai. Visa tai puiku, ką jūs 
darote savo kolūkiui pakelti,— pasakė jis, ne vietoje nu
traukęs Arvydą.— Jūsų iniciatyva visokeriopai sveikintina. 
Negalvokit, kad noriu jus varžyti ar kitokiu būdu apeiti 
paskutinius partijos nurodymus. Anaiptol! Betgi jūs, draugai, 
neskiriate iniciatyvos nuo savivalės! O savivaliavimo partija 
neskatino ir neskatins. Kodėl nesilaikote rajkomo nurodymų? 
Mūsų įgaliotinis Navikas skundžiasi, kad Liepgirių kolūkyje 
su juo visai nesiskaitoma.

— Navikas nieko nenusimano žemės ūkyje,— įsiterpė 
Arvydas.

— Jam to ir nereikia — jis atstovauja ne žemės ūkio 
ministerijai, o partijos politinei linijai kaime. O jūs ją iškrai
pote, gerbiamieji. Man pranešė, kad vakar Liepgiriai pristatė 
į paruošų punktą keturias melžiamas karves. Draugas To
leiki, ir tu, Grigai, girdėjote apie tokį dalyką, kaip partijos 
direktyvos kelti pieno ūkį, ar tai reikia dar kartą priminti?

— Taip, vakar pardavėme keturias karves, bet jos buvo 
tik melžiamos, o ne pieningos,— ramiai atsakė Arvydas.—

Iki balandžio vidurio esame numatę išleisti visas tokias, ku
rios duoda mažai pieno ir neapsimoka kolūkiui.

Jurėnas krūptelėjo ir sustingo. Kaukės plyšeliuose iš
gąstingai šokinėjo akys.

— Žmogau, ar suprantate, ką darote? Ir kokiu metu tai 
darote? Partija metė šūkį pavyti ir pralenkti Ameriką, skati
na kelti gyvulininkystę, didinti žemės ūkio produktų gamy
bą, o jūs naikinate melžiamų karvių bandą! Toleikis jaunas 
komunistas. .. karštas, ir aplamai. . . suprantama. Bet kur ta
vo protas, kolūkio partinės organizacijos sekretoriau?

— Dovanokit, draugas sekretoriau.— Grigas panėrė gal
vą, susigūžė, tarsi norėdamas už stalo pasislėpti nuo smer
kiančio mėlynų akių žvilgsnio.— Visada klusniai vykdžiau 
jūsų nurodymus. . . nors, kaip dabar matome, ne visos uode
gėlės buvo savo vietoje. Apie daug ką reikėjo patiems pa
galvoti ir daryti pagal savo sąžinę, bet, dantų nepraėdęs, 

proto neįgausi. Baimė, nepasitikėjimas valdė žmones, sekre
toriau. Viena galva galvojo už visus, kad ją kur kots. O 
dabar — ne. Dabar partija skatina visus galvoti. Štai ir galvo
jame. O kai dėl blogų karvių, tai Toleikis gerai daro, jas 
parduodamas. Pasikinkęs pelę toli nenuvažiuosi. Geriau lai
kyti vieną gerą ir gauti pieno kaip iš dviejų blogų, negu 
tris blogas,— tai kiekvienas kolūkietis pasakys. Pašaro išeis 
mažiau, darbadienių už priežiūrą mažiau, o naudos daugiau. 
Ūkis tuo ir laikosi, kad pasėja grūdą, o nupjauna dešimt. 
Reikia žiūrėti, kaip išeina geriau, sekretoriau.

— Pasilik savo išmintį sau. Šiame kabinete sėdžiu aš
tunti metai ir žinau, kuo gali baigtis jūsų avantiūros. Baisu! 
Nusikalstama! Maža to, kad naikinate melžiamas karves, no
rite sužlugdyti ir pašarų bazę, o tuo pačiu ir gyvulininkystę. 
Jiems, matote, kukurūzai nebetinka! Jie beužsėsią trečdalį, 
kiek numatyta plane, o visa kita bulvėms, burokams, miši
niui. . .

— Draugas Jurėnai. — Arvydas nekantriai pabarbeno 
pirštų galais į stalą — jis buvo labai suirzęs, nes negalėjo 
pakęsti žmonių, kurių įgaliojimai siekia toliau, negu jų pro
tas.— Mes norime pasėti kukurūzų gyvuliams šerti, o ne 
ataskaitoms. Mums reikia pašaro. Mes turime būti tikri, kad 
rudenį nuimsime ne mažiau, kaip užplanavome pavasarį. Ki
taip neturėsime nei pieno, nei bekonų, nei pinigų apmokėti 
už darbadienį. Bet pažiūrėkim, ar mūsų sąlygomis galima 
pasikliauti kukurūzais, kaip pagrindine kultūra? Pirmais me
tais jie blogai užaugo, sekančiais buvo geresnis derlius, bet 
ne toks, kokio tikėjomės, o šiemet irgi niekas nėra tikras, 
ar kukurūzai nesuardys mūsų planų. Ne, negalima statyti 
pašarų bazės ant vienų kukurūzų. Ir aplamai būtų neteisin
ga vadovautis bet kuria viena kultūra. Mūsų gamta labai 
kaprizinga. Štai kodėl trigubai sumažinome kukurūzams skir
tą plotą ir sėsime daugiau mišinio bei vienmečių pašarinių 
žolių — jos ir nepalankiausią vasarą nepaliks valstiečio ne
laimėje.

— Žmogau! Viskas labai gražu! Jūs sumažinate melžia
mų karvių bandą, bet gaunate daugiau pieno; vietoj kuku
rūzų pradedate sėti ankštinių — varpinių mišinį, ir jums 
niekada netrūksta pašaro! Žodžiu, viską darote atvirkščiai, 
ne taip, kaip centras moko, ir jums išeina gerai. Nuostabu. . .

— Centras moko atsižvelgti į esamas sąlygas, draugas 
Jurėnai. Jeigu Chruščiovas pasiūlys auginti apelsinus ir pa
mirš paminėti, kad tai liečia pietinius rajonus, negi ir mes 
šoksime veisti apelsinų sodus? Nukelta 6 psl.

Negyvenamoje taloje

f
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MONTREALIO SPAUDOS BALIAUS KARALAITĖS

Renata Lukošiunaite.

PASĘCAI SĖJIMAS SU 
TRECIĄJĄ MONTREA- 
LIC SPAUDOS BALI
AUS KARALAITE

RENATA T.UKO^IUNAITĖ

N V L S NARIU SUSIRINKMAS

įvykęs vasario 5 d.die 
notvarkėje.be kitų reikalų 
aptarė ir santykių su pa- 
vergtukraštu problemas . 
Priimta besąlyginė nuo 
monė: Laikytis musų cen 
trinių organizacijų pa- 
ręįkšto nusistatymo.
Šiais metais sukanka 

šimtas metų nuo vieno di

džiųjų varpininkų, visuo 
menininko, prezidento ir 
daktaro Kazio Griniaus 
gimtadienio. Nutarta su
kaktį iškilmingai paminėt - 
Tam tikslui bus visuome
nės atstovų komitetas su 
darytas ir paruošta minė 
jimo programa.

Karalaičiu rinkimai šia
me kontinente labai pri
prastas reiškinys .Baliaus 
aplinkybėm is, ta i yra laiko 
paįvairinimas ir tam tikra 
paskata susidomėti grožiu, 
kuris yra žmonijos kultū
ros dalis.

Jau sakome,kad yra tra
dicija Montrealio Spaudos 
baliuje rinkti baliaus kara
laitę .Ir šiemet, vasario 19 
dieną, DLK Vytauto Klubo 
salėse įvykstančiame ba
liuje taip pat bus renkama 
baliaus karalaitė/amžius 
tarp 16 ir 30 metu/. Įdomu 
kaip tą vertįna pačios iš
rinktosios. Štai kalbamės 
su praėjusių metų NLSpau 
dos baliaus karalaite Rena 
ta Lukošiunaite.

- Ar Jums buvo įdomu 
kandidatuoti į spaudos ba 
liaus karalaites?

-Labai įdomu.
-Kuo įdomu?
-O gi tuo,kad pirmą kar

tą taip staigiai buvau išves
ta į didelę viešumą ir ga
vau tam tikrą pripažinimą, 
kai pati nesiruošiau būti 
kandidate -mane prikalbi
no rinkimų komisija.

-Ar išrinkimas karalai
te tamstai padarė įspūdįc

-Didelį į spūdį, ypač, kad 
nesitikėjau būti išrinkta.

-Arkas nors iš pažįsta
mų domėjosi Jūsų išrinki
mu ir Jūsų gauta pereina 
maja dovana?

-Taip. Mane tuojau pa
kvietė tautinių šokių gru
pė ir priėmė į savo tarpą , 
kuo aš labai patenkinta ir 
jau dalyvauju joje.

-Kątamsta norėtum .pa
sakyti dar ?

- O. noriu pasakyti, kad 
ši tradicija labai graži ir 
labai įdomi jaunimui. Aš

Baltica Investment Corp.
Autorizuotas kapitalas S 120.000

J. Skučas, Prez. R \ 2-6152 6966 - 44 Avė. Rsmt.
Superkaine sklypus ir žerrę Montreal) je bei apylinkėje.

I ž indėlius mokame S‘> disidendą.

JOE’S BUTCHERY & GROCER
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. LA 4-0209

Tel. 525-8971

POR IRMAI VEDYBOS - KRIKŠTYNOS

SUKAKTUVES - MAŽAME/ IAMS

ĮVAIRIOS PROGOS

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

LaSALLE AUTO SPECI ALIST Reg’d
SAV. G. DESROCHERS 

Taisau ir dažau lengvas mašinas 
7717 GEORGE LASALLE, QUE.

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

namą 366-4203

CANADA

Patikrinkite ar jūsų Pilietybė 
yra tinkamai registruota

YRA DAUGELIS ATVEJU, KANADOS PILIETYBĖS ĮRODYMAS YRA 
BUTINAS JUMS. TAI YRA PERDAUG SVARBUS DALYKAS, JOG NE 
GALIMA Į TAI NEATKREIPTI YPATINGO DĖMESIO. PATIKRINKIT 
GERAI.

PAVYZDŽIUI, NUO SAUSIO 1 DIENOS, 1947 METAIS IŠTEKĖJUSI 
MOTERIS TUO PAČIU NEĮSIGYJA KANADOS PILIETYBĖS’, KADA 
JOS VYRAS TAMPA PILIEČIU. NATŪRALIZUOTŲ KANADIEČIŲ 
VAIKAI /NEBENT JIE YRA GIMĘ KANADOJE/ NETAMPA KANA
DOS PILIEČIAIS, KOL JŲ TĖVAI AR GLOBĖJAI NEPAPRAŠO 
JIEMS PILIETYBĖS.

JŪS GALITE SUŽINOTI APIE KANADOS PILIETYBĖS GAVIMĄ PA
RAŠĘ Į ARTIMIAUSIĄ KANADOS PILIETYBĖS TEISMĄ. ARBA'JEI 
JUMS PATOGIAU, SIŲSKITE SAVO PASITEIRAVIMUS Į:

THE REGISTRAR OF CANADIAN CITIZENSHIP, 
DEPARTMENT OF CITIZENSHIP AND IMMI - 
GRATION, OTTAWA, ONTARIO.

