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nes valdymo sistemos komp 
romitacija. Teisingai Angli 
jos komunistę oficiozas pa- 

• parašė, kad tai yra nežmoniš

teismas
VISIŠKAI SUKOMPROMITAVO MASKVOS DIKTATŪROS KIT0S PASAULINĖS

Komunistinis Maskvos

SATRAPUS

Pasmerktieji rusų komunistų rašytojai: kalintas,bet 
išleistas į vakarus graikas rašytojas Tarsis, 7 me
tams katorgos pasmerktasis Sieniavskts ir pasmer
ktasis 5 metams Danielius.

Praėjusi? savaitę laisvoji ir 
ir kultūringoji žmonija jaudi 
nosi Maskvoje vykusiu dvie 
ję rašytoję, Andriejaus Sie- 
niavakio ir Julijaus Dantelio 
teismu, kuriame jie buvo tei
siami už tai, kad savo kuri - 
nius išsiuntė užsienin, kur 
jie buvo atspr usdinti Sieniav

neatsitiks taip ir su Vladitnn 
rovu, kad jis atsidurs teisme, 
kaip ir Sieniavskis su Danie
lium ? Tačiau.
MASKVOS TEISMAS
IR JO SPRENDIMAS SUKĖLĖ 
PAČIU KOMUNISTU 
PASIPRIEŠINIMĄ.

skio Abromo Terc, o Danie- 
lio Michailo Aržak slapyvar 
džiais.
SIENIAVSKIS Andriejus-Ab- 
romas Terc nuteistas aukšei 
ausia bausme: 7 sunkięję dar 
bę katorga, 
DANIELIUS Julijus - Michail 
Aržak nuteistas 5 metais sun 
kięję darbę katorga. 
KALTINIMAS jiems abiems 
suformuluotas kaip sovietinės 
santvarkos išdavikams.

APIE SOVIETINE SANTVAR
KĄ SOVIETU PILIETIS TE1SY 
BĖS NFGATJI SAKYTI.

Visęvalstybię komunistę 
partijos smerkia Maskvos sat 
rapę iškelta rašytojams byla 
ir padaryt? žmogaus garbę že 
minantį teismo sprendimą, Nė 
viena užsienio k munistę par 
tija nepritarė Maskvos teis
mo sprendimui, bet dauguma 
partiję pasisakė prieš spren
dimą,kaip ir tokię bylę kėlimą. 
Komunistiniuose laikraščiuo 
se pasipylė straipsniai, nu 
kreipti prieš šią bylą ir teismo 
sprendimę. Pabrėžiamas

Sovietę valdymo sistemę so
vietinis žmogus gali tiktai 
girti, nors ir žino, kad jis me 
luoja. Tą faktą patvirtino ir 
neatsargus SSSR valdininko 
JTO Vladimirovo prasitari- 
mas New Yorko lietuviams, 
kad jeigu sovietinis žmogus 
išvyksta į užsienius, tai jis 
visas sovietinio gyvenimo 
blogybes apverčia gėrybėmis 
ir jas kitataučiams parodo me 
lagingoje šviesoje. Tat, ar

NAUJIENOS
Tebevyksta karštasis ir šal 

tasis karas, Karštasis - Indo 
kinijoje, šaltasis visame pa
saulyje, kur tiktai yra įsivei- 
susię komunistę* Jie laisvuo 
se kraštuose veikia p risiden 
gę taikos šalininkę skraiste, 
tiktai ję pacifizmas žiauriai 
vienašališkas. Jie mato tik 
tai Ameriką, bet nemato tę, 
kurie karę yra pradėję , jį tę
sia ir nesutinka taikytis.Keis 
čiausia tačiau, kad šie pači 
fizmo apgavikai pasigauna ir 
kvailię, ar prisidengusięję
“liberalizmu“.
ŠALTASIS karas ypač vysto 
mas dabar, kada pietę Viet
namas L Amerika atnaujino 
bombardavimus. Dėl to sujudo
visas bolševikinis širšynas, 
kuriam talkina dėl savo neiš 
manymo ir kai kurie kiti “pa
cifistai“. Dėl to net Montrea
ly įvyko demonstraciję. Ta
čiau, pabrėžtina, kad šį kartę 
SUSILAUKTA IR SUPRAN 
TANČIUJU ĮVYKIUS 
REAKCIJOS.

Pažymėtina, kad prieš ap
gavikus ėmėsi akcijos studen 
tija. Tai naujas reiškinys Ka 
nados gyvenime. Atsirado į- 
vykius suprantančię studen
tę, kurie veikia prieš“paci- 
fistus“ apgavikus. <

MASKVOS TEISMO ŽIAURUS KALTASIS karas vyksta, ne 
žiūrint Amerikos susilaikymo, 

NECBJEKTYVUMAS IR aktyvėdamas, nes agresorius
ŠALIŠKUMAS. desperatiškai deda pastangas
taipgi ir nežmoniškas elgima 
sis su nuteistęję šeimomis . 
Žmonoms net neleista su vy 
rais pasimatyti, ko nei cari 
niuose kalėjimuose nebuvo . 
Caro kalėjimuose leisdavo 
pasikalbėti per vielę tinklą. 
0 kosyginas su Brežnevu, 
atgaivino Stalino laiku pa
smerktuosius ir načię komu 
nistę smerkiamuosius meto
dus. Tat šis teismas yra dar 
žiauri komunistę ir sovieti-

karę laimėti,tatpriešingai pu 
sei tenka gintis taip, kad at 
svertę puolimą.

Istorija, žinoma, pasmerks 
šitokį laikymąsi. Juk jeigu, 
pav. vilkas užpuola žmogę ir 
bando jį papjauti, tai yra lo 
giška, kad žmogus ginasi vi 
somis priemonėmis, kokias 
tiktai turi.O jeigu užpultasis Į 
žmogus turimomis priemonėmis 
nepasinaudoja, tai visi sako 
kad jis neprotingas

KAS NAUJA KANADOJE
AUKŠČIAUSIAS GRĘŽIMO BOKŠTAS PASAULYJE
Kanados pirmasis gręži liai inkarai, sveriantieji 

mo bokštas ne ant žemės 30,000 svarų laikys $9. 
yra statomas Shell Oil of OOO, OOO pusiau skendė- 
Canada Viktorijos/B. C./ jantį alyvos gręžimo bokš . - -
ir yra šios rūšies didžiau tą plaukiojimo pozicijoje. n aplankė Vietnamą Laosą , 
sias pasaulyje-taip didelis. Jis yra numatytas nugalėti Į Indiją,Pakistaną, Australiją, 

visas audras,Kokios tik 
Ii kilti.

Paieškojimai alyvos ne 
žemyne yra Kanados vaka 

■_\ . ____
K’ Hy.de Par.k’ įteigtas Miker-JAV sekretorius Dean Rusk,
beveik 300 milijonų _ake- _

• Indonezijos komunistę va&a antrame šio nf.puslapyj. 
das Nionlei prisipažino, kad 
jam buvę pavesta su 2000 ko
munistę užimti Džakartą.
• Sovietę Rusijos antrasis

Jis statomas sekcijomis, 
plukdomas ir renkamas Ra 
miajame vandenyne už 1OO 
mylių nuo kranto. Jis pra 
dės veikti vėlai 1966 m.

Gręžimo bokštas yra 
aukštesnis už 30 aukštų na 
mą ir sieks 135 pėdas. Van 
dens gylis yra 800 pėdų, o 
paviršium vandens jis tu
rės 80pėdų.Devyni didžiu

PAVERGTOJE LIETUVOJE

RUOŠIASI PASAULINEI 
PARO.DA I
1967 metų pasaulinėj pa 

rodo j Montrealy, jau ren
giasi dalyvauti ir Sovietu 
Sąjunga. Jau paskirtas tam 
reikalui generalinis komi 
sąrąs /B. Borisovas / ir 
jau parengtas paviljono 
projektas, 13 tūkstančiu 
kvadratinių metru naudo 
jamo ploto. Atgabens ir 
Lietuvoj savo įrengtosios 
pramonės gaminiu šlifavi 
mo staklių,elektrinių suvi 
rinimo prietaisu,magneto 
fonu,radijo -magnet ifonu, 
gintaro ir kailio dirbiniu , 
žuvies konservu,drabužių 
ir net pramoninės gamy
bos lietuvišku tautiniu kos 
tiumu. Elta

NEPROTINGAI PASIELGĖ
IR LEIDOSI NUŽUDOMAS.
Tat,-jis pats kaltas, kad ne 

mokėjo apsiginti. Amerika tu
ri visas priemones apsiginti, 
bet leidžia komunistams juos 
pulti ir net terorizuoti. Ar tai 
protinga ir ar tai logiška?

ŽINIOS TRUMPAI
• Anglijos min.pirm. Willson 
nuvyko Maskvon pas Kosygi
ną tartis einamais reikalais, 
kurię dabayra daug.
• JAV viceprezidentas Hump

ga Naująją Zelandiją ir lankys 
dar lankys Japoniją, Korėją, 
Filipinus ir kt.

rinių krantų bandymų tęsi • Hamburge, kaip Londone secretary rusk
?uri‘ tetdiZs8 VvS^ms Par> i®teip.a® Miker’JAV sekretorius Dean Rusk. 

Maker sodas’ kur kiekvienaspasisakymas Lietuvos ne- 
[klausomybės šventės pro-riuoseant žemės ir jūroje 

per visą kraštą./C.S./.

PAGERBTAS
MOKSLININKAS
Prof. Juozas Indriūnas , 

Lietuvos nepriklausomy
bės laikais buvęs Techni
kos fakulteto docentas ir 
Drobės fabriko inžinierius 
sausio 26 dieną Lietuvoje 
buvo pagerbtas jo 7o metų 
amžiaus sukakties proga , 
kaip pirmas lietuvis tėkšti 
lės technologijos specialis 
tas, lite ratu ros apie tėkšti 
lę pradininkas Lietuvoje, 
tekstilės vadovėliu ir mo
nografijų autorius bei teks 
tilininku mokymo organi 
zatorius .Jam vadovaujant 
Kauno universitete, vėliau 
Politechnikos institute pa
ruošta daugiau kaip 4oo in 
žiniertų- pluoštiniu me
džiagų mechaninės techno
logijos specialistu. Elta.

KRETINGOJ VEIKIA 
vietinis drarr os mėgėjų 

teatras .Pernai vaidino J. 
Grušo "Vedybų sukaktį", 
K.Narečio do "Kaktusą", 
Br.Tautkutėg /vietinės re 
žtsierės/ "Žmoguje pava 
saris-meilė" ir dabar K. 
Sajos "Saulę ir stulpą". E.

MIRUS JONUI VASILIAUSKUI, 
JO ŽMONAI MICHALINAI VASILIAUSKIENEI

IR SUNUI
reiškia užuojautą Kongelių ir Trečiokų šeimos.

MARIJOS MARKUNIENĖS IR JANINOS BLAUZDŽIU-
NIENĖS MOTINAI

mirus Lietuvoje, nuoširdi užuojauta G. Įr J. Petrulių 
Šeima'

HTUVIŠKOS 
ŽINIOS

pasiuntinybės sekretorius Va 
šingtone, Miionas pareiškė, 
kad Rusija nustatys prekybi 
nius ryšius su Europos bend 
rosios rinkos organizacija.
• JAV Gemini 8 du lakūnai 
skris aplink žemę ir vienas ję 
nutols nuo laivo 22 pėdas ir 
taip apskris aplink Žemę vi
sę ratą.
• JAV jūrininkę ir uostę kro 
vėję sąjungos pranešė JAV 
prezidentui, kad boikotuos 
laivus tę kraštę, kurie prekiau 
ja su Vietkongo komunistais.

• Kvebeko gubernatorius 
Comtois žuvo tragiškai 
kilus gaisrui jo rezidenci 
joje.

Humphry, 
kuris dabar važinėja 
po Azijos rytus.

S LA PILDOMOSIOS 
TARYBOS RINKIMAI 
S LA Vadovybė kuopoms 

ir nariams paskelbė, kad
5 LA Pildomosios Tarybos 
rinkimai bus atliekami ko 
vo mėnesį. Todėl S LA kuo 
pos raginamos kovo mėne 
si sušaukti visuotinius na 
rtų susirinkimus, kurtų 
metu būtų atlikti minėti 
rinkimai.
• Į Vašingtono iškilmes 
rugsėjo 4 dienai regtstruo 
jami chorai, sutinką vykti 
savo š lėšomis adresu: V. 
Mamaitis, 209 Clark Pla
ce, Elizabeth, N. J. 67206, 
USA.
• Kaziuko mugė Montrea- 
lyje, ruošiama skautų, įų 
vyks kovo 19-20 dd.Šv.Ka 
zimiero parapijos salėje.
• Šveicarijos lietuviai Va 
sarto 16 šventę atšventė 
Ciuriche, ta peoga padarę 
ir visuotinį metinį subažt- 
avimą, kurio metu išrink
ta nauja Bendruomenės vai 
dyba: pirm. stud. Gegeckas 
vicep. dr. Dargužas-Hofer, 
sekr. Jakaitis ir ižd. dr. J. 
Pečiulionytė. Vasario 16 
minėjimas užbaigtas susi 
rinkimuų-ptetumtsm su la 
tvtats ir estais, kurių me 
tu kalbėjo prof. Eretas.
• Metinis Hamiltono lie
tuvių namų akcininkų susi 
rinkimas šaukiamas kovo
6 dieną 3 vai. p. pietų kino 
salėje.
• Ukmergės rajone septy 
niems uoliems Vepriu kol 
chozo darbininkams spe- 
cialistajns pastatydino po 
namą išsimokėtinai. Turė 
jo įmokėti 2o%.

Hy.de
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Nepriklausoma Lietuva
INDEPENDENT LITHUANIA

Už Lietuvos išlaisvinimą! For liberation of Lithuania!
Už ištikimybę Kanadai! For loyalty to Canada!
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Dear Mr. Charge d'Affaires:
On the occasion of the forty-eighth anniversary of 

Lithuania's independence, it is my pleasure to extend to 
you the good wishes of the Government and people of the 
United States.

REIKIA PRALAUŽTI 
TYLOS SIENĄ 
IR LAIMĖTI KOVĄ

KOMITETO LIETUVOS LAISVEI ATSTATYTI 
PIRMININKO ANTANO MAŽEIKOS KALBA, 
PASAKYTA MONTREALY VASARIO 16 PROGA

Our country has consistently espoused the principle 
that all peoples have the right to determine the form of 
their national existence. In Lithuania's case, we have 
applied this principle by refusing to recognize the forcible 
incorporation of that country into the Soviet Uniqn. We 
fully support your continuing efforts to marshal world 
public opinion and to bring it to bear on the issue of 
self-determination for the people of Lithuania.

In view of the courage and fortitude shown by the 
Lithuanian people during these years of foreign domination, 
I am confident that their Just aspirations for freedom 
and national independence will ultimately be realized.

Sincerely yours,

pasaulio 
WNF LIETUVIU 

JAUNIMO
KONGRESAS

BIRŽEUOBO-UEfOSJd. 
CHICAGOJE1966
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Gerbiamas P i r m i nin- 
ke, Ge rb f am t e j i sve
čiai,Ponios ir Po
nai ,

Man yra tikrai didelė 
garbė kaip Komiteto Lie
tuvos Nepriklausomybei 
atstatyti atstovui kalbėti 
šiame Lietuvos Neprikišu 
somybės minėjime .Aš esu 
gimęs Amerokoj, nesu nt e- 
kad matęs mano tėvynės 
ir,kaip patys matote, nega
liu net sklandžiai lietuviš
kai kalbėti. Bet aš didžiai 
vertinu mūsų tautos tradi
cijas ir kultūrą, stengiuo
si jas pažinti ir todėl aš 
labai dėkoju Jums už man 
suteiktą proerą dalyvauti 
pas Jus, pasidalinti minti
mis, ir pačiam kai ko iš
mokti.

Praėjusiomis savaitė
mis dažnai galvodavau, ką 
aš Jums galėčiau pasakyti, 
kokiomis konkrečiomis 
idėjomis turėčiau su Ju
mis pasidalinti. Ir man įs
trigo viena mintis. Tai ta 
pati idėja, kuri mus vedė 
organizuoti žygį į Vašing
toną, vėliau žygį į Jungti- 
nes Tautas ir ateityje gal 
ves ir į kitus žygius.Ta 
idėja grubiai išsireiškus, 
galime pavadint "išėjimas 
į gatves", arba kitaip sa
kant pristatymas mūsų by
los viešumai, visuomenei 
to krašto, kuriame gyvena 
me ir, pagaliau, pasaulio 
visuomenei ir viešajai nuo
monei. Sis, už kulkas ir 
bombas stipresnis ginklas 
mūsų buvo visai apleistas 
nuo pat mūsų kovos pra
džios, nuo „mūsų tėvynės 
okupacijos .Šiuo ginklu, ku
ris yra ne kas kitas, o tik 
pajėgumas bendrauti su 
plačiąja krašto visuome
ne, mes galime tos visuo
menės narius informuoti, 
įtikinti ir paveikti juos 
imtis mūsų naudai konkre
čių žygių, ko jie šiaip, sa 
vo iniciatyva, niekad neda 
rytų.

Bendravimas su plačią- 
Ža krašto visuomene, bet 
zokiom formomis, mums 

gali daug padėti ir jis tik
rai mums bus naudingas, 
jei mes tik pradėsime juo 
naudotis-tai yra-naudotis 
Amerikos ir Kanados laik
raščiais, žurnalais, radio 
ir televizijos stotimis, vi
somis priemonėmis, ku
rios veikia viešąją nuomo
nę. Mes turime ir galime 
rasti progų propaguoti mū
sų tautą, jos kultūrą ir , 
svarbiausia, Lietuvos ne
priklausomybės bylą.

Mes turime pagaliau su
prasti,kad niekas,nei Ame
rikos valstybės departa
mentas,ne i Kanados užsie
nių ministerija,nieko neda
rys dėl Lietuvos, jei mes 
aiškiai neparodysime, kad 
mes norime ir reikalauja
me konkrečių veiksmų, 
kad mes dėl to demonstruo- 
jam, nuolat spaudžiame ir 
kovojame.

Yraliūdnattesa.kad iki 
šiol labai maža Kanados 
ir Amerikos visuomenės 
dalis žino apie mus ar yra 
susipažinę su mūsų didžią
ja problema,mūsų tėvynės 
laisvės byla. Tol, kol mes 
juos su ta problema nesu
pažindinsime , nepainfor
muosime ir neieškosime 
jų simpatijos,tol mūsų lais 
vės kova eis pirmyn tik

V

vėžlio žingsniu, kaip ir iki 
šiolei.

Mūsų organizacijų susi 
rinkimai,minėjimai ir pa 
rengimai tol negalės turė 
tt įtakos Baltijos klausi
mo sprendimui, kol mes 
savęs ir mūsų idėjų neiš 
reklamuosime, ypač tarp 
tų, kurie galt pasiekti ir 
paveikti krašto gyventojų 
mases.

Tikiuosi,man leisite pa 
teikti pavyzdį, kaip kontak 
tai su radio ir spaudos 
žmonėmis gali atnešti 
reikšmių gų rezultatų.

Tie asmenys .kurte taip 
pasisakė, to nebūtų pada
rę, jei mes nebūtume jų 
kontaktavę ir juos nebūtu 
me įtikinę už mus pasisa 
kyti.

Uždavinys atkreipti į 
mūsų laisvės kovą visuo 
menės dėmesį neturėtų bū 
ti paliktas vien veiksniam. 
Tai ginklas,kurį galime ir 
turime visi naudoti, ypač 
jaunimas, nes jis geriau
sia pažįsta ir supranta Ka 
nados ir Amerikos gyveni 
mo būdą. Jam todėl yra 
lengviau nešti tinkamą 
š tam uždaviniui strategi - 
ją ir taktiką.

Kai buvo organizuoja
mas žygis į Vašingtoną ir 
paskui žygis į Jungtines 
Tautas, tuo nebuvo, siekia 
ma sudaryti naują politinę 
grupę ar panaikinti vei- 
kian.ias politines organi 
zacijas .Iš tikro buvo nori 
mat ik pažadinti mūsų lie 
tuviškosios visuomenės 
ir ypač jaunimo iniciatyvą 
- buvo norima parodyti, 
kad jaunimas ir visuome 
nė gali ir turi įsijungti į 
kovą už nepriklausomybę , 
nes tik toks platus įsijun 
girnas užtikrins tos kovos 
tęstinumą ir jos galutinę 
pergalę.

Reikia pakartotinai pa
brėžti,kad mūsų žygių me 
tu gautas televizijos, radio 
ir spaudos dėmesys neatė 
jo savaime. Mes atkreipė 
me dėmesį tik todėl, kad 
mes ėjome pas juos, pri
statėme jiems savo bylą , 
irįkyriaibandėme juos įti 
kinti,kaip svarbu ir įdomu 
bus apie šį žygį aprašyti 
ar nufilmuoti.