KANADOS PILIETYBĖS TEISMŲ YRA: MONCTON, N.B., MONT
REAL, P.O., OTTAWA, TORONTO, HAMILTON, ST.CATHARI- 
NES, KITCHENER, LONDON AND WINDSOR, ONTARIO', WINNI - 
PEG, MANITOBA, EDMONTON AND CALGARY' ALTA, AND 
VANCOUVER' B.C.

JEAN MARCHAND

PILIETYBĖS IR IMIGRACIJOS MINISTRAS.

labai ja palaikau.Mergai
tes aš kviečiu vasario 19 
dieną dalyvauti baliuje ir 
karalaitės rinkimų konkur
se,o visus tautiečius kvie- 
č iu pas inaudot i baisa vimo 
teise ir rinkti tą,kuri kam 
atrodys būti verta karalai
tės vardo. Man bus didelė 
garbė jai perduoti pereina
mąją dovaną, kurion bus 
įrašytas ir naujos karalai
tės vardas. Aš dėkoju Ne 
priklausomai Lietuvai ir 
visiems, kurie dalyvavo 
rinkimuose. jk.

FILMO MENAS _ ■
SALLAH

Jaunos Izraelio valstybės dar 
jaunesnėje filmų istorijoje tai 
pirmas komiškas filmas, pa
statytas bendromis žydų imi
grantų režisorių ir artistų pa
stangomis. Nespalvotame, arti 
dvieju valandų besitęsiančia-

me filme režisorius Ephraim 
Kishon, kartu paruošęs ir ori
ginalų filmo tekstą, sklandžio
je komedijoje nuotaikingai 
pasišaipo iš eilės naujosios Iz
raelio valstybės aspektų — 
biurokratinės painiavos, gau
sių politinių partijų rungty
nių, kolchozinio gyvenimo

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

I

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

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

BALTIC WOODWORK CO.
DAROMOS ĮVAIRIOS DURYS, LANGAI, \ IRTLVĖS KABU Al 

IR Kil i ĮVAIRŪS MEDŽIO DIRBIMAI

K. KIAUŠAS ir J. ŠI Al Čll LIS.
Adresas: 547 Laflcur Street,- LaSalle.

Montreal, I’.Q Tel. DO 6-3884.

" 1 .............................. I

SIUNTINIAI LIETUVON !
per

Kaufman’s Woollens &Texttles
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 ir 

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

Ateikite ir igitikinsite. kad čia perkant sutaupysite. 
PRIIMAME UŽSAKYMUS

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

SAVININKAS C H. KAUFMAN AS 
Lietuvos pilietis. Buvęs audinių fabriko Litex Kaune 

vedėjas. Laisvai kalba lietuviškai.

trūkumų ir pan. Neišsilavinęs 
pusamžis žydas su gausia šei
ma atvyksta iš rytiniu kraštų 
ir tuoj žvalgosi kur čia teka 
pažadėtos medaus ir pieno 
upės. Giliausiai nusistatęs 
vengti bet kokio darbo, bando 
pragyventi iš azartinių lošimų 
ir trumpų, bet apgaulingų pa
tarnavimų. Gausią ateivių šei
mą patalpinęs vieno kambario 
apgriuvusioje lūšnoje, tėvas 
visaip bando išgauti leidimą 
persikelti i normalų pastatą, 
kas galutinai komiškų situaci
jų pasėkoje ir pavyksta. Pa
triarchališko tėvo vaidmeny 
tikrai puikiai pasirodo vos 29 
m. artistas Haym Topol. Prie 
filmo pasisekimo prisideda ir 
kylančios Izraelio artistės 
Geula Noni bei Gila Almogor.

20 000 000 kartų' y
Kolumbijos (Kanada) 

universitete sumontuotas 
pirmasis pasaulyje mikro
skopas, didinantis iki 
20 mln. kartų (5—10 karių 
daugiau, negu 
ligšioliniai 
mikroskopai), 
pas-gigantas 
metalų ir lydinių atomų 
struktūrai tirti.

stipriausieji
elektroniniai

Mikrosko-
naudojamas

ME 7-6727 Į
DE LUXE CLEANERS |

S«V. P. RUTKAUSKAS j
117-6 Avenue, Lachine, P.Q j

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

visi rūšiį draudimas.
268 - 2nd Ave., LaSalle. Tel: 366-531)9.

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

ęjooeoooooooa

Telefonu 7 6 8-6679

WINDSOR
DRY CLEANERS & DYERS CO. LTD. 

Valome visokius drabužius ir kitą Jūsų namų apyvoką.
Savininkai:

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

PRANEŠAMA APIE 
NAUJĄ GYDOMĄJĄ 

MEDŽIAGĄ — 
Tai yra ypatinga gydomoji 

medžiaga, įrodžiusi gafią 
sutraukti hetnorojus ir 

pataisyti sugadintus 
audinius. 

Pagarsėjęs tyrimą institutas 
atrado nepaprastą gydomąją 
medžiagą, sugebančią sutrauk 
t i liemorojus be skausmo. Ji 
per keletą minučią sumažina 
niežėjimą ir nepatogumus bei 
pagreitina uždegimo pažeistą 
audiniu gijimą. 

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

Tačiau visą svarbiausia — 
rezultatai būdavo tokie nuos
tabūs, kad šis pagerėjimas 
tęsdavosi daugelį mėnesią. 

To buvo pasiekta naudojant 
gydomąją medžiagą/Bio Dyne 
kuri greitai padeda užgyti pa 
žeistoms celėms ir sužadini 
naują audinią augimą. 

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

Pasitenkinimas -• arba 
grąžinami pinigai.

notvark%25c4%2597je.be
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Jeigu keliatės i JAVjjJsty- 
)es, apsigyvenkite, amžinai 
žaliuojančioje ir šiltoje Kali 
forniįoje. Įnformącijas teikia 
ir padeda įsikurti

JOHN KUTRA

O11 Wl*_SHIRE BLVD. 304-6017 
SANTA MONICA. CALIF. 305.3356

RIA110I

TAUPYK IR SKOLINKIS 
TORONTO LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVE

„ PARAMA”
Būstinė: LIETUVIŲ NAMAI

1129 Dunda* St. West, Toronto 3, Ont., tel. LE 2-8723 
Už depozitu* „Parama" moka 4J4% vieton 4%% ir už 
asmenine* paskola* „Parama" ima 7% vieton 7 % %.

Už paskola* ir — morgižiu* — 6J4%. 
Paskolos mirtie* ir invalidumo atveju apdrau»to*.
Vi*ų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, 

bet nedaugiau $ 2,000.00.
„Paramų*" nariai* gali būti kiekviena* lietuvi*, 

gyvenanti* Kanadoje.
Kaso* v a l * n d o • :

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

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

tiktai pirmadieniai* >r penktadieniai*.

JUOZAS AUDĖNAS 
Ekonomistas

Tarpininkauja Mutual 
Funtls 

investments.
109 Warwick Street 

Brooklyn 7,N.Y.

S tAPA t
Reportažas iš Toronto 

tiesiog vedžiojo 
klausytoją po į- 
vairiaspalviai is- 
sipuoŠusį, auksi
niais lapais išsi
dabinusi rudenį, 

vėliau, šokią me
tu, orkestrui pri
tariant, vokaliste, 
savo puikiuoju bal
su priminė tas ma
loniąsias, netoli*- 
mos praeities die-

Lietuviai advokatai 
NEIMAN, BISSET 

& SEGUIN
Barrister*, Solicitors, 

Notary Public.
35 Heyden Street 

(netoli Bloor ir Yonge) 
Toronto 5, Ont.

Tel. Ofice WA 4-9501 
Res. 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.L. 
Bendrdarbts V. S. Mastis, 

L.L.D.
Namų, farmų ar bet kurto 
verslo pirktmo-pardavt - 
mo dokumentų sudarymas 
mortgičiai, sutartys, testa 
mental Ir vist kiti teisi - 
niat reikalai.
408 RON CES VALLES A V 

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

Namų: CR. 9-6166,

ĮVAIRUS siuntiniai ir dovanos
J LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ 

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

F1LATELITU ŽINIAI! 
PERKI) Nepriklausomos Lie 
tavos Pašto Zenklus-Vokus- 
Atvirutęs-Abartus-pavięnius, 
serijomis-dideliais bei ma
žais kiekiais. Kreiptis su 
pasiūlymais į W.E. Norkų, 
2647 Eddington Street. 
Phtla lelphia.Pa, Į913/.USA

penkiolikos metų, 
lietuviškos radio va
landėlės sukaktuvinis 
pobūvis praėjo sima- 
navi£it| Ženkle, protį- 
ramos metu scenoje, 
kaip solistas pasiro
dė ne tik pats radio 
vedėjas simanavitiuą 
bet jo broliai, jo 
dukra, jo žentas Lau
rinavičius .

Viena iškiliausiu, 
vis dėl to, lemta 
laikyti, pirmą kartį 
matomą, solistu Lai

mutį yačionie- 
nį. ponia MaČionienė 
įžengė į sceną, baltą, 
kaip angelas, jos pa
traukli išvaizda,jos 
juodus plaukus puo
šianti , šimtus at
spindžiu barstanti 
diadema, teikė reto 
pasigėrėjimo reginį.

Solistes išpildomi 
"Rudens lapai", savai
minga naujovė svajin. 
gai sklido prisikėJP 
mo parapijos salėje 
ir žavėjo minėjiman 
gausiai susirinkusius 
tautiečius, yačionie- 
nės sodrus balsas, 
jos nuotaikingas vo
kalinis išsiliejimas, 
jos pasigėrėtina lai
kysena, beveik apčiuo
piamai išryškino,jis

apdainuotais pava
sariais.

ateities linkėti
nai solistei, Sima- 
navi&liį kvartetui, 
Augaitytęs su Lau
rinavičiene duetui, 
akomponavo, preci
zinė piano meisterė 
D. Skrinskaitė.

Apskritai radio 
valandėlės parengi* 
:nas praėjo jaukio
je nuotaikoje su uŽ 
kandžiais, nugeri** 
mals ir loterija. 
Tarp kity, mažesnių, 
premijų, L. Karbo
nas laimėjo Bacėno 
Kelionių Biuro atos
togas Benaudoję.

S. pranckūnas

AR ŽINOTE KA RAŠO

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

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

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

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

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

Uėjo Įdomus 1966 metama KALENDORIUS .kurto 
kaina SO. 95.

LIETUVIŲ

DIENOS
ILIUSTRUOTAS LIETUVIŲ KULTŪROS IR 

VISUOMENĖS GYVENIMO ŽURNALAS

Negyvenkite nematydami, kas darosi lie
tuviškame pasaulyje!

Užsisakykite
žurnalą LIETUVIŲ DIENOS.

{vairios sudėtie* maisto 
siuntiniai be muito iki 33 
svarų. Prašom reikalauti 

mūsų naujų maisto 
katalogų.