Tokių laimėjimų mes vi 
sigalime pasiekti retkalau 
darni, kad būtų atsižvelgta 
į mus kaip šio krašto gyven 
tojų ir piliečių siekimus . 
Demokratinė visuomenė 
negali ignoruoti ir neigno 
ruoš savo narių prašymo 
ar reikalavimo, jei suaary 
stme įspūdį, kad tokie rei 
kalavimai kyla iš plačios 
to krašto gyventojų masės. 
O tokį įspūdį sudaryti lėra 
sunku, jei dirbsime vienin
gai. Todėl siekiant ko <kre 
cios akcijos prieš Sovietų 
Sąjungą Lietuvos klausimu 
kontaktai ir bendravimas 
su plačiąja krašto visuome 
ne yra vie ia iš svarbiausių 
priemonių paveikti viešąją 
nuomonę mūsų naudai. To 
Sovietų Sąjunga bijo <ema 
žiau, kaip karo, nes pašau 
lio viešoji nuomonė jai yra 
labai svarbi. Todėl ji sten 
giasi visokiomis priemonė 
mis veikti laisvojo pašau 
lio nuomonę pateisinant sa 
vo kolonialtnę komunistt 
nę imperiją. Jei šiuo metu
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Dean Rusk
Mr. Joseph Kajeckas,

Charge d'Affaires ad interim 
of Lithuania.

Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongreso plakatas, su
kurtas dailininko Telesforo Valiaus ir tšstunttnėt- 
tas viso pasaulio lietuvių jaunimui Kanados Jauni
mo metų komiteto, kurtam vadovauja Giedrė Rtn- 
kūnaitė.

Jaunimo akimis
algts ir kazys

MIRUS JONUI GRIGAIČIUI, 
jo valkams,

BIRUTEI NOVICKIENEI, BANIUTEI MAČIŪNIENEI 
IR KĘSTUČIUI GRIGAIČIUI SU ŠEIMOMIS 
reiškiame giltą užuojautą

J. J. Daugėlai
S. J. Lozoraičiai
N .A. Gargasai

ALEKSANDRAI ŠEMOKĖNIENEI 
mirus,

OLEIIR VYTAUTUI ŽILINSKAMS

nuoširdžiausią užuojautą reiškiame 
O. ir A. Mylės.

MIRUS JONUI GRIGAIČIUI, 

BIRUTĘ NOVICKIENĘ, BANIUTĘ MAČIŪNIENĘ IR 

KĘSTUTĮ GRIGAITĮ SU ŠEIMOMIS 

nuoširdžiai užjaučiame E. ir J. Kardeliai

BUKIME SVEIKI
Vanduo turi boti skaidrus, bespalvis, be kvapo Ir prie

skonio, be nuosėdų ir plaukiojančių priemaišų. Jeigu 
vanduo dėl kokių nors priežasčių pasidaro spalvotas 
arba drumzlinas, jei jame atsiranda kokių nors nuosėdų 
ar pasikeičia jo kvapas ir skonis, reikia jj patikrinti, ar 
jis nekenksmingas sveikatai.

Vandenyje yra (vairių druskų, ypač kalcio, ir magnio 
junginių, nuo kurių pareina vandens kietumas. Labai 
kietas vanduo gali erzinti odų, o buityje jis labai neeko
nomiškas, nes, pavyzdžiui, jame plaunant baltinius, rei
kia daugiau muilo Ir pan. Tačiau Ir minkštu vandeniu 
žmonės skundžiasi — toks vanduo neskanus, ligai nau
dojant maistui minkštų vandeni, 9a,l pakenkti sveika
tai. Specialiais tyrimais jrodyta, kad gyvūno organizmas 
kalcį iš vandens įsisavina net 65—90°/(. Todėl kalcio 
trūkumų organizmas gali papildyti geriamu vandeniu.

Vandens kietumas yra leidžiamas iki 7 mg/ekvlvalen- 
tų, o atskirais atvejais iki 14 mg/ekvivalentų. Mūsų van
dentiekių vanduo pagal kietumų yra leidžiamose ribose.

Chloridų Ir sulfatų kiekis vandenyje pagal normas ne
turėtų viršyti atitinkamai 350 ir 500 mg/l. Jei jų yra dau
giau, vanduo pasidaro sūrus. Toks vanduo slopina skran
džio gleivinės sekrecijos funkcijų ir gali sukelti viduria
vimus. Jeigu kokiame nors vandens šaltinyje pastoviai 
gausėja chloridų, labai galimas dalykas, kad jis pastoviai 
teršiamas žmonių Išskyromis.

Nuo geležies kiekio dažnai pareina vandens 
skaidrumas, skonis, spalva. Jei daug geležies, vanduo 
gali būti drumstas, su metalo prieskoniu, jame atsiranda 
rusvų nuosėdų. Kai daug geležies, susidaro palankios 
sųlygos geležies bakterijoms greitai daugintis vandentie
kio vamzdžiuose. Jos kartais net visiškai užkemša vamz
džių spindį. Dažnai geležies pagausėja ir esant netin
kamiems vandentiekio vamzdžiams.

Leidžiamas geležies kiekis vandenyje yra 0,3 mg/1. 
Jeigu jo atsiranda daugiau kaip 1 mg/l, reikalaujama, 
kad vanduo būtų valomas nuo geležies. Literatūroje 
nėra duomenų, kad 2—3 ar net daugiau mg geležies 
litre vandens sukeltų kokius nors sveikatai žalingus reiš
kinius. Pagal pasaulinį vandens standartų leidžiami net 
ir didesni geležies kiekiai. Mūsų vandenyse niekuomet 
neaptinkama daugiau kaip 2—3 mg/l geležies, tačiau 
pagal Tarybų Sųjungos normas reikalaujama tokį van
denį valyti.

Vandenyje turi būti ir mikroelementų — jodo, fluo
ro ir kt. Jeigu žmogus nepakankamai gauna jodo, gali 
susirgti skydliauke. Jodo mes daugiausia gauname su 
maisto produktais, nes vandenyje jo mažai. Jeigu vande
nyje labai mažai jodo arba visai jo nėra, vadinasi. Ir 
daržovėse bei vaisiuose io labai maža. Tokiais atve
jais gelbsti iš kitų rajonų atvežami produktai, nes, visai 
negaunant jodo, galima susirgti gūžio liga. Rajonuose, 
kuriuose trūksta jodo, būtų galima kai kuriuos maisto 
produktus, pavyzdžiui, duonų jodizuotl.

Jeigu žmonės, ypač vaikei, su vandeniu gauna mažai 
fluoro (mažiau kaip 0,5 mg/l), genda jų dantys, atsiran
da vadinamoji kariozė. O jeigu gauna per daug fluoro 
(daugiau kaip 1,5 mg/l), gali Išsivystyti dantų tluorozė 
— emalio pakenkimas. Todėl svarbu laiku Išaiškinti fluo
ro klek) vandenyje Ir, reikalui esant. Imtis atitinkamų 
apsaugos priemonių.

Buityje dažnai naudojamas gazuotas vanduo. Tokiame 
vandenyje, kaip žinoma, yra anglies dvideginio dujų. 
Nedaug geriant tokio vandens, jis gaivina. Tačiau ge
riant j| pastoviai Ir dideliais kiekiais, asmenims, linku
sioms ( skrandžio bei žarnyno sutrikimus, gali padidėti 
rūgštingumas ir išsivystyti katarinlai reiškiniai

SPORTAS 
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Z. Varnas, J. Nasvytts, V . 
Nasvytts ,j.NešukattisvV. 
Kleiza, J.Šoltūnas, B. Že
maitis, E. Vaičekauskas.
14. Vyriaus tas varžybų tet 
sėjas Stalo Teniso Komite 
to vadovas Jonas Kava
liauskas.
15. Kita, detaliai išdėstyta 
pirmenybių pravedimo 
tvarka yra išdėstyta SAL- 
FASS-gos Stalo Teniso var 
žybiniuose nuostatuose.ku 
r te buvo išsiuntinėti klu
bams su pranešimu Nr. 29, 
1965.12.21. Centro V-ba. 
JAUNIMO ORGANIZACIJŲ 
ATSTOVŲ PASITARIMAS

Šio mėnesio pradžioje kun. 
Gedimino Kijausko SJ, inicia 
tyva įvairiu organizacijų at
stovai susirinko pasitarti veik 
los klausimais Montrealio ko
lonijoje. Pasitarime dalyva- 
vavo A.Kličius, A.Lukoševi- 
čiūte, S.Mikalajūnaitė, A.Ru- 
dinskas, A.Rudzevičius, D. 
Zubaitė.

Kun.G. Kijauskas, dirbęs 
su jaunimu didesnėse koloni 
jose, pasidalino mintimis bei 
Spūdžiais apie veiklą Mon
realyje. Buvo pasiūlyta ras 
ti centrinį veiklos tašką, t.y. 
koordinuoti veiklą taip, kad 
būtą galima ruošti parengimus 

įtraukiant visas jaunimo or
ganizacijas ir derinti veiklą 
taip,kad būtą išvengta paren
gimą susikirtimą bei dvigubi 
nimo tuo pačiu laiku. Minėji 
mai, parodos, stovyklos gale 
tą būti tokie projektai, kur vi 
sas jaunimas galėtą kartkartė 
mis "etą bėgyje susiburti ir 
kartu reikštis. Verta būtą pa
galvoti ir apie vietinės “lietu 
tuvią taikos kuopos“ organi
zavimą, pav. darbui stovyklo 
se, sporte, su organizacijomis 
ir net šeštadieninėse mokyk
lose.

Buvo pabrėžta, kad yra svar 
bu išlaikyti organizaciją indi 
vidualumą. Organizacijos tu
rėtą sveikai lenktyniauti, bet 
kartu turėtą gerbti viena kitą r 
Šiais Jaunimo Metais ypač 
svarbu veikti bendrom pastan 
goms.

Šis atstovą susirinkimas bai 
gėsi mintimi, kad koordinuota 
veikla yra būtinybė. Buvo pra 
matyta parengimą, kur visas 
jaunimas Montrealyje galėtą 
prisidėti, pav. surengti susi 
pažinimo vakarą, vasarą su
ruošti studentams savaitgalio 
iškylas, rudeniop Tėvo A.Ke 
zio, SJ, loto parodą ir pan.

Šis jaunimo organizaciją at
stovą pasitarimas ir jame pa 
siektas susitarimas laikytinas 
svarbiu, nes Montrea
lio kolonijoje, pagyvėjus jau 
nimo veiklai, tik darnus visą 
organizaciją programą koordi
navimas neš didžiausią naudą 
tiek paskiriems vienetams, 
tiek bendruomenei. D.Z.

Šią savaitę norėtume pa 
kalbėti apie studentus,tiks 
liau apie Montrealio stu
dentus, jų veiklą ir jų no
rus.

KAS BUVO
Kiekviena karta pereina 

bandymo laikotarpį,per ku 
rį atranda savo pastovumą. 
Kada atvažiavo iš Europos 
jaunuoliai į Montrealį, dau 
guma jų jau buvo patyrę or 
ganizactniam darbut.Ne
truko ilgai susieiti ir įs
teigti studentų sąjūdį. Dau 
gelis iš jų tairpobuvo skau 
tat,kiti priklausė kitom or 
ga dz act joms,bet savotar 
pe jie rado bendrą šneka 
bendrus įdomumus.Neri 
boti jokios ideologijos.stu 
de itattvarkėsilalsvatpri 
imdamįvisokių pažiūrų ko 
legas. Žinoma, jie negalė 
jo pasilikti amžinais stu 
de tais,turėjo jaunesntpe 
rimti jų veiklą.

Kada stude itų orga itza 
cija buvo, mažiau ar dau 
giau,perimta jaunes Jųjų, 
pradėjo silpnett.Nebuvo to 
karšto užsidegimo, kuris 
degė pirmųjų tarpe. Nebu 
votų vadų, kurie sugebėtų 
vesti stude tų veiklą. Ir 
pradėjo pamažu studentų 
organizacija smukti į snū 
dūlį. Pa raginta valdyba su 
šaukdavo susiri <kfmą,bet 
iš tų susirinkimų nieko ne 
išėjo,nors susirinkę žadė 
jo atnaujinti veiklą.

Taip trtęsėsi iki dabar. 
Tie neaktyvūs metai buvo 
mūsų kartos bandymo lai 
kotarpis. Per tuos metus 
subrendo jų galvosena .Jie 
pajuto,kaa reikia, kaip lie 
tuviams išsilaikyti, kad 
reikta bendradarbiauti 
tarp savęs ir su visuome 
ne. Jaunimo kongresai da 
vė studentams iniciatyvos.

Rudenio metu keletas 
studentų iš Montrealio su 
sitiko Toronte, per jauni 
mokongresą.Toronttškiai 
ragino Montrealio skyrių 
keltis iš numirusių. Po ši 
to susitikimo Montrealio 
ir Toronto studentai susi 
tiko dar tris sykius. Pa
skutinį kartą Toront e, kur 
jie įsteigė KLSS/Kanados

Lietuvių Studentų Sąjun
ga/. Laikinai paskirta cen 
tro valdyba yra Montrea 
lyje Ir jos pirmininkas 
yra Rimas Navtkėnas.

KOKIA NAUDA
Kokia nauda studentų są 

jaungą 
jungai? Patiems studen
tams- susitikimas viens 
su kitu, pasikeitimas nuo 
monėmis,pas įkeitimas žl 
n tomis. Bet kokia nauda 
bendruomenei? Vienas 
svarbiausių darbų būtų pa 
dėt ateinančiam jaunimui 
Jie turėtų ir galėtų globo 
ti gimnazijos jaunimą. Pa 
dėti jam kuo lengviau per 
gyventi universiteto gyve 
nimo laikotarpį. Jie, turė 
darni prttyrtmą,galt paaiš 
kinti studento gyvenimo 
spąstus bet mokslo įprati 
mus.
STUDENTŲ TRADICIJOS 

yra įdomios ypač jau 
nam žmogui. Pirmiausia 
subuvimas yra vadnamas 
Inittum Semestri, kuris 
reiškia mokslo metų pra 
džlą. Per šitą pobūvį vy 
resni studentai priima 
fuksus, būtent-pirmojo 
kurs o stude ntus .Po fuksų 
bandymo, šie jaunuoliai 
priimami į kolegų tarpą . 
Mokslo pabaigoje yra so 
ktat, kurie uždaro metų 
darbą. Metų bėgyje yra 
sustrinktmatper kurtuos 
profesionalai skaito pa
skaitas. Paskaitos suke
lta įdomumo ir duoda 
mokslinę naudą.Netik pa 
skaitos,bet ir visokios iš 
kilos.

Studentų organizacija 
yra įdomi organizacija, 
kuri turėtų ir toliau veik 
ti. Mes nudžiugę,kad To 
rontas ir Montrealis pra 
dėjo taip artimai bendra 
darbtauti.Šts bendradar
biavimas pranašauja arti 
mesnį ryšį su kitom Ka
nados kolonijom.

SVEIKINAM
Montrealiostudentų są 

jungos pirmininkę Aušrą 
Lukoševičiūtę, jos ener
gija studentai grįžta Į ak
tyvumo kelią.

Kanados Lietuvių Fondas
FONDO VAJUS TĘSIAMAS

Praeitą savaitę įstojo į 
Fondą nartais su įnašais 
torontiečiai:
139. Inž. J.Sližys $ 1OO . 
14QY.Y. $1OO.
141. Inž. M.Gvildys $ 1OO .

Su šiais įnašais Fondas 
pasipildė iki $ 21,350.00, 
Lieka dar surinkti šiais 
metais $ 13,650.00.

Inž. Sližys dar Petrapi 
lyje baigęs Technologijos 
Institutą, dirbo Rusijoj ir 
Lietuvoj Geležinkelių Vai 
dyboie vesdamas naujus 
geležinkelius. Buvo min. 
P. Vileišio patarėju. Kana 
doje jis pirmutinis iš lie 
tuvių pradėjo dirbti Keltų 
Valdyboje Ir praskynė ke 
llą kitiems lietuviams.

Ilgametis Toronto P L 
IAS pirmininkas.

Inž. M. Gvildys vyriau
sias iš brolių inžinierių, 
dirba Keltų Valdybos Tiltų 
skyriuje vyresniuoju inžl 
nleriumt Ir augina didelę, 
gražią lietuvišką šeimą.

Kai kurte Fondo nariai 
dėl įvairių priežasčių, ne 
nori,kad jų pavardės būtų 
skelbiamos. Dabar Fonde 
yra 20 inžinierių. Fondo 
Valdyba ruošiasi visuoti
niam narių susirinkimui, 
kuris įvyks balandžio mėn. 
Numatoma po susirinkimo 
susipažinimo pobūvis, ku 
riam ieškoma atatinka
mos salės.

P. Lelts 
Reik. Ved.
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Apie atkersimą Lietuvą
IR JOS PROBLEMAS 

( Medžiaga diskusijoms)

RAŠO DR. KAZYS KARVELIS
Penktasis tęsinys.

KULTŪRINIS GYVENIMAS
PLAČIĄJA PRASME

ils
komentarai, pastabos ir pasikal- 
bžjinai su jumis ir savim............ .

Atkarsimos Lietuvos 
groblemos dar nepasi- 

aigs krašto ūkio peroręa 
nizavlmu iš komuni stines 
sistemos į privataus ūkio 
sistemą, nes civilizuotas 
ir kultūringas 20 amžiaus 
žmogud ne vien duona gy 
vena.Duonos, gal būt, už
tenka dar ir okupuotoje 
Lietuvoje, bet ten tikrai 
trūksta dvasinių ir kultūri 
nių vertybių.kurios laisvę 
mylinčiam lietuviui bran 
gesnės ir už duoną. Todėl 
kultūrinis gyveni mas tu
rės būti taip greitai per
tvarkytas kaip ir ekonomi 
uis.Gerai,kad kultūrinio 
gyvenimo reorganizacijo 
je daug kas vyks visai spon 
tani škai, kaip demokrati
nio gyvenimo natūrali iš
dava .Z menės jau bus išsi 
ilgę laisvo gyvenimo ir pa 
tys mes vergijos pančius ; 
pančius,kurie varžė dau
giau jų dvasinį gyvenimą 
negu ekonominį.Valdžiai 
teks tik nustatyti įstatymų 
bei administracinių pot
varkiu keliu pačius pagrin 
dinius naujojo gyvenimo 
principus.
VISUOME NĖS GA LVOSE - 
NOS PERFORMAVIMAS

Visiems suprantama, 
kad okupantas suprato sa 
vo veiksmo - okupacijos 
klastingumą ir žinojo Lie 
tu vos gyvent o jų nuotaikas. 
Nežiūrint to jis visgi ieš 
ko jo kelių kaip pateisinti 
savo klastingą okupaciją 
pasaulio akyse ir pačių 
okupuotųjų gyventojų tar 
pe.Tam tikslui jis turėjo 
jau per eilę metų išdirbęs 
metodus,kurie, reikia pri 
pažinti, jam labai gerai 
pasitarnavo ir rado pase 
kėjų ir tarptautinėse sfero 
se ir pačių Lietuvos gyven 
tojų tarpe. Visa pasiseki 

Katrėje matoma Montrealio lietuvių Vasario 1 minėjimo publiką. Pirmame plane kun. 
T.Ktjauskas.SJ, paskaitininkas A.Mažeika, Lukoševičiai:Aušra, Rūta, , Irena, dr. 
Petras, jų jaunimas ir kiti tautiečiai. Dešinėje sveikinimo kalbas saką: Latvijos gen. 
konsulas p. Tomsonas ir Estijos atstovas p. Kuhi.

mo paslaptis glūdi nepa
prastai gerame žmogaus 
psichologijos pažinime ir 
jos išnaudojime savo nau 
dai.Ir kaip galima geriau 
besugebėti reikalus tvar 
kyti kaip okupantas tvarkė 
Lietuvoje. Jis per labai 
trumpą laiką nnstatz ūki 
ninkobemą prieš patį ūki 
ninką, kareivį preiš kari 
ninką,lenką prieš lietuvį, 
o laisvos tautos sūnus ir du 
kras išsiuntė į Maskvą; 
vergijos pančių prašyti sa 
vo valstybei,© daugeliu at 
vejų, ir sau patiems.Tuo 
tik norima parodyti, kad 
bet kokie moralės princi 
pai, įsipareigojimai ir su 
sitarimai nustojo bet ko
kio respekto nuo pat pir
mos okupacijos valandos, 
net nuo tada, kai mūsų vai 
džios atstovus pasikvietė 
į Maskvą ir '’sutiko” įjung 
ti Lietuvą į broliškų jų res' 
publikų tarpą.Nuo to lai - 
ko dingo brolio pasitikėji 
mas broliu,draugo draugu, 
dingo iš gyvenimo žodžiai 
"nemoralu", "neteisėta" 
ir pan. Valdžia nebeturi 
nei pasitikėjimo nei res- 
fiekto iš piliečių. O paga- 
iau ji nelabai ir reikalin 

ga to pasitikėjimo, nes ji 
pagrįsta baimes, o ne mei 
lės, jėgos, o ne laisvų rin 
kimų principu.

Su Lietuvos laisvės at 
gavimu šita visuomenės 
psichologinė nuotaika ir 
pati galvosena turės būti 
pakeista,nes to reikalauja 
demokratinė valdymo sis 
tema. Visi tie psichologi 
niaikomunizpio nuodai tu 
rėš būti neutralizuoti,indi 
vidui turės būti parodytas 
jų klaidingumas, lietuviui 
turės būti išaiškintas tik 
rasis komunizmas ir jo 
siekimas kitų tautu ir lie
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Vaizdai iš Vasario 16 minėjimo Montrealyje. Viršuje 
mei»inį montažą pradeda liaudine giesme p. Kairaitie
nė. Kairėje matome montažo vykdytojus, R.Navikėną, 
D.Kudžmaitę ir autorių dr.H.Nagį. Apatiniame vaiz
de montažą užbaigia daina I. ir R. LuKoševtčiūtės. 
Už jų matomi kiti dalyviai.

REIKIA PRALAUŽTI TYLOS SIENĄ IR LAIMĖTI KOVĄ 
/Atkelta iš 2 psl./

mes galėtume įtikinti pa
saulio viešąją nuomonę , 
kad Sovietų Sąjunga yra ko 
lonialinė imperija,taipada 
rytų jai daug daugiau žalos 
negu galėjo padaryti prieš 
dešimt metų, nes dabar So 
vietų Sajų įga bando radika 
liai pakeisti savo pasauli 
nį siūlomą vaizdą ir sten 
giast sudaryti nuomonę, 
kad ji esanti mylintis taiką 
ir iš esmės demokratiškas 
kraštas.

Tačiau mes toli nenu
žengsime , kol nepraši - 
skverbsime per Amerikos 
ir Kanados viešosios nuo 
monės tylos sieną, kurt 
bent dalinai, atsirado ir 
dėl mūsų pačių neveiklu 
mo, kol mes neįtikinsime 
savo idėjomis tų,kurie gali 
mums padėti. Mūsų plapio 
je krašto visuomenėje to 
dėl yra tie uždaviniai, ku 
rie turėtų kiekvieną iš mū 
sų paraginti imtis darbų 
ir ieškoti kontaktų su vieti 
nėmis radio ir televizijos 

A

stotimis, laikraščiais ir 
vietos politikais.Mes, lie
tuviai, kiekvienas1 turime 
pareigą pralaužti "tylos 
sieną", ir jei tik tvirtai 
tam pasiryšime,mes tai ti 
krai galime padaryti.

Nelaukim nurodymų, ką 
turėtume daryti iš mūsų 
veiksnių ar centro valdybų 
- imkimės patys iniciaty
vos savo vietinėje plotmė 
je čia ir visur kitur, visos 
organizacijos susiburkim 
į politinės akcijos viene
tus, susijunkime kovai įti 
kinti ir paveikti mūsų ap 
linkoje gyvenančius sveti 
muosius mūsų bylos nau-

Į Lietuvos nepriklauso 
mybę veda ilgas kovos ke 
lias .Tat ilgai kovai mes tu 
rime būti pasiruošę .Ne žiū 
rint kokia ilga ji bebūtų, ta 
kova turi būti vedama iki 
galutinės pergalės ir mū 
sų tėvynės Lietuvos nepri 
klausomybės atstatymo. _.jn,

Matuojant stambiais mastais, dešimt žurnalo nume
riu nėra . didelis dalykas. Tačiau,musų sąlygomis (_o, 
kaip nemėgstu to ęasakymoj), kaizkiekvienas atėldū-’ 
simas bei kveptelejinjas taikstosi Į amžinybę, dešimt 
žurnalo numerių yra sis tas. Kalbu apie METMENIS.Apie 
jaunosios kartos kultūros žurnalą. ( Daugeliui, tur 
but, net ir vardas bus negirdėtas!). Pradėtą, leisti 
19f>9 metais ir iki šiol redaguojamą dr. Vytauto Ka
volio. Tiesą, sakant, desimtas numeris pas mane dAr 
nesutvirtintas ir nesuraižiotas, embrijono stadijoje, 
atvyko. Kioskai jį gaus tik vasario pabaigoje. O ta- 
Č'iau verta, kad ir tieka žodelių, pamįpėtį, jog toks žur
nalas egzistuoja, gyvuoja, tebeina. Žurnalo ateitis pri
klausys nuo musų. Manes ir tavęs, kuris siuos zodsius 
skaitai. O siais, jaunimo, metais, gal ir derėtu žvilg
terėti į METMENIS?

* 
' v' —*Stepą. Zobarską skaitantieji pažįsta. Butų labai ge

ra, jei jie pažintų ir Zobarsko suorganizuotą, bei vado
vaujamą, leidyklą. Ji vadinasi MANYLAND ir leidžia dau
geliui lietuvių, ąutoriu^isvysti pasaulio žviesą... ang
lų kalboj. Apie būtinybę paskleisti lietuvių literatūrą, 
anglųkalboj buvo daugelio asmenų ir veiksnių, ilgai, la
bą! ilgai, kalbama. Bet pasirodo, kad reikėjo lietuvio 
rašytojo ( su biznieriška gyslele?) paversti svajonę, 
realybe. Ir, Štai, jau turime impozantišką, skaiŠių lie
tuviu rašytojų, pri s tstytų anglosaksams : Mykolas Vait
kus, “Ignas Šeinius, Aloyzas Baronas, Vincas Krėvė, Jur
gis Gliaudą, Antanas Vaičiulaitis, Vytas Tamulaitis, 
Marius Katiliškis, Algirdas Landsbergis ir kt. Anks
čiau skundėmės, kad nėra lietuvių, literatūros angly kal
ba. Dabar skųstis nebėra ko. Tik ar daugelis pasinau
doja Šios leidyklos patarnavimais? Jei kas nežinotų ad
reso, Štai, jis: Manyland Books, Inc. Box 266, Wall St. 
Station, NEW YORK, N.Y. 1000£.

Ilga laiką^ stebint ir skaitant dabartine poeziją o- 
kupuoto,T Lietuvoj, man ypač įdomi buvo dviejų Jaunosios 
kartos poečių kūryba. Judita Vaičiūnaite ir Janina De
gutytė yra talentingos kūrėjos, išvengusios savo eilese 
stereotipiniu komunistinių formulių bei socialistinio 
realizmo plokstybių. Abi, a t rodo mokėsi iš Salomėjos 
Neries, nors sekti pastarosios(kurybą ir ^neseka. Noriu 
jums išrašyti posmą is Degutytes eilėraščio, pavadinto 
"Mano Lietuva": \ 

Tu-mano duona. Tu-mano vanduo.
Tu-laikas, _v

mane, kaip akimirkų gniūžtę, 
į. vėją ir saulę nusviedęs. įk, , 
Ir as grįžtu į. Tave- krentūVarte ju 

laiminga kaip vaikas.

Ir plauna mane šilti Tavo gydantys lietus..

JONAS ROMANAS
AVYŽIUS

20 atkarpa. TISKC'IA HALIS

KAS ŽMONES SKIRIA

III

Grigas kaltai tylėjo.
— Nieko sau partinės organizacijos sekretoriusl . . Tai 

štai, paklausyk, žmogau. Kai nuo A iki B išstudijuosi Marksą 
ir Leniną — o išstudijuoti aš jpareigoju — tada suprasi, kad 
Toleikio kurstančias kalbas reikia kvalifikuoti kaip bandymą 
pastatyti masių iniciatyvą aukščiau partijos vadovavimo. Pri
sipažįstate, kokią grubią politinę klaidą padarėte, draugas 
Toleiki?

— Ne, neprisipažįstu.— Arvydas su neslepiamu priešiš
kumu pažvelgė į Jurėną.— Esu klystantis kaip kiekvienas 
žmogus, nesvarbu, kas jis bebūtų, tačiau šiuo atveju teisybė 
mano pusėje. Jūs norite, kad visi užuot protavę aklai paklus
tų direktyvoms iš aukščiau, o aš manau, kiekvienas turi teisę 
jas apsvarstyti, pagalvoti, kaip geriau pritaikyti esamomis 
sąlygomis, o, atsiradus reikalui, gal ir visai atmesti. Juk 
aukščiau stovintieji taip pat žmonės, ne dievai, ir jie gali 
suklysti — tai jau ne kartą istorija įrodė. Partija valdo ne 
komanduodama, o vadovauja masėms, tardamasi su jomis, 
nes abi pusės sudaro neatskiriamą visumą. Deja, turime dar 
nemaža tokių vadovų, kurie save įsivaizduoja piemens vie
toje: laksto toks vargšelis apie bandą, iškėlęs kančių, šū
kauja ir mano vystąs pasaulinio masto partinę veiklą. Jeigu 
žmonės būtų sąmoningesni, mažiau abejingi tam, kas jų tie
siog neliečia, neatsirastų netikusių vadovų; o jei ir išplauktų 
į paviršių vienas kitas, tai kolektyvinė jėga juos demaskuotų 
ir pastatytų į savo vietą.

Kol Arvydas kalbėjo, Jurėnas sėdėjo užsigulęs ant stalo 
ir barbeno krumpliais. Jis nebesišypsojo; jo veidas buvo

senas, pavargęs, apsiblaususios akys žvelgė kažkur į tuštumą. 
Arvydui nutilus, staiga atsistūmė su kėde ir atsistojo.

— Ar jums neatrodo, draugas Toleiki, kad per giliai 
įbridote? — paklausė dusliu balsu, kuriame jautėsi blogai 
slepiamas išgąstis.— Mūsų reikalas ne filosofuoti, o dirbti. 
Aišku? Ir dar viena atminkite — aš vis dėlto esu rajkomo 
sekretorius, o jūs tik eilinis komunistas. Kokią maldą be- 
pradėtumėte, bet jeigu ji bus ne ta, aš pasakysiu amen, nes 
tai mano, kaip rajono partinio vadovo, pareiga.

— Žinau, jūs tą galit, nes lengviau pasakyti amen, 
negu suprasti gyvenimą ir stengtis jame pakeisti tai, su kuo 
mes neturime teisės taikstytis.

— Gyvenimą keičia darbas, o ne tušti plepalai, gerbia
masis. Dirbkite! Sąžiningai, atsidavusiai, kaip doras komunis
tas, o nelįskite ten, kur niekas neprašo.— Jurėnas pasilenkė, 
nervingu mostu atplėšė stalčių ir išėmė papirosų pakelį. Jis 
buvo menkas rūkorius, užtraukdavo dūmą tik prie stiklelio 
(o tai pasitaikydavo ne dažniau, kaip kartą per porą mėne
sių) arba labai susierzinęs.— Esate kolūkio pirmininkas ir 
pirmoje eilėje rūpinkitės savo Liepgiriais, o ne sirkite kitų 
ligomis. Yra daugiau klausimų? Bet tiktai dalykinių.

— Yra. Ne klausimas, bet pastaba. Tik nežinau, ar ji 
pasirodys jums dalykinė. . .— Arvydas šykščiais žodžiais, ne
slėpdamas pasipiktinimo, papasakojo apie susitikimą su Ba
riūnų ir Bistrochodovu pas aludarį.

Jurėnas ilgai tylėjo. Paskui, numetęs nebaigtą rūkyti 
papirosą į peleninę, paėmė nuo stalo bloknotą ir stovėdamas 
kažką užsirašė.

— Rytoj pat išsikviesiu Bistrochodovą. Matyt, jam per 
maža vieno papeikimo.

— Bistrochodovą reikia pašalinti iš partijos,— kietai pa
stebėjo Arvydas.

Jurėnas paėmė iš peleninės papirosą, užsitraukė ir pa
springo dūmais.

— Pašalinti! Žmogau! O kur įrodymas? — sušuko, šluos
tydamas delnu iššokusias ašaras.— Kol prokuratūra nepri
čiupo, mes neturime rimto pagrindo. Daugiausia, ką gali
me — įkirsti papeikimą už girtavimą slaptose lindynėse.— 
Jurėnas ūmai pasisuko į Arvydą, paskui į Grigą. Akyse- 
tvikstelėjo pikto džiaugsmo liepsnelės.— Bet ir judu, pasi
rodo, mėgstate tokias vieteles. . . Ak taip — ieškojote Šilei
kos. . . Kodėl ne restorane, ne užkandinėje, o kažkokioje 
skylėje? Gėdingas faktas — komunistai pas privatų smuk

lininką! Vietoj to, kad padėtų organams išaiškinti nusikaltė
lius, sėda su jais prie vieno stalo, geria iš vienos stiklinės. .. 
Nusikalstamas abejingumas!

— Užėjome pripuolamai, pamatę savo kolūkio sunkveži
mį, sekretoriau,— pasiteisino Grigas.— Kaldamas kuolą, ne
galvoji, kad į akmenį atsikars.

— Šia tema dar pasikalbėsime, gerbiamieji.— Jurėnas 
vėl pasižymėjo kažką bloknote.— Yra daugiau klausimų?

— Liepgiriams reikia papildomai išskirti statybinės me
džiagos,— atsakė Arvydas.— Statome karvides, apie vidur
vasarį pradėsime kiaulidžių statybą. Kai kurie kolūkiečiai 
ruošiasi persikelti į naująsias gyvenvietes. Be to, žmonėms 
reikia trobesių remontui. Turime jiems padėti, jei nenorime, 
kad atsitiktų kaip šiandien su Šileika.

— Pasistengsiu, viską padarysiu, kas nuo manęs pri
klauso, bet didelių vilčių neturėkit. Šalis statosi milžiniškais 
tempais. Prašytojų milijonai, o davėjo maišas, nors ir labai 
talpus, tačiau ne be dugno. O kai dėl individualių pastatų 
remonto, tai yra toks mūsų nusistatymas: niekam neduoti 
statybinės medžiagos. Tai paskatins kolūkiečius greičiau su
sitelkti į grupines gyvenvietes.

— Nemanau. Dėl vieno kito rąsto ar poros lentų žmogus 
nesikeis į gyvenvietę. Jei mes neduosime, atsiras kas duoda.

— Taigi,— pritarė Grigas.— Viena lapė iš olos, kita į 
jos vietą. Per tai ir veisiasi visokie parazitai, nes patys jiems 
kelią taisome.

— Kartoju: toks mūsų, rajkomo vadovybės, nusistaty
mas.— Jurėnas sugrūdo nuorūką į peleninę ir nusižiovavo.— 
Mes nerekomenduojame duoti statybinės medžiagos kolūkie
čių trobų remontui, o jūs darykite, kaip išmanote. Bet jeigu 
pritrūks kolūkio visuomeninių trobesių statybai, nesiskųskite, 
gerbiamieji. Aišku?

— Aišku,— pašaipiu tonu atsakė Arvydas.
Jurėnas apsimetė to nepastebėjęs.
— Aš pakviečiau jus, norėdamas atkreipti dėmesį į kai 

kuriuos momentus jūsų darbe. Yra trūkumų, ir gana stambių 
trūkumų, draugai. Arvydai Toleiki, ir tu, Grigai.— Jurėnas 
pakėlė balsą.— Judu yra apėmusios nesveikos nuotaikos. 
Turite apie ką labai rimtai pagalvoti. Pagalvokite, gerbiamie
ji. Nemanykite, kad noriu užgniaužti iniciatyvą, primesti 
savo valią. Anaiptol! Ūkininkaukit, kaip randate geriau, bet 
kad man būtų metinis planas! Pieno, mėsos, grūdų. Aišku?

Nukelta 4 psl.
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Prof. ERNESTAS PARŠELIS, 
Argentinos Lietuvių Kredito Koo- 

j peratyvo Aušra (Aurora) Valdy-
| bos vicepirmininkas, šis jaunas
I mokslininkas, gimęs Argentino-
j je, studijavęs Europoje, Antano
i ir Natalijos šantaraitės Paršelių

sūnus iš Avellanedos, skaito pa
skaitas Belgrano Universitete, o 
taipgi yra titularinis profesorius 
Filosofijos ir Pedagogijos Insti
tute Rafael Calzada (Bs. Airės 

"prov.), kur ve da: Logikos, Fi
losofijos Įžangos ir Modernaus 
Galvojimo Istorijos katedras. Ma
lonu, kad ALK Kooperatyvas 
gali pasididžiuoti savo Valdybo
je turėdamas žymių intelektua
lų, ekonomistų ir visuomeninin
kų. Tatai garantuoja kooperati
nio darbo klestėjimų ir lietuvių 
tarpe, kaip tai jau vyksta kitų 

tautų bendruomenėse.
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KULTŪRLVtlfk^O^IKA
NAUJIEJI KŪRINIAI 
KOMP. J. BERTULIO

Kompozitorius Juozas 
Bertulis išleido šiuos 
naujus kūrintus:
1. Mišios šv. Jėzaus var
do, dviem lygiem arba 
mišriem baisam ir vargo
nam ir Tėve mūsų-3 lyg. 
balsam. $ 1.00.
2. English Mass-In ho
nors of our Lady of Vil
nius, mišriam chorui ir 
vargonam. $0.85.
3. Broliai ir sesės sto
vykloje. Skautiškos, dviem 
balsam ir fortepijonut.3Oc
4. Margeris Punios valdo
vas, muzikinė dalis. Pa
gal V. Krėvės veikalą, sce
nai pritaikytą D. Veličkos.
5. Pievoje, sopranui solo 
ir fortepijonui. $0.50.
6. Baltija, aukštam balsui 
solo ir fortepijonui. $O. 50 
Gaidos gaunamos adresu: 
J. Bertulis, 2302 So. Lea
vitt Street, Rear Home, Chi
cago, Illinois, 60608, USA.
AIDAI Nr.l, J966 metų. 
Turinyje: V.Ctžiūno apie 
išeivijos jaunimo proble
mas, nV. Trumpos apie ko
votojus ir kolaborantus J. 
Kačinsko apie V.Bacevi - 
čių; žvilgsnis į 1965 metus 
ir kt. Turinys rimtas ir į- 
domus.
KARYS Nr. 1, 1966 metų 
sausio-vasario mėnesių 
numeris. Turinys įdomus, 
NAUJI LEIDINIAI
Juozas Parojus. PARTI
ZANU AKYS. 1940-1965 
Išleido NIDA, 1 Ladbro- . 
ke Gardens, London, W. 11, 
England. Kaina 2 doleriai. 
Leidinį iliustravo dali. Jur 
gis Juodis.
LIETUVOS PAJŪRIS Nr. 2- 
/22/ 1965 metų antrojo me
tų ketvirčio. Numeris la
bai turiningas. Įdomūs st
raipsniai apie Neringos at
siradimą, prekybą su ang 
lais, dr. Gaigalaičio atst 
minimai, dr. Anyso apie 
kunigaikštienės Onos ke- 
lion ę į Marienburgą ir kt.

LIETUVIU KALBOS PRATl 
MAI

mokyklai ir namams. I są
siuvinis. Paruošė lietuvių 
kalbos lektorius Domas Ve
lička. Čikaga, 1966. Peda
goginio Lietuvių Instituto 
leidinys. Kaina 2 dol. Iš
leista JAV Lietuvių Bend
ruomenės valdybos lėšo
mis. Gaunama: P. L.Ins
titute: 5620 S.Claremont 
Ave, Chicago, Ill., 60636, 
U.S.A.
Leidinys gerai paruoštas 
lietuvių kalbos pamokoms 
vesti ir praktiškai pritai
kytas. Lietuvių šeštadie
ninėms mokykloms tai la
bai gera priemonė, kokios 
llgšiol neturėta. Mokyk
loms patartina šiuo leidi
niu susidomėti ir įsigyti. 
TECHNIKOS ŽODIS I965m 
6 nr. Iliustruotas inžinie
rių ir architektų leidinys.