Automobiliai, šaldytuvai, 
skalbimo masinos, motocik
lai, dviračiai, siuvamo* maši
nos, televizijos aparatai, pia
ninai, automobiliam* padan

gos, foto aparatai ir 1.t.
• Be to, siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustu* įvairiu* 

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

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

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

patarnauti ateityje.

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

Darbo valandos: pirmadieniai* — penktadieniai* nuo 9 vaL 
ryto iki 7 v. v ak.; šeštadieniai*—nuo 9 vai. ryto iki S v. pp.

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

METALŲ BALSAS

Vienas amerikinis inžinierius nustatė, kad plaunamas, 
susukamas arba gniuždomas metalas ima skleisti ypa
tingus garsus, kurių negirdi žmogaus ausis. Tai faktiš
kai labai trumpos trukmės vibracijos, kurias galima iš
aiškinti atomų pasiskirstymu molekulėje. Dabartiniu me
tu šis inžinierius kuria mikrofoną, galėsianti sustip
rinti šiuos atomų „vaitojimus", kurie leis nustatyti me
talų silpnąsias vietas.

VEDA KAZYS BARONAS

1.1966 m.Š. A. Pabaltie 
čiųalpintsti lės slidinėji
mo pirmenybės įvyks 1966 
m.vasario 26 dJBlue Moun 
tain Winter Park, Colling 
wood,Ont. .Kanadoje. Var 
žybas vykdo Toronto LSK 
vytis .Kartu bus vykdomas 
ir 1966 mJS. Amerikos lie 
tuvių pirmenybės .Progra 
moje-slalomas ir lusilei 
dimas.vyrų, moterų, jau
nių ir mergaičių klasėse.

2.1966 m.Š.A.Pabaltte 
čiųCross-Country slidinė 
jimopirmenybės bus vyk
domos 1966 m.kovo 6 d., 
Horse Shoe Valley Skiing 
Resort,Ont. Kanadoje. Var 
žybas vykdo Toronto Estų 
Sporto klubas "KaleV". Pro 
gramoje-vyrų, veteranų, 
moterųt jaunių ir mergai
čių varžybos,

3.1966 m.Š.A.Pabaltie 
čių Stalo Teniso pirmeny 
bės įvyks š. m.balandžio 
2-3 d. Toronto, Ont. Varžy 
bas vykdo-Toronto LSK Vy 
tis. Programoje-komandt 
nės varžybos vyrų ir mote 
rų klasėse ir individuali-

Sporto skyriaus vedėjas 
Kazys Baronas.

1966 M.Š.M.PABALTIE- 
ęiŲ SPORTINIU VAR - 
ZYBŲ KALENDORIUS

F-ja skelbia 1966 m.Š. 
Amerikos Pabaltiečių 
sportinių varžybų tvarka
raštį,priimtą PSF-jos Me 
tinto Suvažiavimo metu, 
š.nvsausio 15 d.Clevelan 
de.Sis kalendorius apro
buotas visuotiniame SAL 
FASS-gos suvažiavime š. 
m. sausio 22-23 d.Detroi 
te.

nės-vyrų,moterų, veteranų 
ir prieauglio A' ir B klasė 
se.

4.1966 m.Š.A.Pabaltte 
čių Krepšinio ir Tinklinio 
pirmenybės įvyks gegužės 
7-8 d. Toronto, Ont., Kana 
do je. Vykdo-Toronto Estų 
S. K."Kalev". Programoje 
- krepšinis vyrams, mote 
rims, jauniams ir mergai 
tėms.Klekvieną tautybę ats 
tovauja jų rinktinės.

5.1966 m.Š.A.Pabaltie 
čių lengvosios atletikos 
pirmenybės suaugusių kla 
sėse ir visų klasių Plauky mR VUV Yb'ės mo pirmenybės įvyks š.m. PIRMENYBES 
liepos 9-10 d. Udora, Ont., 
Kanadoje.Varžybas vykdo 
-Kanados Latvių Sporto Są 
junga.

6.1966 m. Pabaltiečių 
Lauko Teniso pirmenybes 
numato pravesti latviai, va 
saros viduryje.Vieta ir da 
ta dar nenustatyta.

7.1966 m.Š. A. Pabaltte 
čių prieauglio klasių leng 
vosios atletikos pirmeny
bės numatomos vasaros pa narra 1" 
baigoje, galimai Clevelan ■ 
de. Vykdo-lietuviai.

8.1966 m.S. A. Pabaltie

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

LIETUVIŲ DIENOS
4364 Sunset Boulevard

Hollywood, California 90029

Telefonas: 664-2910

PRENUMERATOS KAINA: met»m» — $6M

vių pirmenybėmis, š. m. 
liepos 9-10 d.,Hamiltone, 
Oųt. Kanadoje.

Sis pranešimas skelbia 
mas SALFASS-gos Centro 
Valdybos pavedimu.

P.S. F-jos Lietuvių 
Sekcija

tuvių pirmenybėmis.
9.Į966 m.S.A.Pabaltte 

člų Šaudymo pirmenybės 
planuojamos kartu su lietu

1966 M .Š.A.PABA LTIEČIŲ 
S LIDINE JIM O 
_______ NYBES

1966 m. S. Amerikos Pa 
baltiečtų Alpinistinės slidi 
nėjimo pirme lybės įvyks 
vasario 26 d./šeštadienį/, 
Blue Mountain Winter 
Park, Collingwood,Ont. Ka 
nadoi.Kartu bus vykdoma 
ir Š.Amerikos Lietuvių pir 
menybės, išskaita it lietu
vius iš bendro dalyvių skai 
čiaus, visai nevykda it ats 
kirų varžybų. Pirmenybes 
vykdo Toronto LSK Vytis, 
pagal SALFASS-gos Cen
tro Valdybos pavedimą.

Programa:Slalomas-vy 
rams, moterims, jau iu- 
čtams ir mergaitėms. Nu 
s įleidimas /Downhtll/-vy 
rams, moterims, jaunu
čiams.

Jaunučių ir mergaičių 
amžius - žemiau 16 metų 
varžybų dieną.

Dalyvių registracija vyk 
doma per sporto klubus ar 
ba t idivtdualiat, užpildant 
dalyvio registracijos la
pus ir juos pastunčiapt iki 
s. m. vasario 22 d. ,SALF 
ASS-gos Centro Valdybai 
šiuo adresu :Lithuania n Ath 
Ietie Union, c/o Mr.S.Kra 
šauskas,Secr., 22 Palade 
na Gardens,Toronto 9,Ont. 
Canada / Tel. RO..6-5367 
code 416/.

Smulkios Liformacijos 
ir dalyvių registracijos la 
paiyra išsiunti.iėtivistem 
lietuvių sporto klubams. 
Pavte Hat,klubams nepri
klausą slidinėtojat infor 
macijas ir registracijos 
lapus gauna aukščiau nuro 
dytų adresu.

1966 m. Pabaltiečių 
Cross-Country Slidinėji
mo Pirmenybes.

1966 m.Š.A. Pabaltiečių 
Cross - Country Slidinėj! 
mo pirmenybės įvyks kovo 
6 d. /sekmadienį/,Horse 
Shoe Valley,Ontario, Kana 
doje /66 mylios į šiaurę 
nuo Toronto/.Pirmenybes 
vykdo Toronto Estų S.K.

KAIMAS KRYŽKELĖJE Atkelta iš 4 psl.
Jurėnas atsilošė kėdėje ir tylėdamas valandėlę žiūrėjo 

į Arvydą. Priekaištingai, piktai. Su nuostaba ir pavydu. Kaž
kas jo viduje skilo pusiau, kaip ne kartą atsitikdavo, susi
dūrus akis į ak; su problema. Viena jo sąmonės pusė pritarė 
Arvydui, antroji gi neigė jį, protestavo, skatinama sukilusio 
savisaugos instinkto.

— Jūs pašėlusiai sąmojingas, draugas Toleiki,— pagaliau 
pratarė. Tas kažkas, perskilęs jo viduje, vėl susijungė į vie
nalytę nepajudinamą visumą, kurios priedangoje jis visuo
met pasijusdavo tvirtai ir saugiai, kaip laivas, aplenkęs pa
vojingą povandeninę uolą. — Pavydėtinai sąmojingas. Bet 
nemanykite, kad kartu su Stalinu numarinome ir pagarbą 
autoritetams, jos nusipelniusiems.

— Autoritetus gerbiu, tačiau nedarau iš jų stabų, nesi
meldžiu, nes religija, kokia ji bebūtų, nesukurs komunizmo. 
Aš netikintis, sekretoriau, todėl manau, kad mums, komunis
tams, nedera laukti stebuklo iš dievų, o reikia pasitikėti pilkų 
žmonių masėmis, liaudimi, jos protu ir išmintimi, ko toli 
gražu dar nėra.

— Pažiūrėsim, tuoj pažiūrėsim, kiek siekia toji jūsų iš
mintis, gerbiamasis.— Jurėnas atvertė priešais gulintį aplan
ką, paėmė iš jo kažkokį popieriaus lapą ir atgalia ranka 
pastūmė Arvydui.— Malonėkit susipažinti, ir čia liaudies iš
mintis, nors kiek kitokio pobūdžio, negu norėtumėte.

Arvydas permetė akimis rašomąja mašinėle atspausdintą 
tekstą. Po apačia buvo pakeverzoti keli parašai, o tarp jų — 
trys kryžiukai, matyt, kažkas, norėdamas, apsidrausti, apsi
metė beraščiu.

— Lapino darbas. Pasigėrėk.— Arvydas padavė skundą 
Grigui.

Tasai įknibo į raštą ir, atidžiai jį perskaitęs, piktai nu
bloškė ant stalo.

— Septyni parašai, nė vieno žodžio teisybės! Pasikaustė 
kiaulė ant visų keturių, tik ne ta koja spiria. Paklausykit, 
sekretoriau, papasakosiu, kaip iš tikrųjų buvo. Savo akimis 
nemačiau, nesigiriu, bet visi, kas tada buvo Lapino kieme, 
žino, kad Rimšienė pati persikirto lūpą. Pašėlusi melagė. ..

Jurėnas rankos mostu nutildė Grigą.
— Navikui pavesta ištirti reikalą. Tačiau ir be tyrimo 

aišku, kad valstiečių rietenos Lapino kieme sukėlė tokį poli
tinį rezonansą, kurio lengvai neužlyginsi. Nekalbu jau apie 
banditišką elgesį su Rimšomis. Žmogau! Kuo tu juos palai
kei? Buožėmis? Kapitalistų pakalikais? Liaudies priešais?

Neatleistinas politinis trumparegiškumas! Taip galėjo pasielg
ti nebent dvarininkas su savo kumečiais, o ne komunistas 
su daugiavaike kolūkiečio šeima.......... Nė vieno žodžio tei
sybės. .O čia kas, jei ne teisybė, Antanai Grigai? Ar ne^ 
atėmėte iš Rimšų antros karvės, nesulyginote jų su tokiu 
Lapinu, nors viena motina didvyrė, o kitas.. . pats velnias 
nepasakys, kas iš tikrųjų kitas. . .