ŠIRDIES PRIEPUOLIAI 
Su šūkiu: Tu gali pramaty
ti savo šindies priepuolį 
ir jo išvengti. Knyga 220 
p uslapių, parašyta New 
Yorko universiteto profe
soriaus Dr. M.Gertler. 
Kaina $ 3.90 / JAV valiu
ta/. Leidinys parašytas 
vaizdžiai, su piešiniais, 
diagramomis ir tt. Gau
namas N L redakcijos ad
resu: 7722 George Street 
LaSalle-Montr eal-

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

Ii K. Donelaičio “Metų”- V. fC. Jonyno iliustrac įjos 
' (Lietuvos Švietimo Ui n. leidinys 1940 m.),

^Trljos Z)VVY//V4*\06
VEDA D R. GUMBAS

APSIRIKO VYRAS...
Skotas, atvykęs į New Yor 
ką, pamatė is van dens Iš
lipai tį vyrą, susirūpino; 
-G kad taip anksčiau būči
au ži lojęs, būčiau nepir- 
kęs bilieto ir būčiau pės - 
etas atėjęs žeme. ..
KURĮ RAGĄ PUČIA ?
Miesto mergaitė, tebuvusi 
kaime, pamatė karvę ir 
klausia:
-Seneli, kas ten?
- Tai karvė, vaikeli.
- O kas ten pas ją ant gal
vos ?
- Ragai, vaikeli.
Po kiek laiko karvė sumy
kė. Mergaitė vėl klausia 
senelį:
- Kuriuo kažin ragu ji pu
čia?.

NESIBIJO
- Matilda, kada šįvakar 

patarnausi prie stalo, pra 
sau nerodai mano sve
čiams savo brangenybių.

- O, aš nesibijau. Paga
liau jos apdraustos.
i. BRANGUS DRAUGAS

Antanas:-Tiesiog nettkė 
jau,kai sužinojau, kad Pe
tras pabėgo su tavo žmona. 
Visada galvojau, kad jis ta 
vo geriausias draugas.

Mykolas:-Tuo jis yra, 
bet dar to jis nežino.

PARAMA
AUKŠTAJAM MOKSLUI

Kanadoj vis labiau gyvė 
ja nemokamo aukštojo 
mokslo klausimas. M in. 
pirm.L.Pearson pareiškė . 
kad federalinė vyriausybė 
gerai besimokančią studen 
tiją 1966-1967 metams pa 
rems 60 milionų dolerių 
suma.Be to, moksliniams 
bandymams skiriama 20 
mil.aol. ir universitetu bi 
bliotekoms skiriama 5 mil 
dol.Universitetų profeso
riai siūlo padaryt specialu 
tam klausimui aptarti su 
važiavimą.

O ir tai negana; jie, vis daugiaus išsižioję, 
Jau ir jaučių šešergių parplėšt nesibijo.

GABUS DAINAVIMUI
Tėvas, nuvedęs sūnų pas 
muzikos mokytoją, klausi 
ta mokytoją:
-Ar tamsta jau išbandė i 
sūnaus balsą ?
- Taip.
- Ar jis turi balsą?
- Taip.
- Tai tamsta manai, kad 
iš jo gali išeiti. ..
- Gali. Greičiausia pieio 
iš vežioto jas. ..
- Kodėl taip tamsta manai?
- Tamsta gi italas ?
- Taip.
- Tai gi italai pieno išve 
žiotojai visi dainuoja ari
jas. ..

- Tamsta gtiųes po laimin
ga žvaigžde. Sį vakarą su
sipažinsi su gražiausia mū
sų miesto mergtna-gailes - 
ttngąja sesute.

LEIPZIGO MUGĖJ
/rytinėj Vokietijoj/So- 

vietų Sąjunga šį pavasarį 
turės paviljoną ir Lietuvoj 
gaminamoms prekėms ro 
dyti. Rodys lapių.triušių 
ir audiniu kailiukus, kailių 
imitacijas, galanterijos 
prekes, lininius ir dirbti
nio šilko audinius, tankinu 
kus, kelioninius krepšius 
avalynę,maisto gaminius .

Elta.

Susivienijimo Lietuvių Argentinoje Dr. V. Kudirkos vardo salėje, 25. 9, 65, jaunimui 
sutinkant pavasarį, visas dėmesis buvo nukreiptas į šias Buenos Aires universiteto 

, studentes. Iš kairės: Princesė Konstancija Masiulionytė, šiemetinė SLA Pavasario Ka
ralienė Genovaitė Katunskaitė, Princesė Juanita Leišytė ir rinkimų komisijos pirmininkė 
Nelida Juknaitė — Miss Argentina, 1965. P. Rutkaus nuotrauka.

GALIMA IR PALYGINTI 
Sausio 19 d. Tiesa skel 

bė skaitytojams Lietuvoj 
aiškinimus,kodėl viena 75 
amžiaus moteris, išleista 
iš Lietuvos Amerikon ap 
lankyti apie 4o metų nema 
tytos dukters, kiek laiko 
paviešėjusi sugrįžo namo.

Tarp kitų dalykų, kurie 
tai moteriškei nepatikę 
Amerikos lietuvių gyveni 
me, pabrėžė, kad Baltimo 
rėš lietuviai turį tik vieną 
savo mokyklą, tą pat" * 

s,, pradinės lygio, joj —__
vienuolės,© už mokslą rei 
kia primokėti.

Lietuvoje tą pranešimą/ 
skaitantiems,bent tiems , 
kurie mato kiek toliau,,ne 
gu iki savo gatvės kampo 
- bus sunku atsilaikyti ne 
palyginus visiškai svetima 
me krašte gyvenančiųjų 
lietuviu turimu galimybių 
su galimybėmis t 
vių,kurie "didžios 
nės" globoj' yra atsidūrę 
ar pasilikę už "LTSR" ri- 
bų ne tik tolimuose Kazach 
stano plėšiniuose,bet ir na 
m fe Lydos, Ašmenos ar 
Breslaujos apskrityse, ar 
ba kaimyninėj Tilžėj ar Ka 
raliaučiuj .Ten lietuviai ne 
turi nei pajėgumo, nei lei 
dimo įsisteigti jokių lietu 
višku mokyklų, net tokiu , 
kaip Rimšos skulptūroj pa 
vaizduota Vargo Mokykla..

tik
Sto

me krašte gyvenančiųjų 
mis tų lietu- 
..2Z„jios tėvy

KAIMAS KRYŽKELĖJE Atkelta iš 3 psl.

Įsidėmėkit — Vilimas Įvykdydavo gamybinius planus. O jūs 
viršysite, esu tikras, kad viršysite, nes, kaip matau, suradote 
raktą Į visus laimėjimus.— Paskutiniuose žodžiuose nuskam-
bėjo aiški ironija.— Bet žinokite, jeigu pasirodys, kad tas
raktas tėra niekam tikusi surūdijusi geležtė, nelaukite iš 
rajkomo pusės jokių nuolaidų. Jokiųl

IV

Arvydui išėjus, Goda grįžo į savo kambarėlį ir ilgai ten 
sėdėjo, nieko neveikdama. Kažkur sodo kampelyje buvo likę 
pernykščių lapų. Įsiveržė smarkus vėjo šuoras ir viską iššla
vė. . . Medžiai dar neskleidžia pumpurų. Nuogos šakos 
graibsto purviną dangų, kaip elgetos nešvarią geradario ran
ką. Nyki ledinė tuštuma. ..

Tikslas. . . Jis pasakė: „Reikia turėti tikslą.“ Ji niekada 
negalvojo apie tai. Niekadal Ji tiesiog pamelavo jam, ir pati 
nesuprato kodėl. Jis toks stiprus, pasitikintis, žinąs savo 
vietą gyvenime ir, be abejo, laimingas. Tokie žmonės turi 
būti laimingi. Ji iš karto pajuto jam neaiškią pagarbą, o kar
tu ir pavydą. Ir savo bejėgiškumą. Jai reikėjo pasiteisinti, 
apginti save. Ir ji smogė: štai kas kaltas, kad aš tokiai O 
atvirai kalbant, ji niekuomet nelaužė galvos dėl kažkokių 
idealų. Gyvenimas jai buvo rutulys su dviem ašigaliais — 
įdomu ir nuobodu. Ji apsigyveno pirmame ašigalyje ir nesi
varžydama naudojosi visais savo daliai tenkančiais malonu
mais. Bet kartais rutulys apsiversdavo, ir ji ūmai atsidurdavo 
priešingame poliuje. Ją apnikdavo nuobodulys. Kažkas sun
kaus, glitaus nugrimzdavo į sielos dugną, rausdavosi dumble, 
o ji bejėgiškai šypsodavosi ir žiūrėdavo, kaip kyla paviršiun 
praeities drumzlės. Ji prisimindavo perskaitytų knygų hero
jus, kuriuos buvo įsimylėjusi, ir gyvus, pažįstamus vyrus, 
kurie ją mylėjo. Bet dažniausiai prisimindavo mokyklinius 
metus. Praplaukdavo jie pro šalį, kaip stebuklinga gėlių sala, 
apkibusi nekaltomis mergautinėmis svajonėmis, klasės drau
gėmis, naiviais skaisčiais berniukais. Kažkur toje krykštau-

TELEVIZIJOS IMTUVŲ 
„ montavimo fabrikas 
Šiauliuose skelbiasi jau pa 
gaminęs 50. OOO imtuvų . 
Čia gaminami/sumontuo 
jami /"Temp 6" tmtuvai- 
lc colių įžambinės ekra
nas, kaina 336 rubliai/be 
veik pusmečio vidutinė ai 
ga/.Siūlo juos ir iš Ameri 
Ros užsakyti ir ten padova 
notl. Kaina būtų $287, tai 
yra,maždaug triskart dau 
Siau, negu čia už tokio di 

ūmo ir geresnės kokybės 
imtuvą. E.

GERA PRIEŽASTIS
Tėvas, nepate kintas ne
pakankamu sūnaus darbi n 
gurnu, sako jam:
- Ar tu įsivaizduoji, kiek 
tavo m kalas man kaštuo 
ja?
- Taip, tėveli, aš žinau 
kad mano mokslas tau 
brangiai kaštuoja...
- Na, tai kaip tu elgie
si? Ar pagalvojai?
- Taip pagalvojau ir nu
sprendžiau mažiau mok 
t is, kad tau mažiau kaš 
tuotu...

Pirmas raundas

Antras raundas

Dailininkas -skulptorius Antanas Aleksand
ravičius susilaukęs 80 metų amžiaus.

jančios jaunystės puokštėje buvo ir jos žiedelis. Buvo... • žieve, vynuogėmis, laurų giraitėmis, kiparisais. Po dešimt 
Pakilo audra, nuplėšė, sumynė į purvą. O juk viskas galėjo 
būti kitaip. Net po to, kai likimas jai užtrenkė duris į miestą. 
Tik reikėjo, kad kas nors ištiestų mylinčią ranką, leistų atsi
remti tvirto peties. O buvo tokia ranka. Neištiesė.. . Bet nei 
Ji nekaltina Martyno. Negali kaltinti. Nes prieš tai dar buvo
kitas jis. Pirmasis. Vienas iš tų skaisčių berniukų, kurie

kartų per dieną ji žiūrinėjo nepažįstamo krašto atvaizdus, 
spėliodama, kur jis galėtų būti dabar, ką veikia, ir širdin 
brovėsi vis didesnis netikrumas ir artėjančios nelaimės nu
jautimas. O prieš Naujus metus atėjo dar vienas laiškas. 
Paskutinis. Jis nedrįso to atvirai pasakyti, bet ji suprato,

Trecias raundas 

(„Dlkobraz")

nuo šeštos klasės ėmė jai rašinėti meilės laiškelius. Anksti 
pavasarį jiedu bėgdavo į beržyną ir gerdavo šaltą salkaną 
sulą. Vogtą, bet gaivią ir tyrą, kaip nekalta vaikiška meilė. 
Paskui atėjo dar vienas pavasaris. Senis, kuris raugdavo 
sulą, buvo miręs. Beržai stovėjo žvalūs, linksmi, kraujo per
teklius ūžė jų gyslose. O tarp jų, pakėlusi prieš saulę pum
purais išbrinkusias šakas, gosliai rąžėsi laukinė vyšnia. Jiedu 
plėšė dantimis gintarinius sakų „saldainius" nuo jos kreivo 
liemens. Jis pirmas prarydavo savo dalį. Tada ji atkišdavo 
jam burną, ir jis, neprisiliesdamas jos lūpų, atsargiai atkąs- 
davo kraštelį. Bet štai netyčia jų lūpos susitiko. Nusigandę 
pažvelgė viens kitam į akis ir suprato: vaikystė pasibaigė. 
Ir nuo to karto visam laikui jos atmintyje išliko kreiva vyš
nia, o burnoje salkanas sakų skonis.

Birželio mėnesį buvo abiturientų išleistuvės. Jo kelias 
ėjo į didelį miestą, jos atgal į kaimą. Bet abu šventai tikėjo, 
kad jiedviem pakeliui. Ne, nereikės ilgai kentėti atskirtiems. 
Tegu tik suras darbo ir kambarį, paukščiu atskris jos paimti.

Visą naktį virš jų galvų ošė vienmarškinis beržynas. 
Pro šakas iš dangaus biro žvaigždės, vaidenosi auksiniai 
Vilniaus bokštai. Galop aušra pabarstė pelenais dangų, ir 
jiedu grįžo namo, pasenėję dešimčia metų. Ašaros ritosi jai 
per šaltus skruostus, krito į rasotą žolę. Norėjo ir ji kristi 
ant kelių po beržu ir pasimelsti šią naktį čia palaidotai mer
gystei. Negalėjo. Kažkas ganykloje kalė kuolą. Paraudęs 
dangaus skliautas skambėjo kaip varpas. Ji norėjo apie nie
ką negalvoti. Negalėjo. Ji galvojo, kad grįžta iš savo laido
tuvių.

Rudenį jis išvažiavo studijuoti. Ėmė ateidinėti laiškai. 
Iš pradžių kas savaitę, paskui kas dvi, kas mėnuo. Išsirašė.. . 
Vasaros atostogų neparvažiavo namo: išvyko kažkur į pietus 
su studentų turistine grupe. Iš ten ji gavo keletą atvirukų 
su Kaukazo vaizdais. Į jos kambarėlį įsiveržė migdantis jū
ros ošimas ir snieguoti kalnai. Pakvipo auksine mandarinų

kad mėlynakis beržyno berniokas paklydo tarp auksinių
bokštų; jokie kerai nebeištrauks jo iš akmeninio slibino gerk
lės ir nebegrąžins pažadėtai karalaitei.

Vakare ji nuėjo prie Akmenės. Upė snūduriavo po susi
raukšlėjusių ledo pledu. Tik šen bei ten juoduojančios aki- 
varos tikino, kad ji nemiega. Taip ir buvo: ji laukė. Snūdu
riavo, bet laukė. Jos šaltoje krūtinėje plakė begaliniai plati 
širdis. Ateikitl Visi, kas nebeturit kur dėtis, ateikit! Goda 
perbraukė per akis sužvarbusią ranka. Ji įsivaizdavo, kaip 
vanduo rita dugnu jos kūną, daužydamas į akmenis, kaip 
gličios žolės vyniojasi aplink kaklą, o linksma žuvų procesi
ja lydi iš paskos ir kąsnelis po kąsnelio. . . Jau nėra akių, 
jau vietoj lūpų tik iššiepti dantys, jau. . . Ak! Jos akyse šmės
telėjo snieguotos kalnų viršūnės, saulės užlieta jūra, beržy
nas ir. ..jis. Sveikas, gražus, laimingas.

Ne! Ne! Ne!
Daug vakarų ji ėjo prie Akmenės. Rami, pasiryžusi. Su 

mirtimi už parankės. Ir kiekvieną kartą grįždavo. Iškankinta 
vidujinės kovos, bejėgė kaip dulkelė. Lydima gyvenimo. Ne! 
Ne! Ne!

Kartais ji sutikdavo jauną petingą vyrą pilkomis liūdno
mis akimis. Jis amžinai skubėdavo kažkur nepabaigiamais 
valdiškais reikalais. Auliniai batai, į kailiniukų apykaklę 
įtraukta galva, portfelis po pažastimi. Ir sunkios didelės ran
kos. Jis visas buvo kažkaip sunkus, jo skubėjimas dirbtinis. 
Atrodė, lyg virš jo pakibęs kažkoks griozdiškas, jam vienam 
tematomas daiktas, kuris kiekvienu metu gali nutrūkti ir 
priploti jį prie žemės. Jo pėdomis žengė mirtis. Ji tai žinojo. 
Tik vieno nežinojo: kada išmuš skirtoji valanda. O gal jam 
jau vis tiek? Gal jis nė nevengia savo likimo? Juk ir jis nete
ko mylimo žmogaus...

Pavasarėjant Goda susidūrė su juo kieme. Atnešė pakar
totiną raginimą baigti miško paruošų planą. Išėjo tėvas, pa
kvietė į vidų. Ilgai derėjosi prie butelio, abu kėlė balsą.

Nukelta 6 psl.

— ISlIpkl Žinau tavo išradingumą,

suma.Be
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Vaizdai iš lietuvių gyvenimo Australijoje, kur neseniai viešėjo montrealietė Ponia Emilija Paunksnienė. Kairėje iš kairės: Juozas Grybas, p.Bastienė, pp. Grybų duktė Gražina /prieš 
4-rius metus atvykusi pas tėvus iš Lietuvos/, viešnia iš Montrealto E.Paunksnienė, p. Bastys, p.Grybienė, pp. Basčių pažįstamas. Viduriniame vaizde p.E.Paunksntenės sesutė su 
vaikais ant dramblio, kur p. Paunksnienė pabijojusi lipti, nors vietos ten dar buvę... K Dešiniame vaizde: p. Paunksnienės sesuo su vyru .Griškausku, montrealietės p. Ptašinskienėt. 
broliu ir vaikais, p. Ptašinskienės dvi dukterys, sesuo p.Griškauskienė ir p. GrIškauskas, visi gyveną Sydney'uje, 4 milionų gyventojų mieste, kuriame lietuviai išsiblaškę gyvena.

■ • ■ I • ■ • ■ vos darbus ? Šį didelį darApie atkursimq Lietuvą
IR JOS PROBLEMAS 
/medžiaga diskusijoms /

RAŠO DR. KAZYS KARVELIS
/Atkelta iš 3 puslapio/

tiksliausias būdas šio 
klausimo sprendimui tai 
būtų par s įvežimas iš išei
vijos senųjų-nepriklauso- 
mos Lietuvos mokytojų ir 
demokratiniuose kraštuo
se mokytojo specialybių 
įsigijusių. Niekam nepa- 
slaptis,kad mes jų tikrai 
turime,o ypač Jungtinėse 
Amerikos Valstybės e. Jie 
pilnai yra paruošti moky
tojo darbui demokratinėj 
dvasioje ir naudojant pa
čius paskutini us mokymo 
metodus.

Girdime, kad mūsų jau
nuoliai jungiasi į Peace 
Korpą ir važiuoja į Brazi
liją, ir kitas reikalingas 
pagalbos valstybes ir ten 
vykdo demokratijos misi
jas.O kaip būtų gražu, kad 
jie vietoj to.susiorganizuo 
tų demokratijos misijai į 
atkursimą Lietuvą, į savo 
tėvų, o gal ir savo pačių 
gimtąją šalį, kur juos su 
išskėstomis rankomis pa
sitiktų jų pusbroliai, puse- 
seyės ir kiti giminės.

Šie metai yra jaunimo 
metai .Ar nesiimtų šių jau
nimo metų organizatoriai 
iniciatyvos šį klausimą iš 
kelti Jaunimo Kongrese ir 
peįeitas išvadas inkorpo
ruoti į bendrąją rezoliuci
ją? A r tai nebūtų konkretus 
ir jaunimą patraukiantis 
įnasasį atkursimos Lietu-

tuvių atžvilgiu.Žodžiu, in
divido galvosena reikės 
performuoti visai priešin
ga linkme.Kas ir kaip tą

Čia jau neįmanoma duo
ti atsakymą vienu sakiniu. 
Čia reikalinga daugelio 
žmonių pąp įsakymų ir 
s varstymų .Šias eilutes ra
šantis yra vienas iš tų, ku
rie čia turėtų pasisakyti. 
Rašančiojo galva, visą vi
suomenės perauklėjimo 
darbą galima būtų suskirs
tyti į avi pagrindines gru
pes, kurių pagrinde būtų 
amžius ir perauklėjimo 
priemonės. Pirmoji kate 
gorija - mokyklinio am
žiaus jaunimas .kurio per
auklėjimui arba tiesiog 
auklėjimui tektų naudoti 
mokyklas, o antroji-visi 
kiti krašto gy ventojai, ku
rių perauklėjimui tiktų 
spauda, radio, televizija, 
susirinkimai ir panašios 
priemonės.