— Mes bijojome, kad išimtis nesukiršintų žmonių,— pa 
siteisino Arvydas, širdyje pripažindamas Jurėno tiesą.

— Medžio neužkliudęs, per mišką neišvažiuosi,— pridū
rė Grigas.

— O labai netoli nuvažiavote, gerbiamieji? — Jurėnas 
dviem pirštais pakėlė nuo stalo skundą, lyg kokį slieką, įmetė 
; aplanką ir, tartum pasišlykštėjęs ar ko išsigandęs, staigiu 
judesiu atsistūmė su kėde nuo stalo.— Niekur nenuvažiavo
te. Visai ne į tą pusę nusukote. Paklydote. Reikėjo pirma 
išaiškinti žmonėms valdybos nutarimų reikšmę, duoti laiko 
apsiprasti, ištirti nuotaikas ir tik po to realizuoti, o jūs iš 
karto smogėte kaip jaučiui į tarpuragį.

— Buvo su visais kalbėta, aiškinta. Tiesa, gal kiek pasi
skubinome, bet kas norėjo suprasti, tam pakako laiko, o kam 
kolūkio reikalai svetimi, tam nė per metus neįpūsi šventos 
dvasios,— pastebėjo Arvydas.

— Ne mes skubėjome, sekretoriau, pavasaris skubino, 
kad jį kur kots! Žemelė mūsų. Valgyti prašė — mėšlo. ..

— Apie mėšlą atskira kalba. Nevyniodamas į vatą, pasa
kysiu: tavo idėja, Toleiki, pakelti kolūkį privatininkiškais 
metodais labiau negu abejotina. Mes suprantame natūralių 
trąšų vaidmenį žemės ūkyje, bet tai nereiškia, kad vardan 
ekonominio efekto turime nusikalsti savo idėjiniams princi
pams. Kas tai per sandėris kolektyvo, visuomeninės organi
zacijos su pavieniais asmenimis, gerbiamasis? Jūs mums duo
kite mėšlą, mes jums rudenį šiaudų.. . Kaip pavadinti tokį 
biznį, gerbiamieji? Kas tai — grįžimas trisdešimt penkerius 
metus atgal, į nepą, ar politinis nesubrendimas? Nedaug 
trūksta, kad nusiristumėte iki to gudruolio pirmininko, kuris, 
atėjęs vadovauti kolūkiui, pusę visuomeninių karvių bandos 
išdalijo melžti kolūkiečiams, kol atsiras šviežios žolės.

— O ką jis turėjo daryti, sekretoriau, jei buvęs pirmi
ninkas nepasirūpino pašaro? — atsiliepė Grigas.

— Jam reikėjo padaryti, kaip kitas gudruolis pirmininkas 
padarė: laukti, kol gyvuliai išdvės badu,— kandžiai pastebėjo 
Arvydas.

Jurėno akys patamsėjo. Jis atsilošė, ištiesė kojas ir kelias

akimirkas žiūrėjo į savo batų nosis.
— Sąmojinga, Arvydai Toleiki, labai sąmojinga,— prata

rė bespalviu balsu.— Dabar madinga traukti per dantį aukš
čiau stovinčius. Kai kas tai supranta kaip kritiką iš apačios, 
o aš manau, kad čia esama paprasčiausio anarchizmo, būdin
go žmonėms, kurie per geros nuomonės apie save.

— Mudviejų požiūriai niekada nesutapo, draugas Jūrė- 
nai. Gyvenimas parodys, kuris esame teisus — palikime jam 
spręsti, užuot užsiiminėję demagogija.

Jurėnas susigūžė, panarino galvą ir su kėde prisitraukė 
prie stalo. Ausų kriauklės iš raudonų pasidarė violetinės, 
lūpos pabalo — jis buvo iki kraštutinumo įskaudintas. Jo 
geležiniai nervai galėjo atlaikyti smarkiausią psichinę ataką, 
tačiau buvo bejėgiai prieš tokius žodžius, kaip biurokratiz
mas ir demagogija.

— Žmogau! — Jūrėnas trenkė kumščiu į stalą, net raša
linė pašoko, o plunksnakotis nuriedėjo ant grindų ir nukrito 
Arvydui po kojomis.— Aš pakviečiau jus ne klausytis įžei
dinėjimų, o rimtai pasikalbėti kaip partinės organizacijos 
vadovas su komunistais, kurių elgesys kelia rimto susirūpi
nimo. Atrodo, pamiršote, kad partijos narys turi besąlygiškai 
paklusti partijos disciplinai ir vykdyti aukštesnių organų 
nurodymus. Jūs negerbiate žmonių, kuriuos patys iškėlėte 
vadovauti, žeminate rajkomo autoritetą, kurstote valstiečių 
masėse anarchistines nuotaikas.

Arvydas su Grigu, apstulbinti tokio kaltinimo, prasižioję 
žiūrėjo vienas į kitą.

— Šito nėra skunde,— tęsė Jūrėnas, šiek tiek apsirami
nęs.— Bet nebandykit išsisukinėti — man viskas žinoma. An
tanai Grigai, kolūkio partinės organizacijos sekretoriau! Už 
Toleikį galvą guldai, o pasakyk, ar žinai, ką jis prikalbėjo 
valstiečiams Lapino kieme? Tyli? Matai. .. O su išvadomis 
greitas. Toleikis bandė įdiegti valstiečiams maištingą mintį. 
Girdi, reikėjo patiems susidoroti su Bariūnų, nelaukiant, kol 
rajkomas padarys savo išvadas. Ar jūs suprantate, kur veda 
tokia filosofija?

— Nežinau. . .— sumykčiojo Grigas. Vešlūs kvietiniai 
antakiai trūkčiojo iš susijaudinimo.— Mažai esu apsiskaitęs 
ir šiaip. .. bet gyvenimiškai žiūrint... ką žmonės turi daryti, 
jei blogas pirmininkas, o rajkomas jo nepakeičia? .. Juk ir 
bitė savo namus gina, kad ją kur kots., .

— Bitė! Tik ir težinai patarlėmis kalbėti, o apie marksiz
mą-leninizmą neturi mažiausio supratimo. Tikriausiai nesi 
perskaitęs ištisai nė vieno Lenino tomo? .. [Jaugiau bus

Programa: 15 km .vyram 
Elite klasės /19-34 metų 
imtina i ;1O km vyrams Ve 
teranų klasės/virš 34 m/; 
5 km moterims/virš 15 
m./;5km jauniams /16-18 
m. imtinai/; 2.5 km jaunu 
čiams/žemiau 16 m./;2.5 
km mergaitėms /žemiau 
16 m./.

Dalyvių registracija vyk 
doma iki š.m. vasario 28 
d., tuo pąčiu adresu ir ta 
pačia tvarka, kaip ir alpi 
ntsttnėms varžyboms.

Vist lietuviai slidinėto 
jai,ypatingai alpinistinėse 
rungtynėse.yra kviečiami 
kuo gausiau dalyvauti. Va r 
žybos vykdomos labai ge 
rose sąlygose.

P. S. F. Lietuvių Sekcija.
LIETUVAITR —
GEBIAIS1A MOKINK

“Bolsa de Comercio” Fondas 
Buenos Aires mieste šiemet dar5 
geriausią mokintą atranką, kuriuos 
premijavo (vairiomis dovanomis. Iš 
visą šiemet baigusiųjų mokslą rasta 
geriausia mokinė lietuvaitė Zulema 
Beatriče Liutkevičiūtė.

Kaip vienai iš geriausių mokinių 
Zulemai Beatričei Liutkevičiutei bu
vo (teikta aukso medalis ir auksinė 
plaketa, be to dar buvo apdovanota 
117 mokinių aukso medaliais, 113 
sidabro su atatinkamais diplomais. 
Z. B. Liutkevičiūtė dar gavo stipen
dijų 10.000 pesą mėnesiui studijuo
ti universitete.
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LIETUVIŠKAS

Vakarų šnipas Kremliuj

TAUPYK IR SKOLINKIS koperatyviniame bankelyje 
„TALKA“

Išduodamos asmeninės paskolos iki 5,000 dol., 
morgičią paskolos iki 60% turto vertės .

Už Šerus mokama 41/2% dividendo iš pelno, už 
depozitus 4% ir veikia nemokamas gyvybės ir paskolą 

, draudimas.
Pilnas čekią patarnavimas.

Darbo dienos:
Pirmadieniais - penktadieniais 9 vai. -- 1 vai. po pietą, 
Antradieniais ir penktadieniais 5 vai. -- 8 vai. vakaro.
21 MAIN St. E. Room 207. Tel. JA 8-0511,

KAUKIU BALIUS

PAGRISTAS SUSIRŪPINI
MAS

Vasario 6 d. A.V.par. 
klebonas prel.dr. J. Tada 
rauskas, apžvelgdamas 19 
65 m. lietuvišką kolonojos 
veiklą, pagrįstai padarė 
priekaištų daliai hamilto- 
niečių lietuvių.Jo nuomone, 
lietuviška kolonijos veikla 
yra pasigėrėtinoje padėty 
je,tačiau metai iš metų dir 
bančiųjų eilėse matyti vis 
tie patys veidai. Tie patys 
vadovų eilėse,tie patys sa 
lėse bei parengimų talki
ninkavime. Nuo šių metų, 
prel. kvietė daugiau tautie 
cių įsijungti pagalbinį dar 
bą,nes vieni vadovai per
krauti darbais, pradės pa 
ilsti, tuo pačiu silpnės ir 
brangus tautinis gyveni 
mas.kuris yra labai reika 
lingas.

NE PRIKLAUSOMYBES 
ŠVENTES MINĖJIMAS
Hamiltone įvyks sekan 

tį sekmadienį, vasario 20 
d. ,4 val.p.p. JaunimoCen 
trosalėj,4%Dundurn Str . 
North.

Pagrindinę minėjimo 
kalbą sakys, V LIK o narys 
J.Daugėla iš Clevelando.

Į minėjimą yra pakvies 
tūmiesto burmistras, par 
lamento nariai ir mum 
draugiškų tautybių atsto
vai.

Meninę programos dalį 
išpildys: sol. J.Krtštolaity 
tė.sol.V. Verikaičio vado 
vau jamas A. V. Parapijos 
choras ir tautinių šokių 
grupė, "Gyvataras".

Visada gausiai dalyvau 
jame, visokiuose parengi 
muose.tad juo labiau visų 
pareiga yra dalyvauti šia 
me,taip svarbiame paren 
gimė.

Buvo laikai, kada šią 
šventę savo laisvoje tėvy 
nėję šventėme taip iškil 
mingai.Eidavom per gilų 
sniegą,per šaltį, kad galė 
tume matyti visą paradą: 
šauniai žygiuojančius ka 
rius, moksleivius ir orga 
nizacijas arba patys žy
giuodavome tose gretose.

To visko,kas mums yra 
brangų,šiandien esame ne 
tekę, Šiandien mums yra 
palikę tik prisiminimai ir 
viltis."0

Taigi,visi dalyvaukime 
šiame minėjime,kur bus 
geriausia proga mintimis 
vėl pagyvent i aname laiko 
tarpyir sustiprinti viltį, ir jaunimo darbas sušilau 
kad ištversime-nepalūši kė daug simpatijų iš lietu 
me ir išliksim tikri musų viškos visuomenės ir pa- 
tautos vaikai. garbos iš svetimtaučių.

yisi Hamiltono ir apy- Atsilyginantšiems Lietu- 
tamejĄinėjime dalyvauti. vieno lietuvio ]

Apyl. Valdyba šį kartą parodyt
kad gerbiame kū

GRAŽIAI PAPUOŠTOJE SALĖJE SVEČIŲ LAUKS:

9 TURTINGAS BUFETAS SU GĖRIMAES,UŽKANDŽIAIS,KAVA;

• KAUKIŲ PREMIJAVIMAS:

• LAIMĖS STALIUKAI,/Į ĖJIMO PRIZAI;

• ŽAIDIMAI IR ŠOKIAI GROJANT DIDELIAM "BENNI 
FERRI" ORKESTRUI,’

Pradžia T vai. 30 min. vakaro. Įėjimas: Suaugusiems $ 2.00, 
Moksleiviams $ 1.00.

Vieta: 58 Dundurn Street North, Hamilton, Ontario.
Rengia ir kviečia visus "G Y V A T AR AS "

9 tęsinys.

Pulk.Oleg Penkovskij.

padėka
Teesie Tavo valia, o Viešpatie, nes Tu davei ir Tu atsi- 

. . . ėmei.
Naująją Mėty išvakarėse, mūšy mylima duktė ir sesuo

GENOVAITĖ SKRIPKUTĖ

V1SIĮ JAUNIMO CENTRĄ
Po ilgo pasiruošimo bei 

rūpesčių, pagaliau laukta 
visų susibūrimoproga.vos 
kelių dienų bėgyje. Salė pa 
puošta, techniškų darbų 
darbininkai, š.m.vasario 
19 d. Jaunimo Centre lauks 
kiekvieno lietuvio, norin
čio gražiai praleisti laiką 
didesnėj apimtyje.Tai tra 
dicinis kaukių balius,kuris 
kasmet sųnasisekimu pra 
vedamas.Siais metais,ruo 
šia didžiausias jaunimo 
vienetas "Gyvataras",ku 
ris per 15 metų lietuviškai 
reklamai yra paskyręs di 
dėlę dalį savo jaunatviškos 
sielos. Vadovų pastangos

iškos visuomenės ir jia- 
;arbos iš svetimtaučių.

linkės lietuviai prašomi vos ambasadoriams, kiek 
vieno lietuvio pareiga ir 

‘ ' ;ijaunimui,
kad gerbiame kiekvieną jų 
darbą ir pagal išgales re 
miame.Būtų labai gražu, 
kad netaip svarbius reika 
lūs paliktume ateičiai, o 
vasario 19 d.pabendrautu 
me su jaunimu jų rengia
mam Kaukių baliųj/Z; skel 
b imą/.

Su padėka malonu prisi
minti, kad Kaukių baliaus 

. rengėjus paremiant,lOdol
aktuviųjeidinjo,kurio kai paskyrė žinomi lietuviš- _u_i . kog ygįkiog nuoiatiniai rė

mėjaip.Z .Bolskis ir p. P. 
Armonas,Concession ga
ražo savininkai. Ačiū.

TRUMPAI 
o "Aukso žąsis", kaip bu 
vo skelbta spaudoje, Ha
miltono nepasiekė. Dėl 
teėhniškų kliūčių teko ati 
dėti vėlesniam laikui.Tiki 
masi ateityje šį filmą ro 
dyti "Delta" kine.
o Kaukių baliuje, vasario 
19 d. ,dar galima bus įsi 
gyti "Gyvataro" 15 m. su 
kaktuvių leidinio,ku 
na Idol.Paremkime jauni 
mo spaudos išlaidas,įsigy 
darni leidinį.

ŠALPOS REIKALAI
SF komitetas savo posė 

dyje š.m .sausio 13 dieną, 
svarstė įvairius šalpos 
reikalus Apžvelgęs esa
mos finansinės ir surink 
tų drabužių galimybes , 
priėjo išvados, kad esą 
muoju laiku.be jau pasiųs 
tų Vokietijos krašto lietu 
viams $ 400* - paramos 
darpaskirti-SF.Centrui 
150,-dol.,Vasario 16 gim 
nazijai 15O,-dolsalęzie- 
čiams-86, -dol. ir savait 
raJčiams-N. Lietuvai ir 
T.Z iburiams-po lO,-dol.
- Iš gautų aukų drabu
žiais sudaryta 13 po 20 s v. 
siuntinių ir sausio 21 d . 
pasiųsti Suvalkų trik. lie 
tuviams.Už persiuntimą 
išleista-7O, -dol.
- Vasario 16 gimnaz.bū 
relio vadovas St.Pilipavi 
čius įnešė dalį įnašų iš 
surinktų būrelio narių- 
115,-dol,dar laukiame ar 
timu laiku ir daugiau įna 
šu. Taip, kad sudarius 
kiek žymesne suma aukų 
artimomis dienomis pa
siųsime gimnazijai.
- Rudeniop paskelbtas U 
šų rinkimo Vajus jaubaig 
tas. Belaukiant paskuti
niųjų davinių, ruošiami 
aukotojų sąrašai spaudai 
Tačiau jau dabar galima 
tikėti, kad vajus bus da 
vęs 1OOO, -dol.aukų.

WINNIPEG, Man.
VASARIO MĖN. 20 D.
tuojau po pamaldų para 

pijos salėje įvyks 16 Vasa 
rio minėjimas,! kurį vi
sus maloniai prašome at 
s ilankyti .Programoje: W i 
nipego lietuvių tautiniai 
šokiai ir choras.Be to, 
gauta iš KLB Kr.Valdybos 
įrašai į magnetofoninę- 
juostelę. KLB ap. V-ba.

• Komunijos min.pirm. Mau
rer keliauja per Europos vals 
tybes. Šiomis dienomis jis 
tarėsi su Tito.
• Švedijos užs.reik.ministe 
ris pasisiūlė tarpininkauti JAV 
ir Vietnamui eiti prie taikos.

• Indijos-Pakistano kariuo 
menės pagal susitarimą Ta 
škente pradėjo atsitraukimą 
iš pozicijų.

užvertė paskutinį savo gyvenimo knygos lapę ir iškeliavo 
nesugrįžtamai į amžinąjį ramybės ir laimės vietą, palik
dama mius visus dideliame skausme, sielvarte ir ašarose.

Šią liūdesio valandą, mūšy mieli giminės, draugai ir pa
žįstami, atskubėjo pareikšti velionei paskutinę pagarbą, 
o pasilikusieuns, užuojautą ir pagelbą.

Ypatingą padėką reiškiame Hamiliono Aušros Vartą Para 
pijos klebonui Prelatui Dr. J.Tadarauskui už taip iškilmin
gai ir nuoširdžiai atliktą paskutinį patarnavimą velionei: 
vakarais kalbamą bendrą Sv.rožančią laidotuviy namuose, 
pasakytus atsisveikinimo ir paguodos žodžius koplyčioje 
ir bažnyčioje, už iškvietimą dviejy kunigą iš Toronto, at- 
laikymą gedulingą pamaldą prie triją altorią ir palydėjimą 
į amžino poilsio vietą.

Gerbiamas Prelate, ačiū Jums širdingai už taip rūpestin 
gai sutvarkytas ir gražiai atliktas laidotuves, nes tai buvo 
pagarba velionei ir didelė pagelba ir palengvinimas arti - 
miesiems.

£ i .? ' 1 r’; ■ J < »
Nuoširdžiai dėkojame kunigams iš Toronto, Tėvui Placi

dui ir kun. Jurkšui už atvykimą į Hamiltoną ir atlaikymą 
gedulingą pamaldą už velionės sielą.

Sudburio klebonui A. Sabui už maldas ir gedulingas Šv. 
Mišias.

Solistui p. V. Verikaičiui ir p. J. Simanavičiui iš Toron
to, už giedojimą gedulingą pamaldą metu.

Toronto Šv. Jono Parapijos klebonui P. Ažubaliui už pa 
sirūpinimą kapo papuošfmu ir atvykimą į laidotuves.

Hamiltono bendruomenės valdybos pirmininkui p. K.Mik
šiui už pasakytą atsisveikinitro žodį kapinėse.

Grabo nešėjams p.E.Sudikui ir p.A.Silinskui. Dėkojame 
giminėms, draugams ir pažįstamiems už gausias Šv. mišią 
aukas ir puikias gėles.

Visiems taip skaitlingai dalyvavusiems Šv. 'rožančiuje 
už velionės sielą laidotuviy namuose. Visiems, kurie nu
traukę darbą palydėjo velionę į bažnyčią ir kapines, kurie 
pareiškė mums užuojautą asmeniškai .laiškais ir spaudoje.

Niekuomet neužmiršime tu, kurie lankė velionę ligoninė
je, aukojo už ją maldas ir Šv. mišias, ramino ir guodė ap
dovanodami gėlėmis ir dovanomis.

Visiems, visiems nuoširdi padėka, kurie dalinotės dide
liu mūšy skausmu.

Nuliūdę: motina, seserys ir brolis su šeimo
mis ir anūkės.

14 ŠŪVIŲ I U-2;
VISI PRO SALĮ
U-2 incidentas. Ameri

kos pilotas Gary Powers 
buvo nušautas 1960 m. ge 
gūžės 1 d. Prieš Powers 
skridimą, skrido kiti U-2 
virš Kijevo ir Charkovo, 
bet-Chruščiovas tylėjo su 
kandęs dantis, nes tuo me 
tu nebuvo raketų, kurios 
būtų galėjusios pasiekti tą 
U-2 lėktuvų aukštį.

Kada Powers buvo pa
šautas virš Sverdlovsko, 
tai buvo padaryta ne tie
siu pataikymu, bet sprogi 
mo bangomis.Nuo ju lėk
tuvas issinarstė. Besilei
džiant Powers prarado są 
monę keletą kartų.

Kada jį pakėlė nuo že
mės,jis buvo be žado, to
dėl jis buvo bejėgis ir ne 
pajėgė parodyti jokio pasi 
priešinimo.

Kai visa tai atsitiko, 1 
gegužės,aš buvau budintis 
karininkas vyr.karo žval 
gybos būstynėje. Tai buvo 
mano pareiga apie tai pra 
nešti savo viršininkams .

NĖRA VERTĖJO
Šiuo momentu KGB/vals 

tybės saugumas/ neturėjo 
anglų kalbos vertėjo. Man 
buvo pavesta su juo pasi 
kalbėti, nes buvau vienin 
tėlis tuo metu, kuris šiek 
tiek galėjo kalbėti angliš
kai,be to, kai kuriems ge 
nerolams jau buvau prane 
šęs apie šį incidentą.