MOKYKLINIO AMŽIAUS 
JAUNIMO AUKLĖJIMAS

Greičiausios akcijos 
bus reikalingas mokykli
nis jaunimas. Komuni stE 
nę auklėjimo sistemą tu
rės pakeisti demokratinis 
auklėjimas. Tam tikslui 
reikės demokratinėje dva
sioje paruoštų vadovėlių. 
Bene natūraliausias ir

angažavę jaunuoliai, vasa
ros metu suruošdami sto 
vykias,kuriose būtų pagili 
narnos lietuvių kalbos bei 
istorijos žinios,o kartu su
pažindinami ir su sąlygo 
mis .kuriose tektų atsiaur 
ti pradedant mokytojauti 
lietuviškoje 
KOMUNIZMO INDOKTRI- 
NUOTOJE MOKYKLOJE

Šitoks planas, rodos, tik
rai turėtų suintriguoti mū
sų intelektualinį jaunimą, 
kuris skundžiasi, kad sto
vyklos savo turiniu dažnai 
būna tuščios ir beprasmės. 
Čia būtų konkretus uždavi
nys,kurio vykdyme galėtų 
rasti vietos jaunatviška 
energija ir idealizmas.

Kiekvieno mokytojo dar-

e

VISU RUSIŲ SIUNTINIAI
Į LIETUVĄ, LATVIJA, ESTIJA, UKRAINĄ ir L'.S.S.R 

SĄŽININGAS IR GREITAS PATARNAVIMAS. 

SIUNTINIAI PILNAI APDRAUSTI.

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

Baltica Investment Corp.
Autorizuotas kapitalas S I2l).(l()fl

I. Skučas, I’rez. R \ 2-6152 (>l»6t> - 44 \\e. Rsnit.
Superkamu sklypus ir žen ę Montreal) je bei apylinkėje.

I ž indėlius mokame S , di\ideudij ,_____ _____

JOE’S BUTCHERY & GROCER
J. LAURINAITIS

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

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

DALIS.
1918 FRONTENAC ST. Montreal. LA 4-0209

Tel. 525-8971
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1920 Frontenac St. Montreal, P. Q. T. UauriiHiitis

PORIREIAI VEDYBOS - KRIKŠTYNOS 

Sl'KAKTl'VPS - MAŽAMEČIAMS 

įvairios progos

buvo daug rašyta, kalbėta 
ir diskutuota šalpos centra 
II z ac i jos re ika lu A me r ikos 
BALFo pavyzdžiu. Tačiau 
visa "centralizacija" pasi 
liko ir dabar pasiliks tik 
popieriuj,nes mes BALFo 
pėdomis sekti esam nepajė 
gūs. BA.LFas surenka di
desnes aukų sumas iš lietu 
viu aukotoju ir šalia to dar 
gauna paramą iš Amerikos 
valdžios.

Prieš ketvertą metu šioj 
vietoj buvau parašęs ilges 
nį rašinį mūsų šalpos re i 
kalu ir pasiūlęs veiklos pla 
ną. Pavyzdžiu buvau nuro 

boįrankis" *^a Vadovėlis^ ?ęs gražiai veikiantį Hamfl 
Dauguma vadovėlių, kurie tono SF. Komitetą , kurį 
yra naudojami okupuotoje ^ks priminti ir šį kartą . 
Lietuvoj,yra persunkti ko- nerado
munizmo dvasia ir propa- reikalo į taj atsiliepti, 
ganda.Net ir matematikos S. m. T. Zib. 3 nr. P. Le
vadovėliai, kur, rodos, ne-1---------—----- —------- --------
bebūtų vietos komunistinei 
propagandai, yra su stip
riu komunistinių atspalviu. 
DEMOKRATINES DVA
SIOS MOKYKLAI 
jie jokiu būdu netinka. Čia 
ir vėl atsiranda skubus 
darbas-naudojamų vadovė 
lių "nukomunistinimas" 
arba naujų paruošimas. 
Naujai ruošiant vadovėlius 
galima susidurti su sunku
mais, susijusiais su oku
puotos Lietuvos mokinju 
pažangumo lygiu .Ar 3-čio 
skyriaus mokinys Ameri
koje ir Lietuvoje yra pasie 
kęs tokį patį lygį ar ne? 
Jei ne, tai kuris ir kiek 
yra pažangesnis? Rodos, 
kad paprasčiau būtų baze 
naudoti okupuotos Lietu
vos mokyklose naudoja
mus vadovėlius ir juos "nu

REIKIA TVARKYTI IR SALPOS REIKALUS
RAŠO Z. PULIANAUSKAS

Maždaug prieš penkioli ns rašinyje:-Reikia per
ką metų S. Fondo reikalu tvarkyti šalpą-, vėl iškėlė 

reformos reikalą. Jis ap
žvelgęs įvairią šalpą ir jai 
surenkamas sumąs, priėjo 
prie išvados,kadSF reikia 
j-eformuoti, centralizuoti. 
Šalpos reikalingumui stato 
klausimą ir pats teigiamai 
atsako.Ir suprantama, kad 
kol žmonija bus gyva šioje 
žemėje, tol įvairios pašai 
pos bus reikalingos. Mūsų 
gi atveju pašalpa reikalin 
ga Vokietijoje likusiems 
tautiečiams,Lenkijos lietu 
viams,gal būt,rasis dar ki 
tas koks kontinentas ir vie 
tos parama,kuri nuolat re i 
kalaujavis didesniu sumų, 
/ Hamiltonas išmoka iki 
$ 400.-per metus/. 
Autoriaus manymu, vietos 
paramai gali ateiti į pagal 
bą vietos parapinės organi 
zacijos ar Caritas. Pirmo 
siosmažai padės dėl ju ri 
botu f in. ištekliu, o pastara 
sis savo veiklą daugiau nu 
botu f in. ištekliu, o pastara 
sis savo veiklą daugiau nu 
kreipęs į užsienio gyvento 
jus.Čia reikalingas tik pa
stovus šelpėjas, kol^iu yra 
tik Bendruomenės Šalpos 
Fondo komitetai. P. Lelis 
daro labai pesimistines iš 
vadąs išMontrealioperim 
tos S.Fondo apyskaitos už 
1965 metus/pajamų buvę 
tik $ 1209 / .Si apyskaita 
yra klaidinant i visuomenę, 
nes joje matyti tik dalis 
apyvartos.padaj-ytos visoj 
Kanadoj. Pav.ŠF Centrui 
nieko nežinoma, kad Ha-

vyzdžiu buvau nuro 
ižiai veikiantį Hamil 
F. Komitetą , kurį

S. m. T. Zib. 3 nr. P. Le

komunistinti".Zinoma, šis 
metodas taikintynas būtų 
?;al tik tiksliesiems moks 
ams, o istorija/ypač Lie 

tu vos/,geografija, lietuvių 
literatūros istorija ir visa 
eilė kitų sričių ,kur okupan 
tas yra visai iškraipęs is 
torinius faktus arba jų in 
terpretaciją išdėstęs ko^ 
munistinėje šviesoje-ten 
jau reikia visiškai naujų 
vadovėlių. Juos reikia jau 
dabar pradėti ruošti, nes 
atgavus nepriklausomybę 
galime neturėti nei laiko 
jiem ruošti, nei lėšų jiem 
leisti. Išeivijoje mes turi 
me ir kvalifikuotų tam rei 
kalui žmonių ir laiko. Gal 
sunkiau būtų su pinigu, bet 
šitam reikalui gal ir jų at
sirastu.

D augiau bus.

miltono šalpos komitetas 
19 c5 m .pas iuntė V ok iet i jos 
liet.bendrai šalpai-$4CO.- 
Vasario 16 gimnazijos pa 
ramai-$23O.-ir dar yra pa 
skyręs iš bendros šalpos 
lėšų $150. -tam pačiam re i 
kalui. Iš būreliu surinktu 
aukų turi kasoj per $200. - 
saleziečiam pasiuntė $130. 
Aš manau, kad yra ir dąu 
giau vietovių, kurios SF. 
Ųentrui nieko nepranešė . 
Žinoma, reikia pripažinti 
tiesą,kad auku sumos kiek 
susitraukė,ypač ten,kur ir 
šalpos veikėjai kiek pavar 
go.

REFORMOS
Jei bendrai šalpai mažai 

kas padaryta, tai nebūtinai 
turi reikšti reformos rei 
kalingumą. Aš suprantu, 
kad iš viso mažai pastangų 
buvo dėta šiam darbui, to
dėl ir maža i padaryta. A ts i 
sakyti fondo vardo taip pat, 
manąu, nėra jokio reikalo , 
nes Šalpos Fondo vardas- 
labai gražus ir tinka darbo 
paskirčiai. Nei reformos , 
nei naujas vardas nieko 
naujo neatneš, jei nebus de 
damos pastangos dirbti. 
Dažnas iš patyrimo žinom 
kad jei daugiau dirbama- 
daugiau ir padaroma. Iš 
menko dąrbo dar menkesni 
vaisiai. Šalpos Fondo nega 
Įima lyginti su Kultūros 
Fondu, kuris jau dabar ta
po suskirstytas į tris sek
cijas. Jei Šalpos Fondas 
sudarytas Kanadoje iš rin 
sudarytas Kanadoje iš rin 
kimo keliu atėjusiu žmonių 
tai savaime suprantama , 
kad jis/Fondas/ yra Kraš 
to Valdvbos dalimi.
Jei Kultūros ar Lietuviu 
Fondams įgalioti lio pasky

rimas ti ikama institucija 
ju veiklai plėstj, to negali 
ma padaryti su calpos Fon 
dais dėl jn įvairesnio ir 
kartais riboto darbo, laiko 
žvilgsniu,/skelbiami lėšų 
ar rūbu rinkimo kasmeti
niai vajai/ ar kiti paeitai 
ką iš anksto nenumatyti 
reikalai.Įgaliotinis nesun 
kiai paskirstys gautas gė 
rvbesar pinigą, tačiau jis

SIUNTINIAI LIETUVON

Slidinėk i m Mėlynajam Slėnv
Vallee B’eue, Va! David, prie 11 kelio
3 KELTUVAI, 11 PUIKIŲ TAKŲ, 
ČIUCŽIMC AIKŠTĖ, SKI REIK- 
MENYS.SKI MOKYKLA, MODER
NIŠKAS RESTCRANAS-ZIDINYS

BALTIC WOODWORK CO
ĮKROVOS [VAIRIOS Dl RYS, JANGAI, \ IRTI VĖS KABLIAI 

IR Ki l i [VAIRŪS MEDŽIO DIRBIMAI

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

Iš čia pamilsite siuntinius savo artimiesiems 
garantuotai skubiausiai ir 

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

IMPORTUOJAME Iš ANGLIJOS, 
geriausias angliškas vilnones medžiagas vyriškiems ir 

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

Ateikite ir ięilikinsite. kad čia perkant sutaupysite. 
PRIIMAME UŽSAKYMUS

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

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

vedėjas. Laisvai kalba lietuviškai.
Adresas: S47 Lafleur Street, LaSalle.

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

GEORGE LAVINSKAS
VISI Rišli DRAUDIMAS.

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

į 117 - 6 Avenue, Lacliine, P.Q
įrn............... . l !!■■■ .......iiuitrniiiinriiutuniitiiiiiuimiiiiiiilillliat

BELLAZZI-LAMY, INC

LaSALLE AUTO SPECI ALIST Keg’d
SAV. G. DESROCHERS ,

Taisau ir dažau lengvas mašinas 
7717 GEORGE LASALLE, QUE.

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

namų 366-4203

ME 7-6727 Į

DE LUXE CLEANERS j
Sav. P. RUTKAUSKAS |

DO 6-6941 7682 Champlain Blvd. LaSalle
[vairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langy rėmai, 
izoliaciją.Ten - Test, Masonite, statybinis popietis.

Telefonas 7 6 8-6679

WINDSOR
DRY CLEANERS & DYERS CO. LTD. 

Valome visokius drabužius ir kitą Jusi^ narny apyvoką.
Savininkai:

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

■

patį surinkti iš žmonių ma 
sės. ria reikalingas būre 
lis žmo ih’/komitetas/. ku 
ris nuolat rūpintųsi šalpai 
gėrybių ar lėš” telkimu . 
Vietovėse,kur nėra B-nės 
valdybų,dėl mažo lietuviu 
skaičiaus,gali būti paskir 
tas šalpos įgalioti ds.Kitu 
atveju įgalioti lio darbas 
pasmerktas nepasiseki- 
mui.Aš manau,kad turime 
tokiu pavyzdžiu jau daba r.

CENTRALIZACIJA
Toliau p.T elis sako,kad 

Šalpos Fondas ar skyrius 
turėtu būti žymiąi susti
printas įjungiant j ju apy
skaitas visu kitu šalpos br 
ganizaciju veiklą ir atskai 
tomybe.Sis pasiūlymas ge 
ras, naudingas ir reikalin 
gas.tačiaji kartu norisi ma 
nyti.kad S. Fondo sustipri 
nimas "popiergaliais'1 raš 
tais ir apyskaitomis lyg ir 
per menkas. Tik tiek bus 
gero padaryta,kad šalpos 
aarbo veikla bus matyti ar 
realumo. Betgi tokį'feusti 
prinimą"geriau pavadinti 
Koordinac i ja. Central izaci 
ja geriau tiktu pavadinti 
ten, kur šalia "popierių" 
gėrybės ir pi ligas į vieną 
vietą ir iš ten daromas rei 
kiamas ju paskirstymas , 
pa v.. BA LF o ve ik 1 a. Tač iaū 
taip mes niekad nesusitvar 
kyšime, todėl daugiau ir 
kai’ Ati apie tai netenka.

ŠALPOS DARBAS
Šalpos darbas yra labai 

garbingas.bet nedėkingas . 
Ypač jis yra nėdėkingas da 
bar,kada mes juo tolyn, juo 
gilyn brisdami dolerine jū 
ra,daromės kietesni ir už 
titnagą.Taip,kad norint šal 
pai surinkti kiek žymesne 
pinigu sumą, pas mūsų tau 
tiečius reikia eiti, eiti ir 
dar kartą eiti. Gal būt tai 
viena iš priežasčių,kad kai 
kur šalpos kom itetaipavar 
go ir "paseno". P. Letts sa 
ko,kad Šalpos Fondas nuta 
rė atnaujinti Toronto apyl. 
šalpos komitetą.Tai reiš 
kia, kad dėl nuovargio ir 
senatvės jis buvo "mires", 
o jei gyvas, tai be gyvvbės 
ženklu. Dėl šios ’’nelai
mės", žinoma, kalti patys 
totontiečiai.

Betgi aš noriu prisimin 
ti ir ne karto "nemirusį" 
komitetą .Tai būtentHamil 
tono Šalpos Fondo komite 
tą, kuris pradėjo šalpos 
veiklą 1953 metu pavasarį. 
Nuotada jis te' eveikia iki 
dabarbe jokios pertraukos 
ir sustojimo "poilsiui" 
Vieniems iš komiteto sąs 
tato pasitraukus, ateidavo 

jkiti.Dabar jį sudaro 8 žmo 
nės.Nuo pradžios ik i daba r 
Hamiltono ir jo apyl. lietu 
'viai yra davė auku:bendrai 
šalpa i—$ 16.435.-i r Vasario 
16 gimn.paramai-$15,25C. - 
/šios sumos dalis teko tr- 
saleziečiu girna/ Nuo 1962 
m. rudens Suvalkų trikam 
pio lietuviams pasiusta 159 
rūį>u /po 20 s v. /siuntiniai.

qio fakto akyva izdoje tu 
riu drąsos manyti, kad Ha 
m iltonas stovi pirmoje vie 
toje šalpos srityje iš Kana 
doskolonijų.Taip pat ma
nau,kad jei visur taip būtu 
dirbama-nereikėtu šiandie 
ną galvoti apie šalpos re
formas ir skustis lėšų ma 
žėjimu.

Nukelti. 7 psl.
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TORONTO
TAUPYK IR SKOLINKIS 

TORONTO LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVE

„PARAMA”
Būstini: LIETUVIŲ NAMAI 

1129 Dunda* St. West, Toronto 3, Ont., tel. LE 2-8723 
UI depoxitu* „Parama“ moka 4J4% vieton 4%% ir ui 
asmenine* paskola* „Parama“ ima 7% vieton 7J4%.

Už paskola* ir — morgiČius —- 6J4%. 
Paskolos mirties ir invalidumo atvehi apdrausto*.
Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, 

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

gyvenanti* Kanadoje.
Kaso* valandos:

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

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

tiktai pirmadieniai* ir penktadieniai*.

Lietuviai advokatai
NEIMAN. BISSET 

& SEGUIN
Barristers, Solicitors, 

Notary Public.
35 Heyden Street 

(netoli Bloor ir Yonge) 
Toronto 5, Ont.

Tel. Ofice WA 4-9SO1 
Re*. BE 3-0978

A.E.McKEGUE, O.C. 
Barrister and Solicter 
Advokatas ir Notaras 
Telefonai: EM.4-1394

EM.4-1395.”* 
1008 Northern Ont.Bldg.

330 Bay Street.

NIKOTINAS IR KIAULIENA
J nikotiną mes įpratome žiūrėti, kaip j nuodą. Pasi

rodo, kai kur ir jis gali būti naudingas. Kanados moks
lininkai nustatė, kad nikotinas sumažina kiaulių orga
nizme riebalus ir tuo pačiu skatina raumenų augimą. 
Pridėjus j. pašarą penkias milijonines dalis nikotino, 
kiaulienos mėsos išeiga padidėja 5—17 proc.

NEPAMIRŠTI VASARIO 16 GIMNAZIJOS
PRIMENA

MŪSŲ BENDRADARBIS MOKSLEIVIS ANDRIUS ŠMITAS IŠ VOKIETIJOS
Vokietijos lietuvių jaunimas ir per 1965 

metus galėjo džiaugtis ir didžiuotis, kad 
turėjo savo mokyklą — Vasario 16 gimna
ziją, kurioje turėjo galimybės išmokti sa
vo tėvų kalbos, susipažinti su savo tautos 
praeitim ir Lietuvos geografija. Praeitieji 
metai minėtos Įstaigos mokiniams bei mo
kytojams buvo nepaprastai reikšmingi, 
nes šalia kitų džiaugsmingų Įvykių, jie ga
lėjo persikelti iš senų, aplūžusių barakų į 
naujus, šviesius rūmus. Tačiau tas naujas 
pastatas, kuriame dabar mokosi lietuvių 
jaunimas, neatsirado savaime, bet jį rei
kėjo pastatyti, o tai kainavo nemažai pini
gų. Kadangi gimnazija ir šiaip jau finan-

I šią Įstaigą yra atkreiptas visų laisva
me pasaulyje gyvenančių lietuvių dėme
sys. Tačiau ir lietuvių tautos priešai stebi 
šią mokyklą ir visokiais būdais mėgina iš
kelti tik jos silpnas puses. Bet ir pačių lie
tuvių tarpe yra tokių, kurie nepatenkinti 
jos veikla ir dažnai priekaištauja, kad šią 
mokyklą lankantis jaunimas visiškai nesi
domi lietuviškais reikalais, ir todėl never
ta šią Įstaigą remti, nes ji vistiek nedaly
vauja lietuviškoj veikloj.

Tačiau kiekvienas lietuvis, kuris ati
džiai seka savąją spaudą, žino, kad toks 
tvirtinimas nėra pagrįstas. Pažvelkime,

pavyzdžiui, į praeitų metų gimnazijos 
veiklą.

Straipsnio autorius toliau sumini 
visą eilę parengimų, kurtuose gi
mnazija dalyvavo Ir Išpildė prog
ramą: Klaipėdos atvadavimo mt - 
nėjtme; Stuttgarto lietuvių Tautos 
šventės minėjime; pianisto si so
listės Stempužtenės koncerte; ba
landžio 11 d. gimnazijos rūmų ati
daryme; Velykų metu pakviesti 
arkivyskupo Samorės jaunimo na 
mų atidaryme Bardi mieste, Itali
joje; dažnai vokiečių tarpe,, rugsė 
jo 3 d. Berlyne, kur laimėta ant
ra vieta; po to Koenigsteine kong
rese; spalio 30 d. Miunchene Eu
ropos tautų šoktų šventėje; buvo 
ir daugiau pasirodymų, kuriuose 
Vasario 16 gimnazijos mokiniai 
dalyvavo, visur garsindami lietu 
vių ir Lietuvos vardą. Kalėdų 
eglutė buvo viena iš įspūdingųjų 
pareggimų, sulaukęs platesnio 
dėmesio.

A.Smitas toliau rašo:
Nors Vasario 16 gimnazijoj yra jaučia

ma veikla, bet daugelis vis tiek neigia jos

KAIMAS KRYŽKELĖJE Atkelta iš 4 psl. •

Paskui jo balsas ėmė silpti silpti ir visai nutilo. Jis buvo nė 
kiek nepanašus į tuos akiplėšas kaimo Jurgius, kurie, prilin
dę prie valdžios, nebežino, kaip tą valdžią rodyti. Tai buvo 
geras ir nelaimingas žmogus.

Ji panoro tarti jam keletą šiltų žodžių.
— Aš girdėjau apie tavo nelaimę, Martynai,— pasakė 

atsisveikindama. — Neliūdėk. Pasaulyje daug nelaimingų 
žmonių.