, Jei jie nebūtų radę ver
geriau jaučiasi sausame, karštesnla-T naelniHnė minute ai 
me klimate, kalnuotose vietovėse,
negu drėgno, šaltesnio klimato rajo-kuCtau buvęs pirmasis ap 
nuošė. Susirgimui vystytis ir progre-klausinėjęS PoW3rS<> 
suoti turi reikšmės nervų sistemos Man buvo pagaliau pa- 
J?"*)1* ?el lėtin^s Pūlln«os infekcijos skambinta,jog esu neberei židiniai organizme, pvz., nesveiki* av’ j »__ *
dantys, veido ertmių uždegimas, ton- kalingas .Atrodo, kad KGB 
žilos, todėl | šių negalavimų gydy- §efas, Šis jauiias bičiulis 
mą taip pat reikta atkreipti dėmesj. Šelepin,kuriS vadovauda -

Šiuolaikinėje medicinoje naudoja- VO komjauntmut/jtS pake! 
ma latel daug ir įvairių priemonių tė SerOV KGB /, norėjo 
bronchinei astmai gydyti. Dusinimo Chruščiovui asmeniškai 
priepuolius, parelnančiu&puo kvėpa- „ , nrunėitR 
vlmo takų spazmų, gal1%alengvlnti 
priemonės, veikiančios ’ 
nervų sistemą ir atleidžiančios 
chų raumenėllų susitraukimus: eufi- dangt kariuomenė privet 
linas, atropinas, efedrinas, teofedri- — 
nas, antasmanas. Sle preparatai yra 
naudojami tablečių, injekcijų, smul
kių lašelių (aerozolių) ar rūkalų pa
vidalo. Ligonių būklę pagerina (vai
rios padidintą organizmo jautrumą 
mažinančios priemonės bei hormoni
niai preparatai (AKTH, kortizonas, 
prednizolonas Ir kt.j.

Bronchinė astma turi būti gydoma 
nuolatinėje gydytojo priežiūroje, 
kadangi daugelis medikamentų, var
tojant juos be reikalo ar nesaikin
gai, gali sukelti pavojingas kompli
kacijas. Nemažą reikšmę bronchinės 
astmos gydyme ir jos profilaktikoje 
turi vitamininga augalinė dieta, kvė
pavimo gimnastika, grūdinimosi ir 

prie-

A. a. G. Skripkutė

“Sdnę Taigi jis gavo vertėja ir 
ačios bron- pasiėmė Powers.Bet fca-

nervų sistemą stiprinančios 
monis.

BUKIME SVEIKI
AR IŠGYDOMA 

BRONCHINE ASTMA?
Nepaisant daugelio mokslininkų 

pastangų bei atliktų tyrinėjimų, 
šiuo metu dar nėra aiškios bronchi
nės astmos atsiradimo priežastys, o 
tai žymiu mastu apsunkina tikslingų 
Ir efektyvų šio susirgimo gydymą. 
Ligai atsirasti didelę reikšmę turi 
padidintas organizmo jautrumas 
(vairiems maisto produktams, pvz., 
kiaušiniams, žuvies gaminiams, me
dui, žemuogėms, kai kuriems vais-

tams, klimatiniams veiksniams. Šito
kios medžiagos medicinoje vadina
mos alergenais. Labai svarbu Išsiaiš
kinu, kokie alergenai sukelia dusi
nimo priepuolius. Išvengus jų (takos, 
gali pranykti ir bronchinė astma. 
Neretai, pakeltus darbo ir bulUes 
sąlygas, persikėlus gyvenu ( kitą bu
tą, miestą ar skirtingą klimaUnlu at
žvilgiu rajoną, išgyjama nuo šio su
sirgimo. SerganUejl bronchine astma

AF ABN demonstration of solidarity with U.S. military support for Vietnamese 
anti-Communist war.

Tai viena iš demonstracijų paremti JAV prezidento poltti- 
l^imo iestutini' '^sV^ paskutiniu laiku vykasta daug, ypač jan

STATISTIKA
IR ŠIRDIES
LIGŲ PROGNOZE

Medicininė statistika yra 
palyginti jaunas moks
las. Tiesa, jos pagalba 
negalima diagnozuoti konk
retaus paciento susirgi
mo, tačiau remiantis medi
cininės statistikos duome
nimis, galima gana (.tiks
liai numatyti dar sveiko 
asmens busimąją pagrin
dinę ligą.

Remdamiesi tokiais duo
menimis, grupė kardiolo
gų, vadovaujama žymaus 
infarktinių susirgimų spe
cialisto daktaro Gertlerio, 
1959 m. ištyrė 490 sveikų 
asmenų. Mokslininkai nu
matė, kad 32 žmonės iš 
visų tirtų, labai galimas 
dalykas, ateityje susirgs 
širdies vainikinių arterijų 
sutrikimais. Po 4 metų gy
dytojai dar tebestebėjo 
savo tirtus asmenis, ir
nuostabu — 28 iš numa
tytų 32 žmonių tikrai jau 
buvo susirgę tomis ligo
mis. Taigi specialistu

Kyla klausimas, ką bū
tent tyrė mokslininkai, 
norėdami “'išaiškinti būsi
mas sveikų žmonių ligas? 
Tai paciento ūgį, morlo- 
loginius požymius, tėvų ir 
senelių ligas, o taip pat 
cholesterino, foslolipidų 
bei šlapimo rūgšties kiekį 
kraujyje; be to, žmonėms 
buvo matuojamas aukš
čiausias ir žemiausias ‘ar
terinis kraujo spaudimas.

Mokslininkai padarė iš
vadą: labiausiai įtikėtina, 
kad gali susirgti širdies 
vainikinių arterijų ligomis 
(kurios ir iššaukia inlark- 
tą) asmeny* vyresnio am
žiaus, mažo ūgio, kresni, 
kurių kraujyje yra dideli 
kiekiai cholesterolio, fos- 
folipidų ir šlapimo rūgš
ties. Labai svarbus {akto
rius čia yra ir širdies ligų 
paveldimumas.

tė Powers msiletsti, tai 
jis buvo skaitomas kariuo 
menės kaliniu.

Jis turėjo būti perduotas 
generaliniam štabui. Ta
čiau KGB jį suėmė ir pasi 
ėmę į DzeržinskioAikštę, 
padarė savo raportą. Po- 
Powers reikėjoteikti medi 
cinos pageIbą, kadangi jis 
vis dar buvo apstulbęs.

Anksčiau, kada U-2 skris 
davo kryptimi virš Kijevo 
- Charkovo, nebūdavo kuo 
šauti į juos.

Vos tik atsirado naujos 
raketos jChruščiovas davė 
įsakymą jas panaudoti. Te 
kiu "būdu buvo šaudoma į 
Powers 1960 m. gegužės 1 
dieną.Žinoma,mes turė
jome priešlėktuvinę apsau 
gą ir anksčiau, bet nepa
kankamą skaičių ir ji ebu 
vo greita akcijai.

KOLIOJAMAS MARŠALAS
Maršalas Biriuzov.tuo 

metiils raketinių ginklų 
viršininkas,gavo barti, ka 
daugi jis (eteisingai nusta 
tė U-2 galimas skridimo 
kryptls-neįvertindavo tai 
kinio svarbos.

Jis norėjo šaudyti lėktų 
vui iš Turkijos skrendant 
virš Kiievo.bet nebūdavo 
kuo šaudyti ir lėktuvas pa 
bėgdavo.

Powers būtų išsigelbė- 
Žęs, jei jis būtų iš savo 
:rypties pasukęs vieną ar 

pusantro kilometro į dešl 
nę.

Penktą gegužės,po Po
wers sugavimo, Chruščlo 
vas įsakė sustabdyti š .ipų 
operacijas, nenorėdamas 
būti vakariečių išprovokuo 
tas, ar ne norėdamas duoti 
Vakarapas medžiagos ko t 
trapropaga idai.

Tas turėjo būti padarv - 
ta,nežiūri t nepasitenkiii 
model atšaukiamų pasima 
tymų ir kitų susirišimų.

Pakistano agentas sauva 
liškaiatsiėmė medžiagą iš 
slaptavietės, nenorėdamas 
sukompromituoti šnipo.

Už tai jis buvo žvalgybos 
centro išbartas,nors jis ei 
gėsitetsingai.Nežiūrint pa 
darytos žalos agentų tink 
lul, Chruščiovas įsakė su 
stabdyti bet kokią agentų 
veiklą kol jis užsiims Po 
wers incide įtu.

Chruščiovas sekė Po
wers tardymą ir bylą gana 
akyliai. Jis asmeniškai ve 
dė propagandą surišta su 
šiuo dalyku.

Jis buvo pirmas is, kur is 
pradėjo šūkauti apie tiesio 
ginį pataikymą,nors to ti
krumoje nebuvo.

Chruščiovas lorėjo tik 
pasigirt apie savo raketas.

Sprogimo sukeltos oro 
bangos sudraskė jo lėktuvą.

Powers lėktuvas buvo 
apžiūrėtas,bet jokio tiesio 
ginio pataikymo įrodymų, 
nei raketos dalelyčių ant 
jo nebuvo rasta.

Viena iš 14 raketų apšau 
džiusių Powers lėktuvą,nu 
šovė sovietųMIG-19,kupis » 
vijosi Powers lėktuvą. •

Pilotas,jau Ueite aataą, 
dingo. ■

RB- 47 INCIDENTAS 
JAV lėktuvas RB-47 iu 

šautas Chruščiovo įsaky 
mu;196O m.liepos mėn., 

' neskridCvirš sovietų teri 
tori jos; jis buvo virš neu 
tralių vandenų.

Surastas radaro pagal 
ba,jis buvo pašautas asme 
liškai Chruščiovui palie
pus.

Kada vis i teis ingi faktai 
buvo pranešti Chruščiovui, 
jis pasakė:"Puiku, jaunuo 
liai,laikykite juos atokiau 
nuo mūsų".

Taip mes respektuojam 
iiteriacio alinius įstaty 
mus. Tačiau Chruščiovas 
bijojo, kad nebūtų atideig 
ta teisybė.

Melai ir apgaulė apsupa 
mus.

Niekur nėra teisybės. 
Aš tikrai ži įau, kad mūsų 
karo vadai paruošė jau at 
siprašymo notą dėl šio in 
cidento, bet Chruščiovas 
tarė: "Ne,tegu jie žino, kad 
mes esame stiprūs".

/ Sekančiame NL nr. :- 
paleista proga išgelbėti 
Rytų Europą. Gen. štabas 
ir plikasis velnias/.

Lietuvos kariuomenės kūrėjai-savanoriai, dalyvavę pirmajame Lietu
vos kariuomenės bei partizanu minėjime tėvų jėzuitų namuose Mookoj. Sao 
Paulo, Brazilijoj. Minėjimas ivyko gruodžio 15 d., 1965 m. Nuotrauka apa
čioje: lietuviškoji visuomenė, dalyvavusi tame minėjime.

laiku.be
choras.Be


8 PSL. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 1966. II. 16. -7(981)

Vasario 19 dieną Vytauto Klubo salėse Spaudos Baliaus!
SPAUDOS B A L IAUS KARALAITĖS RINKIMAS. ŠOKI V PRE M I J AVIMAS. TURTINGA LOTERIJA.

-------- -■ ................ - -- -     ■ -  ■ - ■■■ ■ ■!»> IBI ■ ■■■■ ■      ....... .........................