Jis nustebęs pažvelgė į ją, murmtelėjo panosėje ir nusi
gręžė. Bet ji suspėjo pamatyti jo akis — du šaltus ledokšnius: 
jie blykstelėjo, tarsi saulei suspindus, ir vidujinė šiluma 
akimirkai, tik vienai trumputei akimirkai, švystelėjo šiurkš
čiame veide.

Tą vakarą ji nebenuėjo prie upės. Nebenuėjo k kitą 
vakarą. Ji daugiau nebevaikštinėjo prie upės. Tas jaunas 
vyras, prislėgtas savo nelaimės, tarsi išsinešė ir jos sielvarto 
dalį. Ji vis dažniau pagalvodavo apie jį. Iš pradžių norėdama 
greičiau užsimiršti, o vėliau, tur būt, iš įpratimo. Retkarčiais 
jiedu susitikdavo. Jis vaikščiojo kaip ir anksčiau, lyg sau
godamasis virš galvos kabančio sunkaus daikto. Gedulingai 
rimtas, susimąstęs. Tačiau palaipsniui jo laikysena ėmė keis
tis. Jis pradėjo kažkaip atsitiesti, pilkos akys pralinksmėjo, 
veidą vis dažniau nušviesdavo šypsena. Goda pastebėjo, kad 
kartais ilgiau, negu reikia, sulaiko jos ranką, jaudinasi, o 
sykį nuvėrė ją tokiu žvilgsniu, kad kraujas ūžtelėjo į skruos
tus. O, ji jau žinojo, ką reiškia šitoks žvilgsnisl Supyko, 
stengėsi nebegalvoti apie jį, nebesusitikti, tačiau jis jau tvir
tai karaliavo jos širdelėje. Ateidavo žinios, atsirišdavo nuo 
pamiškių kaip kruvina banga: tą užmušė, tą pakorė, tą gyvą 
sudegino nakčia. O kas, jeigu taip vieną rytą išgirs, kad. .. 
Ne nei Su juo taip neatsitiks! Tėvas, atrodo, nori jam padėti. 
Bet ji nepasitikėjo tėvu ir gyveno nuolatinėje baimėje.

Kartą naktį pažadino ją sausi duslūs plaktuko dūžiai. 
Taip užkalamas karstas. Ji atsisėdo lovoje. Pro rakto skylutę 
susmigo aštrus šviesos durklas. Už durų kažkas kuždėjosi, 
pasigirdo lyg stiklo skambtelėjimas. Kambaryje kvepėjo vo
kiškos cigaretės dūmais.

Ji pripuolė prie durų vienais naktiniais marškiniais ir 
trūktelėjo rankeną. Nejaugi vėl Adolius? Taip, tai buvo jis. 
Sėdėjo su tėvu už stalo, paskendęs kvapnių cigarečių dūmuo
se. Uniformuotas, su dviem pistoletais prie diržo. Išgirdęs 
durų trinktelėjimą, pašoko, išplėšė iš dėklo ginklą. Salta 
plieninė akis sužiuro į Godą.'

Tėvas sučiupo jo ranką.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 1966. II. 23. -8(982)

Paramos valdyba 1962 m. Is' kairės: P. Šernas-reikalų vedėjas, P. Bastys-narys, V.Užupis - sek
retorius, J. Strazdas-pirmininkas, J.Preiksaitis- vice pirmininkas ir L. Adomavičius-iždininkas. _ . . , » ,1 H Toronto jaunimas šoka "lenciūgėlį Foto Gumbelto.

Bankas "PARAMA” Toronte
TORONTO LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVO "PARAM A" METINĖ VEIKIMO APŽVALGA

Kiekvienas organizuo
tas vienetas, o ypatingai 
ekonominės socialinės Ins
titucijos, daro savo apys- 
ka Itin tų metų pranešimus 
per sus trinkimus ^spaudą, 
radio ar televiziją. Lietu
vių kredito kooperatyvas 
Parama, būdama viena Iš 
tų ekonominių-finansinių 
Institucijų, patiekta savo 
nartams bet plačią jai vi
suomenei 1965 m. metinės 
apyskaitos palyginimą su

ASTEROIDŲ 
MEDŽIOKLĖ

JAV kuriamas neįpras
tas projektas. Mokslinin
kai galvoja sugauti nedi
delį asteroidą (ne didesnį 
kaip 100 m skersmens) ir 
perkelti jį arčiau Žemės, 
padarant antruoju mėnuliu, 

šiai operacijai atlikti 
numatoma panaudoti dau
giapakopę raketą. Ji tu
rėtų sulėtinti asteroido ju
dėjimą, nukreipti jj j Že
mę ir pervesti j pastovią 
orbitą aplink mūsų plane
tą. Naujasis palydovas bū
tų stotis ateities kosmi
niams skridimams.

AKTYVAI: 
Kasa _
Einama s-ta banke - - 
Indėlls-Sočlety _ _ _ 
Asmeninės paskolos _ . 
Ilgalaikės neklLturto pas 
kolos _ _ _ _ _ _
Trump, nekil. turto pasko 
los _ _ _ _ _ _ 
Investactjos į vertybės po
pierius ____ _ __ . 
Nekll. turtas -Courtl. Pa
ckers _ _ _ _ _
Kiln.turto paskola _ _ _ _ 
Raštinės Inventorius _ _ _ 

_ Pirmyn apmok, draudimas _ 
T Negautos palūkanos už In

dėlius. _ _ _ _ _ _ . 
Pereinamos sumos - _ .

1965 m.gruodžio 31 d. 1964 m.gruodžio 31 d.
- 2,000.00
- 99,467.00

- 2, OOO. OO -
102,916.00-

- 2OO,OOO.OO_ -100,000.00 
_ 537.31O.OO_ . 507,542.00

_ 1,116, 111. OO .1, Q64, 630. OO

- 362,27QOO_’_ 230,193.00

_ 41,697.00- _ —40,697.00

- —43,000.00----- 43,000.00
-----5,030. OO-------- 10, 955. OO
- - 4,045.00------ 5,057.00
----- — 525.00

PASYVAI:
Sėrų kapitalas _
Indėliai. ________ 1 592,331.00 
Atsargos kapitalas___ _ _ _ .32,473.00
Specialus Fondas ______ 17,291.00 
Akceptuoti čekiai _ _ _ _____  14,522.00
Mirusių nartų indėliai ______ ___ 23,874.00
Paskola-O.C.C.Society _ _ _ 132,000.00 
Pereinamos sumos _ _ _ ____  1,339.00
1965 nepadalintas pelnas ---------- 27,395.00

- 5,750 00
- — 342.00 ---------  6,141.00

2,420,996.00 2, 109,702.00

_ _ 579, 771.00 _ _638,385.OO 
. _l,367,655.OO

- _ 28,578.00 
_ -17,291.00 
__ 15,748.00 

----4,974.00 
--5, 000.00

----1, 681. OO 
--30,390.00

$Ą 420,996.00 $2.109,702.00

naudą. Yra tokių, kurie skelbia, jog šios 
mokyklos mokiniai, pasitraukdami iš jos, 
taip pat pasitraukia iš lietuviškos veiklos. 
Tačiau ir šis priekaištas yra neteisingas. 
Norėčiau tik paminėti, kad praeitais me
tais pravestuose P.L.B. Vokietijos Krašto 
Tarybos rinkimuose kandidatavo ir nema
žai Vasario 16 gimnaziją baigusių jau
nuolių.

Juo daugiau laiko nuo praeito karo pra
eina, juo reikalingesnė yra ši lietuviška 
mokykla, nes niekur kitur Vokietijos lie
tuvių jaunimas neturi geresnių galimybių 
išmokti lietuvių kalbos ir susipažinti su 
savo tėvyne.

Todėl visi lietuviai yra prašomi neap
leisti savajo jaunimo ir remti ši gražų lie
tuviško jaunimo židinį. Lietuvoje buvo 
ypatingai švenčiamas vardadienis. Vasario 
16 gimnazijai artinasi vardadienis. Būtų 
gražu, kad jos kiekvienas lietuvis šios die
nos proga nepamirštų. Tačiau netik tau
tos šventės proga šiai gimnazijai yra rei
kalinga Jūsų parama, bet kiekvienu laiku 
Jūsų jaunimas, nuoširdžiausiai dėkodamas 
laukia Jūsų pagalbos.

Andrius Šmitas
Lietuvių Vasario 16 gimnazijos

VIII kl. mokinys

— Nesiusk. Ar sesers nepažįsti.. . •
Jis sudribo ant suolo kaip maišas. Ilgai negalėjo pataiky

ti pistoleto į dėklą. Paskui užsivertė artipilnę stiklinę ir 
dviem gurkšniais išdžiovino iki dugno.

— O ko tau čia? — piktai paklausė tėvas.— Eik gulti.
— Noriu sužinoti teisybę. Adoliau. . .— Staiga susvyra

vo, perverta skaudžiau nei kulkos, ir įsikibo durų rankenos: 
jos nuogomis blauzdomis šliaužė akys. Ne brolio. Išsiilgusio 

. meilužio, žvėries akys...
— Goda. . . sesyte. Prisėsk, pasikalbėsim. Seni, nueik 

pažiūrėti buteliuko. . .
— Atsikvošėk, Adoliau.— Tėvas nusišluostė šaltą pra

kaitą.
— Ką jau taip norėjai sužinoti, mano mergaite? — Akys 

jau šeimininkavo po naktiniais marškiniais.
— Jau sužinojau. Viskas aišku. Tik tokie, kaip tu, ir gali 

deginti gyvus žmones,— išrėkė ji, atbula traukdamasi į savo 
kambarį.— Tu sudeginai Galminus, niekše. . . gyvuly. . . gal
vijau! .. Tu! Tu! Tu!

Įpuolė į kambarį, krito ant lovos. Už durų stumdymasis, 
dūžtančių indų garsai.

— Nušausiu gyvatę!
Tegu. Dabar vis tiek. Geriau kulka, negu toks gyvenimas. 

Beveik tikras brolis. .. Kruvinas, sužvėrėjęs. Prakeikti na
mai!

Ji niekad nejautė jam broliško švelnumo, bet gerbė kaip 
vyresnį. Kartais pasididžiuodavo juo prieš draugus iš vaikiš
ko tuštumo. Kariūnas, kaipgi. Tuoj po karo kažkas slapta 
atnešė žinią: užmuštas. Atlaikė mišias, apverkė. Vargšas Ado
lius. .. Tebūnie lengva jam juoda žemelė.. . O jam ir be 
maldų buvo lengva. Jis slampinėjo su tokiais pat prisikėlu
siais iš numirusiųjų po kaimus. Kruvinas, įniršęs. Mirtį ne
šanti prakeikimo šmėkla. Iš pradžių ji netikėjo gandais. Bet 
kartą naktį pakvipo kambaryje vokiškomis cigaretėmis, va, 
kaip dabar. Už durų kažkas kūkčiojo, verkė, bučiavosi. „Go
da, vaikeli. . . Adoliukas". .. „Tsss, seni. Nereikia".. . Paskui 
viskas nutilo. Tik šnibždesys, negarsus indų skimbčiojimas 
ir juokas. Vos girdimas vaiduoklio juokas:

„Tai ką? Tu manei, kad mes su jais čiupinėjamės... 
Kvailys!"

Ji sukando pagalvę, kad nesuriktų. Pirštai sulipo, lyg 
sukruvinti.

Bandito sesuo! Daugiau bus.

Kaip matome, Parama 
yra įpusėjusi į tretįjį mi
lijoną ir jos operacinis 
veikimas prilygsta banko 
veikimui. Patiekti duome
nys rodo.kadbevelk visos 
balanso pozicijos yra pa
didėjusios, o ypatingai in
dėlių sąskaita, net $224, 
076.00. Visų aktyviųjų 
balanso pozicijų didėji
mas rodo, kad Parama au
ga ir stiprėja. Todėl visai 
pilnai ši įstaiga galėtų va
dintis Lietuvių Bankas To
ronte.

Buvo laikas kada vienas 
kitas abejojo Paramos iš
augimu ir apie ją skleidė 
įvairius gandus,tačiau tos 
'pranašystės" neišsipildė. 
Paramos nariai visa tai 
gerai suprato ir tais pra
našautojais nepatikėjo.Pa- 
ramos kooperatinė veikla 
davė tikrai gražius ir pa
sigėrėtinus rezultatus. 
Pastarųjų metų balansas, 
kaip matome, pašoko net 
$311, 294. OO. Galima užti
krinti, kad Paramos vado
vybė iš savo pusės ir to
liau darys visą, kad kiek
vienas taupytojas ar sko
lintojas turėtų kuo geriau
sias sąlygas įgalėtų gauti 
didesnes palūkanas už sa
vo santaupas ir mokėtų 
mažesnį procentą už pas
kolas .

Pagal dabartines sąly. 
gasmes niekur nerasime 
Toronte, kad kitos finan
sinės įstaigos duotų ne - 
kilnojamo turto paskolas 
iš 6 su puse % ir asmepfr 
nes-iš 7%, mokamus nuo 
balanso likusios sumos, 
ir dar plius nemokamus 
gyvybės ir paskolų draudi
mus. Gyvybės draudimas 
priklauso nuo santaupų dy
džio ir amžiaus. Pav., jei 
narys iki 55 metų amžiaus

Viršutiniame paveiksle ivairių 
tipų povandeninių tyrimų priemo
nės, kurias naudoja Amerikos 
vandenynų gelmių tyrinėtojai 
Įvairiuose gyliuose. Daugybė spe
cialistų pamainomis tyrinėja kas
dien vandenynų gelmes rinkdami 
Įvairius gyvių ir augalų pavyz
džius arba atlikdami kitokius tyri
nėjimus. Jų tarpe Įsijungęs ir 
buvęs astronautas Scott Carpen
ter, erdvėse apskriejęs aplink že
mę tris kartus. Pabuvęs vienose

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

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

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

Namų: CR. 9-6166,

EILATELITV ŽINIAIt 
PERKU Nepriklausomos Lie 
tuvos Pašto Zenklus-Vokus- 
Atvirutęs-Abartus-pavięnius, 
seriiomis-dideliais bei ma
žais kiekiais. Kreiptis >M> 
pasiūlymais į' W.E. Norky.,. 
2647 Eddington Street, ° hilaielphijĮpi. 1?13AUSAJ

sutaupė $ 2, OOO. OO, tat 
jam mirus, jo įpėdiniai gau 
na draudimą $2,000.00. 
Asmeninės paskolos drau 
džtamos iki $5,000.00. 
Narto mirties atveju šią 
paskolą apmoka draudimo 
įstaiga.

Ryšium su praėjusiu 
metų balanso padidėjimu 
galima pramatyti,kad 1966 
metai Paramai duos dar 
Geresnius rezultatus.To- 
ėl dar šiandie reikta rim

tai pagalvoti, ar jo santau
pos duoda jam pakankamą 
pelną .Daugelis narių Ir ne- 
narių,kurie laiko savo san
taupas už žymiai mažesnį 
procentą, yra pats geriau
sias laikas perkelti jas į 
Paramą. Ypatingai norėtu
me atkreipti dėmesį į tuos, 
kurie skolinasi Paramoje, 
o laiko pinigus kituose ban-

kuose. Taip pat, kartais , 
girdime nusiskundimų, 
kad dideli atstumai nelei
džia pilnai naudotis Para 
mos patarnavimais. Šitą 
kliūtį ptlnat galima paša
linti siunčiant pinigus paš
tu,Išrašant čekį: "Parama 
/ Toronto / Credit Union 
Ltd." vardu. Tas būdas 
yra pilnai saugus Ir nie
kas kitas tuo Čekiu negali 
paslnaudotl.Jelgu kiltų ko
kių nors abejo j imu,tat pra
šome paskambinti Para
mai šiuo telefonu: LE-2- 
8723 ir visuomet gausite 
pilnas Informacijas.Taip 
pat kviečiame visus na
rtus, ir dar neįstojustus 
nariais, dalyvauti mūsų 
metiniame susirinkime, 
kuris įvyks šių metų vasa
rio mėn. 27 d. 3 vai. po pie
tų Ukrainian Cultural Cen
tre salėj,85 Christie Str., 
arti Bloor Str.,S., ties 
Wlllovdale parku.

Lietuvių Kredito Koope- 
tyvo Paramott Valdyba

lietuvių

DIENOS
ILIUSTRUOTAS LIETUVIŲ KULTŪROS IR 

VISUOMENĖS GYVENIMO ŽURNALAS

Negyvenkite nematydami, kas darosi lie
tuviškame pasaulyje!

Užsisakykite
žurnalą LIETUVIŲ DIENOS.

LIETUVIŲ DIENOS
yra vienintelis lietuviy ir angly kalbomis iliustruotas 
lietuviy kultūros ir visuomenės gyvenimo žurnalas. 
Visi parašai po iliustracijomis dviem kalbomis.

LIETUVIŲ DIENOS
4364 Sunset Boulevard

Hollywood, California 90029
Telefonas: 664-2910

PRENUMERATOS KAINA: metinis — $6-00

sąlygose jis sutiko dalyvauti kaip 
ekspertas ir priešingose aplinky
bėse. Su specialiom aprangom ir 
atitinkamom priemonėm jūrų gel
mės tyrinėjamos Įvairiuose gyliuo
se. čia labai daug padeda ir po
vandeniniai atominiai laivai, kurie 
gali pasinerti iki 36.800 pėdų j gel
mes.

Vandenynų gelmių tyrinėjimai 
rimtai prasideda tik dabar. Mė
nulio paviršius žmogui daug dau
giau pažįstamas, negu jūrų gel-

mės pačioje žemėje. Ligi šiolei 
vandenynai žmogui tebegaliojo 
kaip primityviajam žmogui vien 
tik medžioklės reikalams. Eksper
tai tvirtina, kad moksliškai išty
rinėjus ir praktiškai pritaikius 
jūrų gyvenimą galima iš vandeny
nų išgauti neapskaičiuojamai daug 
medžiagų mitybai ir energijai. 
Kiti net tvirtina, kad šis maisto 
ir energijos šaltinis, iki šiolei ne
išnaudotas, turi neišsemiamus iš
teklius. (.TPl-
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HAMILTON
TAUPYK IR SKOLINKIS 

KOPERATYVINIAME BANKELY IE
TAI IZ A m»» i r~\ Lm

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

Už šėrus mokara 41/2% dividendo iš pelno, už 
depozitus 4% ir veikia nemokamas gyvyoės ir paskolų 

, draudimas.
Pilnas čekiy patarnavimas.

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

HAMILTONO LIETUVIU PRANEŠIMAS "TALKOS" 
BANKELIS PASIEKĖ VIE- NARIAMS
NO MILIJONO BALANSA T966 m vasarto mėn. 26 d. 
Kokią didelę reikšmę tu- šeštadienį, 4val. 30 mtn. po 
rt ekonominis bei f tnans t- pįefų šaukiamas metinis 
nls lietuviu stiprėjimas, Hamiltono lietuvių kredito 
rodo Hamiltono lietuvių ba kooperatyvo "TALKA" na- 
nkelio augimas. Prieš 11 rlų-šėrlntnkų susirinkimas 
metų bankelis pradėjo o- Aušros Vartų parapijos sa 
peracijas su kelete deštm- lėj 58 Dundurn street No- 
ctų dolerių- šiandieną ope- Hamilton, Ontario, šiai 
ruoja per viena milijoną dienotvarkei svarstyti: 
dolerių kap talu Tas pat LNarlų registracija, 
pasakytina ir apie kitus 3 2.Susirinkimo atidar 
Kanados lietuvių bankelius. < 
Visi jie šiandieną jau yra 
‘milijonieriai".

Hamiltono lietuvių kolo
nijai, kuri priskaito apie 
2,000 "dūšių", tat yra 
garbė ir pasididžiavimas.

Lietuvių pinigas per lt e- 
tuvtškus badkeltus uždir
bo tūkstančius ir tie tūks
tančiai grįžta palūkanų pa
vidale vėl lietuviams, o ne ^R^taaf į V^ld^ą/2na- 
privatiems viešųjų bankų Kredito Komitetą
biznieriams. Tat kokia pr- /i^rlo/ ir Revizijoms Ko- 
asmė la kyti lietuviu pini- mtslją /2 narių/> 
gus ne lietuviškuose ban- p r>

AR ŽINOTE KA RAŠO

KELEIVIS?
AR ŽINOTE, kodėl vieni JĮ girta, kiti peikta, bet 
vist mėgsta skaityti?

KELEIVI žmonės mėgsta dėl to, kad jis niekam 
nepataikauja Ir nesibijo teisybės skelbti, Teisingo 
mts 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, eilėraAčlų ir tt. Jis 
turi ir moterų skyrių.