VISI LIETUVIAI SU SAVO BIČIULIAIS, DRAUGAIS, PAŽĮSTAMAIS MALONIAI KVIEČIAMI ATSILANKYTI IR TUO PAREMTI SAVĄJĄ SPAUDĄ

Pradžia 7 valandą vakaro. 
St. Catherine 2161 East,.

Įėjimas: Visiems $ 2.00.
Moksleiviams $ 1.00.

MOWT1REAL
VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI MONTREALYJE PAMINĖTA 
šiemet gana plačiai. Išva- Nimbus paskelbta ištisai/, 
karėse, vas. 12 d. per ra- °—x-----------------
dto lietuviškąjį pusvalandį 
B. ir H.Nagial paskaitė ei 
lėraščių kompoziciją. Sek
madienį, vas. 13 d. abiejo
se lietuvių bažnyčiose bu 
vo iškilmingos pamaldos.

Šventes proga sveikint- naujos 
„ . mus pareiškė Kanados Mi . salesĖ

Nagial paskaitė ei-nisteris pirm. L. Pearson, 
raštu, Kvebeko premje
ras Lesage atsiuntė savo 
atstovą, taipgi ir Montrea- 

,_  lio meras J.Drapeau, o
AV bažnyčioje organizaci- žodžiu sveikino Latvijos 
jos dalyvavo su vėliavomis konsulas, Estų k-to pirm. 
Labat gražiai choras pa- p. Kuhi, Ukrainiečių, Len- 
giedojo Žilevičiaus laisvės kų atstovai gražiai ir nuoų 
saukiančia E iešmeširdžiai pasveikino žodžiu. 
Progresuojantis mūsų cho- Šią programos dalį vesti 
ras, vedamas geros vargo- buvo pakviestas L.Stanke- 
nininkės Mme Rock ir dirt- vičius. 
guojamas sol.A.Keblio, p( 
labai graft tai giedojo pama- h8i 
Idų metu.

Vakare DLK Vytauto klu
bo patalpose vyko minėji
mo Akademija, kurią pra
dėjo KLB Montrealio Lit. 
Seimelio Prezidiumo pir
mininkas R.Verbyla, ang. 
liškai supažindinęs su mi
nėjimo prasme ir pakvie 
tęs susikaupimo minute pa 
gerbti žuvusius už Lietu 
vos laisvę.

Svečias paskaitininkas 
iš New Yorko, Komiteto 
Lietuvos nepriklausomy
bei atstatytŲinž. A.Ma
žeika skaitė paskaitą, sa
vo mintis paremdamas 
Lapkričio 13 žygio duome
nimis ir pavaizduodamas 
magnetofoniniais įrašais 
vienos didžiųjų, veikian
čios pasauliniu mastu ra
dio stoties kalbėtojų aiš
kinimais žygio, paimtais 
iš pačios eisenos į Jungti
nes Tautas. Paskaita bu
vo aiški ir konkreti, /ji

DR.J. S F M 0 G A S

5441 BANNANTYNE, Verdun. 
Pirroadienįir . _ n 
ketvirtadieni 2~4; 7"9 p’m- 

antradienį ir _ .. ... 2-4 p.m.penktadieni
trečiadienį 7—9 p.m.
šeštadienį 11—1 p.m. 

PO 7-3175; namą 6-9582.

į atstovai gražiai ir nuoų 
širdžiai pasveikino žodžiu.

ramos dalį vesti 
buyo pakviestas L.Stanke-

Po to sekė koncertinė da- 
Latvių vyrų choras, ve

damas muz. Vitolio, padai- 
■ navo gražių latviškų dainų. 
Estų jaunimas pašoko savo 
tautinių šokių. Ir vieni ir 
kiti svečiai-mūsų kaimy
nai publikos buvo šriltai 
priimti.

Meninė dalis užbaigta sa
vo lietuviška programa- 
montažu, kuriuo apimti du 
ciklai: žmogaus amžiaus, 
nuo senatvės, kurią vaiz
davo tautiškai pasirėdžiu
sį senelė Agota Katra itie 
nė ir iki jaunatvės, kurią 
vaikiškai vaizdavo abi I. 
ir P. Lukoševičių dukrelės. 
Kitas ciklas apėmė metų 
laikotarpius, išreikštus 
dainų ir šoktų įtarpomis, 
kurios buvo sujungtos dr. 
H.Nagio paruoštu gražiu 
kaip jis moka, žodiniu tek
stu, kurį gerai ir aiškiai 
perdavė patas autorius, H. 
Nagys, R.Navikėnas ir D.

• Kųdzmaitė.
Šokiams grojo Z . Lapino 

vedamas pustau liaudinis 
lietuviškas instrumentų 
orkestras, kuris šokiams 
gerai tinka ir sudaro ori
ginalų įspūdį. Programa, 

Meninis pasirodymas, ku 
riame dalyvavo daug jauni- no 
mo, režisuotas B.Nagie- 
nės, publikos btvo priim
tas šiltai.

SPAUDOS BALIUS MONTREALYJE BUS ŠĮ ŠEŠTADIENĮ ŠEŠTADIĘNINĖS MOKYK 
VASARIO 19 DIENĄ ’ ™

didžiąja sale, bet ir vie. 
ną apatinę, kuri lengvai 
susisiekia su didžiąja sa 
le.

Tat visi tautiečiai su 
bičiuliais, draugais ir 
pažįstamais, maloniai 
kviečiami atsilankyti 
ši šeštadieni, vasario
19 d.. 7 vai. vakaro į 

Montrealio Spaudos bh 
lių, kuris vyksta Užga
vėnių šeštadienį, po ku
rio seks , gavėnia...

A. MAŽEIKA SU PONIA 
lydimi J. Ladygos, vizi
tavo NL redakcijąm ir 
turėjo pasikalbėjimą a- 
pie tolimesnius Komite
to Lietuvos laisvei ats
tatyti suma ymus bei 
žygius.

Svečiai sekmadienį ne
galėjo grįžti į New Yor-

Kreipiame visų Montrea
lio lietuvių dėmesį, o taip 
gi ir visų tų tautiečių, ku
rie pasiryžę atvykti iš toli
mesniųjų vietovių, kad šie
met Spaudos balius vyks 
naujoseDLK Vytauto klubo 
-----sė, ne vien didžiojo
je, bet ir kitose, kurios 
disponuojamos baliaus da
lyviams laisvai naudotis.

Baliaus didįjį paįvairi
nimą sudarys Spaudos ba
liaus karalaitės rinkimai, 
kuriuos ves jau patyrę as
mens: inž. A. Pusarąuskas, 
NL v-bos narys J.Siau- 
čiulis, o rezultatams su
vesti visi baliaus dalyviai 
išrinks komitetą. Kara
laitei titulinį žen klą iš
plėš mūsų kultūriniųpas- 
tangų rėmėjas dailininkas 
R. Bukauskas.

Karalaitė bus apdovanota ■ -j{^ū ta Dailininkės Anastazijos k?’n®?ou^erunieg0,p1}" 
Tamošaitienės Studijoje iš ga sustabdė lėktuvų skri
austu Klaipėdos karšto tau-aim^' 
tiniu drabužiu, kurio vertė NEPRĮKLAUS.OMYBĖS 
per 200 dolerių. ŠVENTĖS

Bus premijuojami šokiai, minėjime Montrealy da- 
kurių jaunimo šokini yra lyvavo žmonių ir iš toliau: 
skiriamas tradicinisop/sol kapitonas V. Paukšta it is, 
EjKardelienės tortas. pravažiuodamas į Ouebe-

Sokiams gros didelis pir- cą, dr. Valiuškis ir agro- 
mos rūšies orkestras. nomas Butkys iš Amerikos

Veiks gausi loterija, ku-J. Jurėnas iš Ottawos ir kt 
rial fantų aukoja savosios gV.KAZIMIERO PARAP. 
spaūdos rėmėjai, aukoaa 
mi fantų. Kas ligšiol jų -Vyrų ekskursija į kalnus 
neįteikė, bet yra pasiryžę gerai pavyko. Dalyvavo 30 
paaukoti, maloniai prašo: sejmų. Visi patenkinti iš- 
mi atvykstant į balių, at
vežti.

Spaudos baliaus loteri
jai aukojo dar šie nauji 
aukptojai: 
P. Skardžiuvienė vyno b. 
M. Leknickienė-lapės kai
lio muftą ir vyno bonka; 
Pp. Juozas Jocas 2 bonkas 
vyno;
P. Matulienė- stikų setą; 
JaspeĮkiš iš Meksikos ar 
Portoriko romo bonką; 
Pp. Masevičiai, tik ką 
sugrįžę iš Floridos, vy-

>oonką;
J. Gaurys- rankinuką;
K. Martinėnas- 2 dol; 
J.Adomėnas- Vyno b.;

vyka vakarieniavo sugrįžę 
is ekskursijos gerai paruo 
štą vakarienę L. Bernotie
nės ir O. Verbylienės.
- Parapijos jaunimas ruo
šia slidinėjimo išvyką į 
Mont Sutton vasario 27 d. 
Bilietus prašoma įsigyti 
pas komiteto narius- E. 
Petrulį, R.Baršauską,A. 
Bakaitį ir kt.

DANTŲ GYDYTOJ AS
Dr. J. MAL1ŠKA

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

Namy tel.: MU 1-2051.

DR. A. O. JAUGELIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA 

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

LOS MINES VASARIO 16: 
Dr. V. Kudirkos mokykla 
minės vasario 19 d. 10:30 
ryto mokyklos salėje.Mok 
kiniai išpildys šventei ski 
rtą programą. Tėveliai ir 
svečiai kviečiami atsilan
kyti.
Aušros Vartų mokykla mi 
nės vasario 19 d. 11 vai. ry- ditorijoje. 
to mokyklos salėje, 5525 
Angers. Gražią tai dienai 
pritaikytą programą atliks 
mokiniai. Maloniai prašo
mi tėvai ir svečiai minė
jime dalyvauti ir tuo pa
remti mūsų atžalyną.

Mokytojai.

"GELEŽINIO VILKO" 
SKAUTU TUNTO VEIK
LOS KALENDORIUS 
Vasario 20 d. 5 vai. po p. 
Aušros Vailų salėje įvyks
ta "Geležinio Vilko" ir "Ne 
ringos" tuntų Vasario 16- 
tosios minėjimas-sueiga. 
Visi skautai dalyvauja pil
nai uniformuoti. Po minė 
jimo bus laužas.

Kovo 19-20 d. d. Sv. Ka
zimiero parap. salėje bus 
"Kaziuko Mugė". Prie jos 
pasisekimo tėvai kviečia
mi prisidėti fantais loteri
joms bei savo atsilankymu.

Baladžio mėnesį bus "Bal 
tijos" naudai "Skautorama’1 
Diena bus vėliau paskelbta.

Liepos 23 d. -rugpiūčio 7 
d. Stovykla "Baltijos" sto
vyklavietėje.

VASARIO 16-SIOS MINĖJI
MAS

Toronte ruošiamas vasario 
20 dieną 4 vai. po pietų 
Central Tech kolegijos au-

Dr.P.MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą.

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

Raštinė: LE 4-4451.

Kapt R.V.PaukštaitisišKings 
ton,Ont. perkeltas į Quebec 
Rytą dalies ryšią Komendanto 
padėjėju.
• Diplomuotasis ir vals
tybinį darbą turįs kiygve- 
dys p. Lukshis, kelius me
tus dirbęs Jamaikoje, atke 
Itas į Montrealį. Bet žie
mos metui šeima, su ponia 

- Ersloviene dar pasiliko Ja
maikoje.

VAIKU UŽGAVĖNIŲ 
BA LIŪS

yra ruošiamas vasario 
20 d. 3 vai.p.p.N. Pr.Ma 
rijos Seserų patalpose. Vi 
si vaikučiai ir jš tėveliai

Kaip įžangą į Vasario 16 
minėjimą KLB Apyl. valdy 
ba vasario 16 d., trečiadien 
nį, vakare Prisikėlimo sa
lėje ruošia pobūvį, j kurį 
yra pakviesta daug žymių
jų kanadiečiu, todėl svarbu 
kad dalyvautu ir daug lietu
viu. Pakvietimai į pobūvį 
Dainos krautuvėje, po 5 dolL>K> KŪRĖ JŲ-SAVANO

RIŲ S-GOS TORONTO 
SKYRIAUS NARIAMS 

Nepriklausomybės Šven 
tės minėjimo, vasario 20 
d.iškilmingose pamaldose 
k.- savanoriai organizuo 
tat su vėliava dalyvauja Sv. 
Jono parap. bažnyčioje. 
Renkasi parapijos salėje 
15 mitučių prieš 11 vai.

Taip pat visi kūrėjai-sa 
vanoriai kviečiami daly
vauti ir iškilmingam posė 
dyje, kuris Įvyks tą pačią 
dieną 4 vai.Central Tech 
nical auditorijoje, Ltppin 
cot Str.

Šeštadienį,vasario 19 d. 
12 val.dieną prie miesto ro 
tušės įvyks Lietuvos vėlia 
vos jaakėlimas ir vainiko 
padėjimas prie žuvus lems 
pair.tnklo.Kviečiam ir čia 
savanorius skaitlingai da 
lyvauti. Sk. V-ba.

TORONTO PUTVIC ŠAU
LIU KUOPA

Pranešame,kad Toronto 
Putvio kuopos šauliai-ės, 
Vasario 16-tos šventės pre 
ga,organizuotai daly vau ja 
pamaldose Šv.Jono Kr. pa 
rapijos bažnyčioje.

Vasario 20 d., sekma
dienį, 10 v.3O min.ryto vi 
s i šaulių kuopos nariai ren 
kasi į Šv.Jono Kr.parapi 
jos salę, iš kur organizuo 
tai su vėliava bus einama 
į 11 vai. pamaldas.

V-ba .

DABARTINIS"BALTUOS" 
STOVYKLOS STOVIS

Kas iki šiol padaryta 
"Baltijos" stovykloje? Jau 
yra pravesti stovykloje bū 
tiniausi keliai, padaryta 
aikštė,pliažai,pagrindinis 
pastatas. Stovyklos turtas 
jau yra vertas apie $1O .

IO dol., J. Jurėnas 8 dol.
- Mažasis parap.bazaras 
davė 458.67 pelno.
- Penktadienių vakarais ir 
sekmadieniais po sumos

..._____ _________ . ____ _ klebonijoje galima gauti
Publikos, nežiūrint nepa- Pp. Paunksniai-degtinės b.rasttes. daimšniti Pro-“ ’ ’ ’ KATALIKU MOKSLO AKA-kvleciam^daIyvautt.aPro^

susirinkimas bus vasario dainų If ’
25 d.. 8val.vak. Sv.Kazi-Valkučtei prašomi pas! 
ro parapijos klebonijoj. ruošti.Potoseks žaidimai 
Dr. J. Mališka apie hipno- * uztolld- - . šomos prisidėti prie vai

šių.

prastai nepalankaus oro, 
kuris sutrukdė net lėktuvų 
skridimus, buvo daug ir 
visokių, neišskiriant ir 
priešiškų pažiūrų žmonių. 
Tai buvo pasekmė, kad 
minėjimas buvo klube,ku
ris visus jungia.

ADVOKATAS
STASYS DAUKŠA,. LI..D.

4 Notre Dame Št. E.
Suite 205

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

ADVOKATAS

DR. V. GIRIUN1ENĖ
DANTŲ GYDYTOJA 
3938 Rosemount Blvd.

RA 7-5552; namų RA 1-0656

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

Suite 205
168 Notre Dame St.E. 

UN 6-2063 ir UN 6-2064.

Pbv. Jocas- degtines b., KATALIKU MOKSLO AKA- uaiyP.Kvletkauskas-skulptūrą;DEMIJOS SKYRIAUS NARne^°Je bus^etlerašclų 
Kasys Lukas- 1O dolerių;
P.Cipkienė- 2 dol.; •
Pp. Mockūs- kvepalų ir pi 
niginę;
P. Daugelavičienė-vazą;
J.Bohemier- rankinuką. 
Visiems nuoširdus ačiū. 
Būsime dėkingi visiems, 
kas paaukos daugiau fan
tų.

Be ko kita, loterijoje 
bus labai puikūs dailinin
kų Juozp Pautieniaus ir 
Jurgio Sapkaus kūrybos 
paveikslai, žinovų įver
tinti, po 200 dolerių.

Baigiant šį rašinį, nau
jasis klubo prezidentas 
J. Petrulis pranešė, kad 
Spaudos BaliuiKlubas pa
ruoš ne tiktai viršutinę,

tizmo naudojimą gydymo 
reikalams. .. . .
• Pp. Malaiškos įsigijo iš • Belgijos karalius viešėjo 
ko įtraktoriaus p.Ivanaus’ Danijoje, bet del kabineto kri 
ko naujus namus LaSallėje.zės turėjo grįžti namo.

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

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

DR. IRWIN C O P N 1 C K
Dantų Gydytojas 

4966 Decarie Blvd.
Suite 7

Montreal, Que. Tel. 489-3191

Notaras
J. BERNOTAS 

B.A., B.C.L.

PARDUCDAMAS 
Empress Billiard 11 sta
lu 1673 Mont-Royal St.E. 
Tel.489-5200. Savinhv 
kai lietuviai.

• 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.

Šiuo metu,apmokėjus vi 
sas sąskaitas .kasoje bėra 
likętik$351.68.Be to, pra 
eitų metų stovyklai jau yra 
pasiskolintais "Lito" $2, 
500,kuriuos stovykla mo 
ka po $50 į mėnesį, plius 
palūkanas.Tačiau stovykla 
dar turi $ 4128 pasižadėji 
mų,kurie realizuosis laike 
trijų metų.

Ateinantį pavasarį ruo 
šiam ės stovyklos planui 
užbaigti.Dar reikia pasta 
tytidu pastatu nakvv ėms 
bei prausyklas ir toiletus.

Visa atseis apie $5.000.
Vienas iš pirmųjų šio 

5>avasario darbų bus išva 
yti mišką. Praeitais me 

tais kelis kartus buvo ban 
dyta suorga dzuoti talką 
tam tikslui. Nepasisekė. 
Daugumai žmo iių siūlėsi 
mintis,kad geriau duoti po 
penki ię ir samdyti specia 
listus valyti miškui.

Ko laukiame iš jūsų?
1.Pirmiausiai,kad tėvai 

paremtų miško valymo dar 
bus.Reikės samdyti.Susi 
darys išlaidų apie keletą 
šimtų. Jūsų prisidėjimas 
bentpe ikiais doleriais pa 
dės miško valymo darbą 
įvykdyti.

2. Kas gali, prašome to

liau prisidėti stovyklos 
statybos planų tęsimui ir 
užbaigimui.

Prašome savo paramą 
siųsti:"Baltijos'fetovyklai, 
1465 rue de Seve,Montreal 
20, Que.

"Baltijos" stovyklos 
miško valymo darbams 
aukojojE .Bernotienė $1O. 
OO.O.Sablauskienė, B. Ab 
romoni s ir J. Tanner po 
$5.00 ir K.Dargienė $3. 
OO.Vįsiems didelis ačiū .

Nors stovyklos rajono 
sutvarkymas labiausiaitu 
retų rūpėti mokyklinio am 
žiaus vaikį tėvams,tačiau 
iš ligšiolinio rėmėjo sąra 
šo to visai nematyti. Net 
tokia senntė Dargienė iš 
savo kuklios pensijos sto 
vykią paremia jau trečią 
kartą.

Vajaus stovis:užplanuo 
ta $ 720.00, gauta $218 . 
OO, trūksta $502.00.

"Baltijos" stovyklos sta 
tybą parėmė:

J. Vieraitis $25.00, J. 
Tanner $20.00 ir V. Zu 
bas $16.00.

Už paramą labai dėkoja 
me. Pr. R .

—DLK VYTAUTO KLUBO 
šėrininkų metinis 
susirinkimas sek
madienį - vasario 
20 d. 2 vai.p.p.

Sun Life Building 
Suite 2001

Tel.: UN 6-4364

APS! DRAUSK!

ADAMONIS INSURANCE 
AGENCY INC.

3907 Rosemont Blvd.

Tel: 722-2472
Res: 722 - 4735

LAIKRODININKAS
ANTANAS ŽUKAS 

1855 WELLINGTON ST. 
Tel. WE 2-0644.

TAISAU IR PARDUODU 
ŽEMOMIS KAINOMIS 

LAIKRODŽIUS IR JUVELYRUS.

Ar žinoma Jcad
“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.

LIETUVIŠKAS PUSVALANDIS GIRDIMAS KAS 
ŠEŠTADIENI PER CFMB STOTI, 

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

Telef.: 669-8834

J. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS. 

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

(storidžiai).
6396 Bannantyne, Verdun. 

PO 7-6183.

465 De Seve St., Montreal 20, P.Q.
TEL. 766 - 5827

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

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

KASOS V?
1465 DE SEVE: 

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

kasdien, išskiriant pirmad. ir šeštad 
Vakare: trečiadieniais ir 

penktadieniais 7.00 - 9.00 vai.

LANDOS:

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

Dieną: penktad. 1.00 - 6.00 vai.
Vakare: pirmadieniais, trečiadieniais 

ir penktadieniais 7.00 - 9.00 vai.

GAISRAS — AUTOMOBILIAI 

ATSAKOMYBĖ — GYVYBĖ 

Tikslus ir greitas patarnavimas LG.ELECTRICR’d
Elektros kontraktoriu*

IGNAS GURČIN AS 
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).i. 
Telef. 254-4287 ir VI 4-9254. 
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.

Spausdinius galime priimti 
paštu ir paštu pasiusti.

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

KEATING FORD 
Sales Limited

4415 Bannantyne Ave.
FALCON FAIRLANE

GALAXIE THUNDERBIRD

MUSTANG — TRUCKS

Used cars
I year guarantee

Kreipkitės j
LEO GURECKAS

Sales Managers Asisteftt

Keating Ford Sales Ltd.
Jūsų lietuvis atstovas

769-8831

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

351.68.Be
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