METINE PRENUMERATA KANADOJ IR KITUR 
TIK $ 5.00.
Laiškus ir prenumeratą adresuokite:

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

Išėjo Įdomus 1966 metams KALENDORIUS,kurto 
kaina 90.95.

2. Sus trinkimo atidarymas,
3. Praeitų metų protokolo 
skaitymas,
4. Valdomųjų organų pra
nešimai,
5. D įskųs i jos dėl praneši
mų,
6. Balansas ir apyskaita 
už 1965 metus,
7. Dividendo nustatymas 
už šėrus,
8.Sąmata 1966 metams.

gus ne lietuviškuose ban
kuose ir leisti jais naudo
tis ir jais uždirbti ne lie
tuviams ?Manoma, kad jei 
gu bent pusę sav o pinigų 
lietuviai laikytų lietuvių 
bankeliuose ir savo ir sa
vo piniginius reikalus tva
rkytų per juos, tai tų ban
kelių balansai siektų jau 
keletos milijonų dolerių.

1965 metai "Talkai" bu
vo gana sėkmingi. Balan
sas padidėjo 147 tūkstan
čiais dolerių ir sausio mė 
nsto 31 d. 1966 metų pasie
kė 1,003, 616.53 dol. Per 
1965 metus naujų narių Į- 
stojo 119 ir Įskaitant šių 
metų sausio mėn. iš viso 
yra 946 nartai. 1965 m. pa
baigoj: depozttorių buvo 
238 ir skolininkų 273.Per 
tuos metus išduota per 
806,000 dol. paskolų; šė- 
rų ir indėlių sąskaitose 
buvo per 885,000 dole
rių. Per 11 veikimo metų 
bankelis neturėjo jokių 
nuostolių ir garantijos 
fondas dabar turi per 
34, OOO dolerių.

Bankelio įvairiems ret 
kalams apsvarstyti š.m. 
vasario 26 dieną kviečia
mas visuotinis metinis nar 
rių susirinkimas. Valdy
ba apskaičiavo ir siūlys 
susirinkimui nutarti šė- 
rlninkams už 1965 metų 
puse išmokėti 5% dividen
do /o už kitą pusę 4 su pu
se procentų/. Turint gal
voj, kad eiliniai bankai už 
santaupų sąskaitas moka 
tiktai 3%, tai galima su
prasti, kokia nauda yra tu 
rėti lietuviškus bankelius.

Numatoma skirti šalpos 
Vasario 16 gimnazijai 300 
dol.tr Hamiltono lietuvių 
šeštadieninei mokyklai 
400 dol. Metų bėgyješel- 
piamos ir kitos lietuvių 
kultūrinės organizacijos 
bei lietuviškieji reikalai, 
kuriam tikslui skiriamos 
lėšos. Viso to nebūtų, jei
gu neveiktų lietuviškieji 
bankeliai. Junkimės į juos 
stiprinkime juos ir pagel- 
bėkim vieni kitiems. Tik 
sujungtomis rankomis di 
deli darbai atliekami.

10. Auditoriaus Mr.E.P. 
Nolan patvirtinimas 1966 
metų,
11. Klausimai, sumanymai, 
12.Susirinkimo uždarymas.

Nuoširdžiai kviečiame da 
lyvauti kooperatinio banke
lio metiniame susirinkime 
pakviečiant kartu ir savo 

draugus atvykti. Į susirin 
kimą prašome atsinešti sa 
vo nario -bankelio knygu
tes. Laukiame atvykstant.

Hamiltono Lietuvių 
Kredito Kooperatyvo 
"Talka" Valdyba.

"AUKURO" PREMjTERA- 
"GULBĖS GIESME".

Naujo veikalo pastatymo 
Hamiltono visuomene jau 
seniai pasigedo.Nuo pasku 
ttnės premjeros "Pavojin 
gos posūkto"buvo kartoja- 
go posūkio" buvo kartoja 
mi anksčiau statyti veika
lai. Atgaivintas "Atžaly - 
nas",kuris parodytas ir ke 
lėtai apylinkės koloni jų, 
net New Yorko lietuvių pu 
blikai teko jį pamatyti. Š . 
m. pradžioje "Aukuro" re 
žtsorė p JDauguvtetytė-Ku 
dabiene pastatė valkams 
pasaką "laimės Dėžutė" 
su-jaunais talkininkais - 
skautais .Pasaka paįvatr in 
ta baletu,kuriame dalyvau 
ja patys mažieji, ji Įdomi 
ir suprantama vaikams. 
Linkėtina,kad daugiau vai 
kų turėtų progos ją pama 
yti 
tyti.

Pagaliau, po ilgesnės 
pertraukos,š.m.kovo 19 d. 
Jaunimo Centre Į sceną iš 
einama su Jono Griniaus 
"Gulbės giesme". Kiek te 
ko nugirsti, veikalas stato 
mas "Aukuro" 15 metų ju 
biliejut atžymėti.Įdomu , 
kad "Gulbės giesmė" dar 
niekur nebuvo statyta ir, 
jeigu neklystu, nėra net iš 
leista kaip atskiras leidi 
nys. Tat yra istorinė dra 
maapie Barborą Radvilai 
tę ir Z igmantąAugustą . 
Vaizduojamos Radvilų gi 
minės intrygos, jų rūpes
tis lietuvių tautos likimu.

Kadangi veikėjų sąsta-

Pravartu prisiminti kad ir netolimą praeiti, kaip ir šiuo atveju kai Tautus Fon
do atstovybėje buvo šie veiklūs žmonėą^sėdi iš kairės/: M.Lazdutis, O.Ceršku 
tė, J.Giedraitis, A.Patamsis; antroje eilėje stovi: V.Kazlauskas, K.Baronas, 
pirmininkas St. Bakšys, B. Aselskis ir V. Urbaitls. Foto Malcolm Studio.

menas.

IkirliiMi”juuecHHsne •’ iaraceureoinreroe 
taip vadinami mėlynkraujai 
pasinaudoja turima visuome
nėje galia, kad tuo užsitikrin
tų intelektualų draugiją ir 
sensualines įvairenybes.

Pagrindinė filmo veikėja 
Diana, priemiesčio modelė, 
nuolat sminga į moralinį nuo
smukį abiejose britų kanalo 
pusėse, bet tuo pat laiku kyla 
socialinėje padėtyje. Vienas iš 
jos meilužių ruošia radijo pro
gramą, apklausinėdamas gat
vėje sutiktus asmenis: “Kas 
netvarkoje su šių dienų Angli
ja?”. Įvairių atsakymų sulau
kiama iš gatvėje užklaustųjų, 
įvairius atsakymus iššaukia ir 
pats filmas. Neapsistodamas 
prie atskirų charakterių, reži
sorius pristato juos kaip at
skiros klasės atstovus.

Iki šiol pastebėta tik poroje 
smulkesnių vaidmenų, Julie 
Christie šį kartą pasirodo ar
tistiškai subrendusi, puikiai 

"atlikdama ilgą ir sudėtingą 
Dianos rolę. Jai gabiai ben
dradarbiauja Dirk Bogarde, 
kaip radijo ir televizijos ko
respondentas. Laurence Har
vey pasikartoja jam įprastu ir 
būdingu stiliumi išnaudotojo 
ciniko vaidmeny.

Dėl keliamų klausimų pri
gimties bei pristatymo būdo 
filmas rezervuotinas vien pil-. 
nai subrendusiems žiūrovams. 
Nevienam rimtesniam žiūro
vui filmas paaštrins rūpestį 
ateities svarstymuose: “Kas 
toliau?” Ci-.J—O

tas didelis, tat be abejo iš 
vysime naujų veidų ir gė 
rėsimės prityrusių jau 
"scenos vilkų" vaidyba.To 
kto veikalo pastatymas 
reikalauja daug techni ško 
pasiruošimaToje srityje- 
irgi dirba nauji ir pasi
šventę žmonės,taip,kad iš 
techniškos pusės pastaty 
mas turėtų būti puikus . 
Reikta tikėtis, kad akto
riai nepagailės savo lais 
valaikio ir kiekvienas įdės 
viską ką gali bendram vet 
kalo pasisekimui. D. G.

Filmo

SKE LBIMAS
Hamiltono Lietuvių Ben 

druomenės rinkiminė ko 
misija susidedanti iš: 
J.Bajoratčio, J.Blekatčio, 
J. Kažemėko, J. Krištolai 
člo ir P. Lukošiaus.

Praneša,kad kandidatai 
į Bendruomenės Valdybą 
ir Revizijos komis i ją turi 
būti pristatyti iki kovo 
mėn. 5 d. 1966 m.

Rinkiminės komisijos 
adresasJ.KrištolaitiąlO3 
Edith Avė. Tel. 389-2140.

Valdybon ir Revizijos 
’'.omisijongali kandtdatuo 
ti kiekvienas lietuvis ne 
jaunesnis kaip 21 metų am 
Z j.Ą.Ų.8

Turi būti išrinkti 7 as 
menys į Valdybą ir trys į 
Revizijos komisiją.

Valdomieji organai ren 
kamt dviejų metų kadenci 
jai.

Rinkiminė Komisija
NE PR IK LAUSOM YBĖS
MINĖJIMAS
Hamiltono skautai, kaip 

ir kiekvienais metais, Ne 
priklausomybės atgavimo 
šventę paminėjo savo tar 
g e, dalyvaujant dideliam . 

Oriui tėvelių ir svečių. 
Paminė j imasyradėtas A. 
Vartų bažnyčioje IO vai. 
pamaldomis, kur skautai 
dalyvavo uniformuoti, o 
bažnyčia buvo papuošta 
taut, ir tuntų vėliavomis . 
Prel.dr.J.Tadarauskas pa 
sakė tai dienai pritaikintą varžybų dalyvis traukia 
pamokslą , užg irdamas klausimą :1. Lietuvos isto 
skautų atliekamą darbą 
Lietuvos labui išeivijoje. 
Ragino nepailsti, gilintis į 
Lietuvos reikalų suprati 
mą ir visada budėti tėvy
nės sargyboje.

Jaunimo Centre, 3 vai. 
p.p.organizuotas jaunimas 
rinkosi iškilmingai suei- 
gai.Įnešus vėliavas, sugie 
dotas Lietuvos Himnas, 
perskaityi tuntų Įsaky
mai, pakėlimai bei patyri 
mų laipsniai. Davusiems 
Įžodžius, uždėta atatinka 
mt kaklaraiščiai. Hamilto 
no skautus dar sveikino, iš 
Toronto atvykęs sk. p. Žol taškų sekančiai:litukąttė 
pys. - 195 t. 2. Volungytė 168 t.,

Lituanistinės varžybos 3.Sakalaitė 134 t. trx4. Pa 
taip pat T

ši 
žvilgsni 
diduo-

suran-

Prieš keletą metų italų reži- 
sorius Fedejico Fellini sukėlė 
šiek tiek kontroversijų, savo 
filme “La Dolce Vita” pakriti
kuodamas italų turtingesnės 
ar aukštesnės klasės moralini 
nuosmuki. Anglų režisorius 
John Schlesinger, iki šiol už
sirekomendavęs su “A Kind of 
Loving” ir “Billy Liar”, 
kartą kritikos pilną 
nukreipia i Anglijos 
menę. i

Tarp abiejų filmų
dant eilę panašumų, vis dėlto 
tenka pastebėti, kad Schlesin
ger pasižymi didesniu realiz
mu ir aštresniu kaltinimu. 
Originaliame tekste Frederic 
Raphael iškelia visą eilę vi
suomenės atstovų, paliesda
mas skirtingas kategorijas: 
neturtingieji ir paprastieji pa
naudoja savo intelektualinius 
gabumus ar fizinį grožį, kad 
išsikovotų socialinį pajėgumą 
ir pozicijas, gi turtingieji ir

šventės programą. Varžė 
si abu tuntai dėl pereina
mos taurės .kurtą prieš ke 
lėtą metų yra Lietuvių Na 
mų A-nė b-vė paskyrusi, 
paskatinti jaunimą litua
nistiniam darbui.

Pagal varžybų nuostatus 
iržybų dalyvis traukia

rijos. 2. Literatūros, 3. 
Krašto pažinimo ir 4. Ne 
priklausomos Lietuvos. 
Varžovui duodama minutė 
laiko atsakyti. Po to, pers 
kaitoma teisingas atsaky
mas,iš ko varžybų komis! 
ja varžovą įvertina taškais 
O - 1O.

Grupinėse varžybose iš 
traukus klausimą, tuntą at 
stovaujančiai grupei duo 
dama 3 mtn. pasitarti ir 
vienam iš stipriausių lei 
džiąma atsakyti.

"Širvintos" tuntą varžy 
bose atstovavo ir surinko

195 t. 2. Volungytė 168 L, 
3.—l—L.2.3 ‘31 L. * 1---- i

buvo Įtrauktos į reštytė 1271. ,viso "Strvtn

tos" tuntui 624 taškai. "Ne 
muno" tuntui:!.Stukas 171 
t., 2. Grinius 148 t., 3. Jo 
ntkas 1031.ir Sakalauskas 
761. Vis o "Nemuno "tuntui 
498 taškai.Pagal šiuos da 
v in ius, Lietuvių Namų tau 
rė atiteko Širvintos tuntui 
ir buvo įteikta tuntininkd 
s.Gutauskienei.

Individualinėse v-bose 
3 pirmosios vietos buvo 
premijuojamos pinigine 
dovana:I.I5 dol.,11.10 dol. 
ir UI. 5 dol.

Varžybų komisiją suda 
rė:p.Bretchmanienėjp.An 
tanaittenė.pMikšys/Bešt. 
m-los v-jas/, p. Paukštis 
ir p.Paštlys .Varžybas pa 
ruošė ir pravedė p. P . 
Breichmanis, talkininkau 
jant sk. Tumaitytei ir sk. 
VerbickaiteLRėmėfų v-ba 
pasirūpinusi varžybų pre 
mijomis bei dovanomis, 
reiškia nuoštrdžįą padėką 
p.P.Bulkei.tam tikslui pa 
skyrus $lO,ir prezA.Sme 
tonos manografiją. Tat 
tikrai stambi auka. V. P.

t

susigūžusios.

MOSCOW BEAUTY SALON 
Also'nose bobs for proletarian heroines.

Maskvos moterys rūpinasi grožiu, bet, atrodo, laukdamos 
eilės tame kambarėlyje šąla, nes apsitulo jus los, susigūžus

Mongolės maršuoja- -uoštast žygiui, - ar mūsų moterys pasi
ryžus los jų agresijai pasipriešinti ir treniruojasi?

REIKIA TVARKYTI IR ŠAL 
POS REIKALUS

/Atkelta iš 5 psl. / 
PAKVITAVIMAI *

Hamiltono L.B. Šalpos 
Fondo komitetas Kanados 1 
Fed.valdžios yra pripažin 
tas maždaug, prieš ketver 
tą Metu.Todėl jis jau nuo ' 
tada išdavinėja aukotojam j 
pakvitavimus anglu kalboj 1 
ir norintieji juos prijungia 
prie pajamų mokesčiu by 
los. Jis tą patį darys ir to 
liau. Trumpai prisiminus 
Hamiltoną,atrodytų,kad jis 
nereikalingas jokiu refor 
mu, nebent būtu pageidavi 
mas artimiau bendradar
biauti su šalpos Centru To 
ronte.O šiuo tarpu hamilto 
niečiams linkėtina našaus 
darbo ir ateityje.
VASARIO 16 GIMN.RĖMI 
MĄS IR BŪRELIAI

Šioje pastraipoj p. Lelis 
kalbėdamas apie pinigu 
persiuntimą Vasario 16 
gimnazijai,mini ir S.Dalių 
iš Hamiltono, kuris esą pa 
siuntęs betarpiškai miųe- 
taigimnyz.l2Odol/T. Z . 
nr. 43/.Čia aš norėčiau p. 
Lėlį pataisyti ta prasme, 
p. S.Dalius minėtu pinigu 
niekur nepasiuntė. Jis su 
organizavęs gana stipru 
Vasario 16 gimn. remti bū 
relį iš 25 asmenų, greitu 
laiku surinkęs dalį nariu 
įnašu 120, -dol. perdavė 
vietos, Hamiltono Šalpos 
Fondo komitetui.Kiti pen 
ki būreliai savo veiklą ple 
čia toliau ir netrukus lau 
kiame nauju įnašu.Tarp 
kitko esamuoju laiku esam 
užklupti gilaus sniego ir 
viskas dieną gauname nau 
jo,todėl visoks darbas bus 
sutrukdytas gal ilgesniam 
laikui. Z. Pulianauskas

Būsime dėkingi visiems, 
kas N L prenumeratą ap- 
simpkės pirmyn be primt 
nimo. NL Administracija.

Padėkos
Visiems prisidėjusien s 

prie š. m .Vasario 16 die
nos minėjimo ir progra
mos paruošimo nuošir
džiai dėkojame :-Zygto Į 
Jungtipes Tautas A. Mažei
kai is New Yorko; Latvių 
rlgentutD. Vitols;Estų tau
tinių šoktų grupei su vedė
ju H.KivolojBirutei Nagte- 
net, kurt režisavo progra
ma; dr. H. Nagtui, kuris pa
rašė tekstą ir pats dalyva
vo program,oje;Z. Lapinui 
už muzlkaltenės dalies 
tvarkymą ;E. M ikolatūnat- 
te t tautinių šokių vadovei, 
kuri taip pat vedė ir mer- 
galėtų kvartetą;tnž.V. Stpe- 
liui skudučių orkestro va
dovui ir visiems orkestro 
dalyviams; L.Stankevičiui 
už programos vedimą;A . 
Kebliut ir Aušros Vartų 
chorui, Montrealio šau
liams ir savanoriams už 
talką, datl. Bukauskui už 
dekoracijas Montrealio jau
nimui už dalyvavimą pro
gramoje jų tarpe A.Katrat- 
tienet ir I.R. Lukoševtčiū- 
tėms.

Dėkojame baro tarnybai; 
A.Kalvaičiui, J.Miliaus
kui ir P. Kizerskiui.

K LB Seimelio 
Prezidiumas .

Montr. Lietuvių Katali
kių Moterų draugija dėko
ja p. p. Šmitienei, Ambra
zaitienei , Arlauskaitei, 
Gričkūnienel, Adomaity
tei, Petrauskienei ir Bo- 
hem už fantus ir pyragus .

Ponam V. Kacergtui , 
Morkūnui, Šalteniui, Jan
kui, Vasiliauskui ir A. Keb
liu! už piniginę auką. Ačiū.

MLKMD V-ba

VEDA KAZYS

Š. AMERIKOS LIETUVIŲ 
SPORTINIŲ ŽAIDYNIŲ 
STALO TENISO PIRME 
NYBESv
1.16-jų SALSZ Stalo teniso 
pirmenybės - varžybos 
įvyks 1966m.kovo 5-6 dd. 
Detroite.Cobosalėje "D". 
Pradžia 1 vai.po pietų.
2. Pirmenybes,CentroVąJ 
dybos Įgaliojimu, vykdo S 
A LFASS-gos Stalo Teniso 
Komitetas.
3. Pirmenybių dalyviąi tu 
ri būti atlikę 1966 m.SAL 
FASS-gos metinę registrą
4. dalyviai pirmenybėms 
registruojasi per savo 
sporto klubus. Klubam ne 
priklausą pavieniai sporti 
n inkai registruojasi tie
siai pas rengėjus.
5. Registracija, kiekvienu 
atvejuturi būti atlikta iki 
vasario 28 d. adresu:

Mr. Pranas Gvildys, 9 
Stdford Court, Toronto 9 , 
OntCanada.Tel.RO 2-8858,

Registracija atitekama 
užpildant R-4 registraci 
jos lapus .kurios nuorašas 
prisiunčiamas C.Valdybat
6. Kartu su registracija tu 
rt būti prisiųstas ir regis 
tract jos mokestis:

ORTAS'
BARONAS

Vyrų vtenetas-$2.50, 
mote rų-$2.OO, vyrų dve 
jetas-$2.OO, moterų 
dvejetas -$ 2 ,OQm išrus 
dvejetas-$2. OO, jaunių 
A-.5O, jaunių B-.5O, 
mergaičių A-.5O,mer 
gatčių B-. 50, vyrų ko- 
mand. $3.00, moterų- 
$3.00, vyrų B-$2.OO.

7. Pirmenybių programa: 
a/Vyrų vienetas,b/Vy 
rų B kl, vienetas, c/mo 
terų vienetas, a/vyrų 
dvejetas, e/moterų dve 
jetas.f/mtšrus dvejetas 
g/jauniųA kl. vienetas, 
h/jauntų B kl. vienetas , 
k/mergaičių A kl. viene 
tas, 1/mergaičtų B kl. 
vienetas ,m/vyrų koman 
dinės varžybos, n/mote 
rų komandinės varžy
bos.

8. Visos individualinės 
rungtys bus vykdomos 2- 
jų minusų,komandinės -vie 
no minuso sistema.
9. Moterys galt dalyvauti 
vyrų B klasėje.
10. Turint sunkumų suda 
ryti vyrų komandaąklubai 
gali prašyti Stalo Teniso 
Komitetą,kad iškilesnėms 
moterų žaidėjoms būtų let 
džiama atstovauti vyrų ko 
mandas.
U. Prieauglio klasių daly 
viat galt dalyvauti vyres
nėse ir suaugusiųjų klasė 
se.
12. Prieauglio klastfikact 
ja:

Jau n. ir merg. A gimę 
1948 m. birželio 1 d. ir 
liau,
Jaun. ir merg. B gimę 
1950 m. birželio 1 d. ir 
vėliau,

13. Vyrų B klasėje negali 
registruotis: 
J.Kavn4fm.ualrfl<ą flvildw

OntCanada.Tel.RO
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KANADOS ŠIMTMEČIO 
LEIDINIUI 

gavusieji anketas malo
niai prašomi tuojau baig
ti užpildyti ir siųsti Ne
priklausomos Lietuvos 
adresu:7722 George Str., 
LaSalle, P.O.

Jeigu kas anketų dar ne
gavo, maloniai prašomi 
skambinti telefonu: DO- 
66220.

Anketos siuntinėjamos 
organizacijoms. Jeigu 
kas iš organizacijų ne
duos apie save žinių, tai 
leidinyje nebus minima. 
Lietuvių gi veikla leidi
nyje, skiriamame Kana
dos šimtmečiui paminė
ti, turėtų būti pilniau nu
šviesta, ypač gi svarbu, 
kad būtų suminėti bent 
faktai. Todšl Montrea- 
lio lietuvių organizacijos 
turėtų domėtis šiuo lei
diniu, kuriuo rūpinasi 
speciali KLB komisija 
ir atsidėjusi leidinį ruo
šia. Montrealio orga
nizacijos, kurios dar 
negavo anketų, nedels — 
damos prašomos apie 
tai pranešti nurodytu te
lefonu.

Anketas reikia gauti 
iki varasio mėnesio pa
baigos .

Komisijos narys, 
paskirtas specialiai Mont 
realtui, J. Kardelis.
VARPININKŲ-LIAUDI
NINKU KLUBO NARIU 

SUSIRINKIMAS.
įvykęs vasario 5 d. die

notvarkėje,be kitų reikalų 
aptarė ir santykių su pa
vergtu kraštu problemas . 
Priimta besąlyginė nuo
monė: Laikytis mūsų cen
trinių organizacijų pa-

SKAUTŲ "ŽIDINIO”
SUEIGA
įvyks vasario 27 d. po II 

val.pamaldų po Aušros Var
tų klebonija.

Visos buvusios skautės 
ir skaučių ar skautų mamy
tės,kurios pritarta skaučių 
ideologijai,kviečiamos šio
je sueigoje dalyvauti. Yra 
daug buvusių skaučių, ku
rtos pasikeitus gyvenimo 
sąlygoms iš aktyvaus dąr- 
boyra pasitraukusios. "Ži
dinio" tikslas yra jas su
burti ir pagal reikalą ir są
lygas įtraukti į aktyvių vie
netų užnugarį .Dalyvaukim 
visos skaitlingai šioje su
eigoje.

SPAUDOS BALIUJE
dalyvavo ne tiktai Mont- 

realto lietuviai, bet buvo 
tautiečių ir iš kitur. Iš To
ronto p. Usvaitas, iš New 
Yorko p. Keblio viešnia, 
iš Toronto p. Usvaltas, iš 
Londono svečias, kurio pa
vardė nesužinota, kažkas 
iš Pliatsbugo ir tt. Beje, 
ėmė iš Kvebeko tabako fl
irtų Ponų Pakulių šeima, ku 
rt aplanko kiekvieną Spau
dos baltų. Visiems dėko
jame už atsilankymą. NL.

VAIKŲ UŽGAVĖNIŲ 
BALIUS

vasario 20 d.,3 val.p. p. 
Nekalto Mar.Pr.Seserų pa
talpose buvo vaikų užgavė 
ntų balius ir prieš tai vai
kų eilėraščių, dainų ir šo
ktų konkursas.

SKAUTŲ SUEIGA
Geležinio V tiko ir Nerin

gos skautų Tuntų bendra 
sueiga ir Vasario 16 minė, 
jimas įvyko vasario 20 d., 
5 vai. po pietų Aušros Var
tų parapijos salėje.

Iš Tuntininkės pareigų at- ręįkš'to nusistatymo. * 
atstatydino dr. Ilona Gražy. Šiais metais sukanka 
tė ir kol kas nėra kandida- šimtas metų nuo vieno di- 
tės.w Skautų sueiga praėjo džiųjų varpininkų, visuo-. 
gražiai. menininko, prezidento ir'

daktaro Kazio Griniaus
• Ponų Intų šeima atosto- gimtadienio. Nutarta su- 
gas praleido Floridoje ir 
sugrįžo įdegę pietų saule.
• Ponai Masevičiai šių 
metų atostogas praleido 
Floridoje.

N.L spaudos balius buvo sėkmingas to r N T o
vasario 19d.,vykęs DLK 

Vytauto klubo patalpose, bu
vo sėkmingas ir gražiai 
praėjo.

NL red. baltų atidarė at
silankiusiųjų sveikinimu ir 
padėka už paramą savą jai 
spaudai. Jis painformavo, 
kad Baliaus Karalaitės rin
kimus ves V-bos narys J. 
Šiaučiulis su V.Pusaraus- - Norvaiša pakvietė komi
ku,šokių ir spaudos Baliais siją;V.Sabalį, J. Gerhardai- 
valso premijavimą V-bos tę,p.Kreivį,p.Bitnerienę 
pirm.L.Girinis-Norvaiša, ir Edį Petrulį. Komisija 
vakaro tvarką prižiūrės V- geriausia ? 
bos narys H. Adomonis, lo- do kapitoną

K Lęipus į/pp^Alinauš^Į, 
talkinami p. Krikščiokaitiė- 
nės.

NL redaktorius pasi
džiaugė, kad pirmą kartą 
Spaudos balius vyksta savo 
lietuviškose patalpose, už 
ką dėkojo Klubo pirminin
kui Pr. Paukštaičiui, nau
jam pirm. J. Petruliui ir 
Klubo nariams, pastačiu- 
siems ir ištobulinusiems

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

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

PO 7-3175; namę 6-9582. \

D A N T U G Y D Y T 0 j A S
Dr. J. MALIŠKA

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

Nainy tel.: MU 1-2051.

kaktį iškilmingai paminėt- 
Tam tikslui bus visuome
nės atstovų komitetas su
darytas ir paruošta minė
jimo programa.

ATEITININKŲ SENDRAU
GIŲ SUSIRINKIMAS

įvyks pp. J. Lukoševičių 
bute / 1567 F och, Verdun/ 
vasario 27 d., 4 vai. po pie 
tų.Kun.G.Kijauskas,S.J., 
skaitys paskaitą.Valdyba 
kviečia narius dalyvauti. 
-SV^TTOS^DR^GTJOS----

metinė šventė bus kovo 
mėn.6 dieną. Pusryčiai po 
sumos Aušros Vartų pa
rapijos salėje.Narės daly
j vau ja. ( i rai VBX(,tt x,axtxltvlv_ ....

/ /lo, nes yra veikli lietu- 
vaite.

DR. A. O. JAUGELIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA 

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

DR. V. GIRIUN1ENĖ
DANTŲ GYDYTOJA 
3938 Rosemount Blvd.

RA 7-5652; namų RA 1-0656

DR. IRWIN COPN ICK
Dantų Gydytoja* 

4966 Decarie Blvd.
Suite 7

Montreal, Que. Tel. 489-3191

talkinama p .A mb ras ien ės, 
p. Remeikienės, p. Bohe- 
mter ir p. Alinausko jun.; 
kitose pareigose buvo p. 
Adomaitis,VI.Vanagas su 
p. Verbyliene, J.Gedvilą, . , ... „ .»P.Kazlauskas P. Girdžius 8as1lvlentjimo nallaI J!" 
p. Mecelis, o bendroje pr
iežiūroje buvo V-bos nary e 
A.Mylė.

Labai gerai veikė visa 
Klubo tarnyba ir geraipu- 
bliką aptarnavo.Visiems 
reiškiame nuoširdžiausią 
padėką. Jei kieno pavardė 
per neapsižiūrėjimą būtų 
praleista atsiprašome.
VYKDOMA PETICIJA JUN- 

GTINĖMS TAUTOMS 
Balius panaudotas ir 

Jaunimo Peticijos Jungti
nėms Tautoms parašų rin
kimui,kur tam vadovavo R. 
Navikėnas.
NAUJOS N L LOTERIJOS 

VAJUS
Baliuje buvo pradėtas ir amerikiečių,kaip J. Bachu 

naujos Nepriklausomos Lie nas ir prof. Puzinas, įeina 
tuvos loterijos va jus,kuria ir visų Kanadoje veikian- 
me leidžiami trys dideli čių kuopų atstovai. ap . 
mės sklypai / lotai/ prie 
Montrealio, apie 3.OOO..
dol.vertės.kuri kasmet ky
la.kai Montrealis plečiasi MIŠIOS LIETUVIŲ KALBA 
ir žmonės veržiasi į arti Tęsiame Aušros Vartų 
mesnius užmiesčius.Vajų bažnyčtoje 1O val.pamal- 
yeda Valdybos narys J. das įietuvių kalba. Pernai 
Siauciulis. misijų metuMišios jau bu

NEPRIKLAUSOMOS LIE- vo laikomos lietuvių kalba.
TUVOS PADĖKA " ’ ....

Baigiant labai malonu 
konstatuoti, kad šiemet į------ —-j------ ----- —

____ ___ x balių susirinko daug žmo- viai į jas įsijungti, atšaki 
dvi savaites; kas per tą la- ntų, gal arti 600 asmenų nėjant ir kartu giedant, 
iką neatstims, fantai liks /sutarnybomis/. Dauge lis /A'

ų reuaMUi lul Įjo.xcLon.ė, 
:ad jų atsilankymas į Spau- AUŠROS VARTŲ ŽINIOS

Karalaitė R. Lukošiūnąitė 
labai gražiai reprezentavo 
si, į balių atėjusi pasipuo 
šus i Karalaitės ženklais ir 
gražiai reprezentavo NL~ 
-vą.

TRADICINIS SPAUDOS 
BALIAUS VAISAS

Spaudos baliaus valso 
konkursui vesti L. Girinis

SLA PILD. T-BOS 
RINKIMAI 
įvyksta kovo mėnesį ir 

tuo metu USA ir Kanados

rinks Centro Tarybą atei
nantiems 2 metams.

Kanadiečių atstovas, da 
bartinis Toronto 236 SLA 
kp.pirm.St. Jokūbaitis, ofi 
daliai kandidatuoja į T-bos 
iždo globėjo pareigas.Tai 
jau yra jo antras bandymas 
pralaužti ledus, kad kana
diečiai lietuviai turėtų sa 
vo atstovą centriniuose or

Kaip tas jam pavyks, pri 
klauso daug nuo kanadiečių 
nartų sąmoningumo ir taip 
pat nuo amerikiečių para
mos, kur St. Jokūbaitis yra 
neblogai žinomas.

Jo kandidatūrai paremti 
yra sus įdaręs S LA veikėjų 
komitetas, kur be žinomų

eriausia šokėjų porą ra- 
K.WW -.c—x y o io, iv*- -"--x ..W2X.W..U p. .1 ranelj su
terijątvarkys V-bos narys Ponia Gurčiniene, ku- 
" ’ • ■ ■ - - - riems buvo įteiktas tradi

cinis E.Kardelienės didžiu 
lis tortas.

LOTERIJA
Loterijoje dailininko J. 

Šapkaus /iš Los Angeles/ 
kūrybos paveikslą laimėjo 
p. Ambrozaitienė ir dail.
J. Pautieniaus pa veiks lą- 
V. Pusarauskas, L. Gurec- 
ko vertingą dovaną la.imė- 
j°5a?yraS neatsiimtų fan
tų.

NEATSIIMTI FANTAI
Jų numeriai yra šie:1597t9- 
35;235597-58;l59917-57;l5- 
9918-65;159234-62;235352- 
28;159214-39; ,;15-
9987-52;1594-87-64;159845 
26;l59715-3O;235486-31;23- 
5339-63;. ;235567
13;159549-5O;l59959-45;23- 
5549-53. Pirmieji numer
iai reiškia bilieto numerį, 
antrieji fanto numerį. Fan
tus prašoma atsiimti per

iką neatstims, fantai liks /su tarnybomis/. Dauge Iii 
redakcijai. jų redaktoriui pareiškė

^■UKOJ<hnnlrI> dos Yra ae tiktai me* - Prečiadienį bus Pelenų 
P. Girdžiuyiene vynobonką dgtagtn£ bet ir moralinė D iena .M iš los: 7 valryto ir Pp.Vieratčtai vyno b. ir ša- 13 - -- - . —
liką;
P.Gureckas Keating Ford 
Sales du peilių setus; 
A.Snapkauskas vyno b.; 
Dr. J. Šemogas vyno b. 
A.Vjlimas likerio b; 
Pp.Zižiai vyno b; 
P. Jasutienė šokolado dėž. 
P.Baltuonis paveikslą; 
Petrauskas Mik. 2 dol. 
Pp.Mecelių šeima rankš
luosčių setą;
A.fjkrupskis 1 dol; 
M.Sulmistras vyno b;
K. Leipus vyno b; 
A.tylylė vynobonką; 
P.Seidienė vyno b;

ganizacijąvisoje Kanadoje
SPAUDOS BALIAUS 

KARALAITĖS RINKIMAI
Balius vyko nustatyta 

programa JDidžiausį dėme
sį, kaip ir reikėjo laukti, 
sutelkė baliaus Karalaitės 
rinkimai. Kandidačių užsi
rašė 18. Jos buvo pristaty. 
tos baliaus dalyviams. In- 
žinierius-ekonomistas V. 
Pusarauskas, kuris drau- 
fe yra ir poetas, labai grik

iai visas kandidates pris
tatė, kiekvienai rasdamas 
gražų komplimentą, pa
reikštą sklandžiu poetišku 
posmu. Konkurso rezulta
tai paskelbti šie:Karalaite 
balsų dauguma išrinkta Ra
munė Kuęįžma itė, princesė
mis Lilė Šarkaitė ir Arija- 
na Bttnerytė, tiktai vienu 
balsu laimėjusi prieš Juli
tą Gprhardaitę.

J.Siaučiulis princesėms 
įteikė dovanas, praėjusių 
metų Karalaitė Renata Lu
košiūną itė šių metų Kara
laitę apvainikavo lietuviš
ku karalaitės vainiku, per 
davė tautinį drabužį ir pe
reinamąją dovaną, kurion- 
bus įrašytas jau ketvirtas 
vardas, o NL red.Karalai
tę papuošė Nepriklauso
mos Lietuvos kaspinu, 
pieštu dail. Bukausko ir Ka - - 
ralaitės rinkimus užbaigė Pp.Verbylai rankinuką; 
padėka visoms mergaitėmsPp.Rupšiai karolius; 
dalyvavusioms rinkimuose 
pažymėdamas! visos jos 
buvo vertos Karalaitės ti
tulo, nes visos labai gra
žios ir simpatingos, bet 
laimėjimas atiteko tai, ku
ri gavo balsų daugumą, o 
ji, R.Kudžmaitė, yra tik
rai verta Karalaitės titu-

Čia labai malonu pažy
mėti,kad praėjus tųjų metų

JAUNIMO VAKARAS 
Reportažas iš Toronto

Raginame visus lietu
vius gausiai šiose pamal 
dose dalyvauti bet akty-

ADVOKATAS
STASYS DAUKŠA,. LL,D.

4 Notre Dame št. E.
Suite 205 .

Suite 902 ir 903 ‘.
Tel.: 861-8478 ir 861-847<Jį

ADVOKATAS

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.

NAMU PRIEŽIŪRAI 
reikalinga vedusių arba 
pensininkų pora, tautybė 
nesvarbu. Gyventi butas 
paruoštas. Dėl sąlygų 
susitarsime. Kas gali 
tokius žmones rekomen
duoti, būsiu dėkingas. 
Kreiptis adresu:50 Guil 
bault Street, kampas 
Clark, Montreal, tele
fonas: VI 2-7588.

PARDUODAMAS 
Empress Billiard 11 sta-

Notaras
|. BERNOTAS 

B.A., B.C.L.

Sun Life Building 
Suite ,2001

Tel.: UN 6-4364.

LIETUVIŠKAS PUSVALANDIS GIRDIMAS KAS 
ŠEŠTADIENĮ PER CFMB STOTĮ, 

BANGA 1410, 5.30 V AL. VAKARO, 
Programos vedėjas L. Stankevičius.

Telef.: 669-8834

fl f I 4F 1465 De Seve St., Montreal 20, P.Q.
Ikll |l TEL. 766 - 5827

MOKA už: IMA už:
Indėlius 5% II Nekiln. turto paskolas 6.5%
Ein. s-tas 4% Asmenines paskolas 7.6%
Nemokamas gyvybės draudimas Ipvestacines paskolas 8.4% 
iki $2.000 bendros santaupų Pigus paskolų draudimas iki 
sumos. Į1 $10.000.

KASOS VALANDOS:

c l J465 DESEYE: ROSEMOUNTO SKYRIUS:
Sekmadieniais 10.30 -'12.30.

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

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

Auksine pilimi pavadtn 
tame vakare,vasario 5, tie 
tuvtška studentija renkasi 
į Prince George viešbučio 
salę. Atėję, vieni sėdasi 
prie baltai padengtų stalų, 
pusračiu juosiančiu salę,o 
kiti kviečia mergaites ir 
eina šokti. Ateinančius 
žmones rengėjai pas įtinka 
labai mandagiai, labai nuo 
širdžiai, jie priima visus , 
tarsi labai aukštus sve
čius.

Bendras įspūdis gan nau 
jas ir seniai bematytas . 
Mūsų parengimuose nuolat 
matant vyresni us ar per 
amžiaus vidurkį bestritan 
čius žmones, šis reginys 
dvelkia savotiška naujove. 
Tvarkingai,gan gerai apst 
rengę,gražūs,augaloti vy 
rai / tik vienas buvo barz 
duotas / reprezentuoja 
bręstančią lietuvišką vi
suomene. Jie kalbasi su 
puošniomis .balinėmis suk 
niomis apsirengusiomis 
panelėmis .kviečia jas šok 
ti. Protarpiais, susibūrę 
salės viduryj,jaunieji žmo 
nės užtraukia lietuvišką 
daina.

Salėje daug vietos. Šo
kančiųjų tarpe matyti ir 
vyresnės kartos atstovų. 
Vieni iš jų gan puošnūs, ap 
strengę baliniais drabu
žiais,o kiti paprastai, tar 
tum atėję į eilinį pasiltnks 
mintmą.Nors daugumas jų 
sėdi prie stalų, vaišinasi 
kavute,užkandžiauja ir gai 
vinasi įvairiais gėrimais, 
kurių bufete yra neišse
miamas pasirinkimas. Vi 
si patenkinti. Apskritai, 
metinis studentų balius 
vyksta nuotaikingoj atmos 
feroje. Jaunimas linksmi 
naši, šoka, kalbasi, juokau 
ja,dalinasi įspūdžiais. Jie 
visi laimingi, jų veidai 
šviečia džiaugsmingu nusi 
teikimu,jie gyvena jaunys 
tės pavasarį. Vieni iš jų 
dar tik pradėję studijas , 
kiti įpusėję, o treti jau ar 
tinasiprie kietųjų mokslo 
dienų pabaigos.Kai kurie 
turi pasirinkę savo studi 
jų tikslų objektą,o kiti dar 
nėra galutinai apsispren 
dę. Tėvams svarbu, kad 
vaikai mokosi,kad netingi 
niauja,kad jie ko nors šie 
kia.

Pasigėrėtino sąstato or 
kestras, išsiskiriant akor 
deonut, skandina salę vie 
ną po kitos, nuotaikinges 
nėję šokio melodijoje.Lai

parama, ir kad jie jaučia 7.30 vai. vakaro.Pelenai 
tą pareigą ir ją vykdys ate i- bus barstomi ant galvų po 
tyje savąjai Lietuviškajai kiekvienų Mišių.
spaudai.Už tai visiems, vi - Šiais metais bus mūsų 
siems nuoširdžiausi Neori parapijoje gavėnios reko 
klausomos Lietuvos pade- lekcijos-3 dienų-Didžto- 
ka ir pagarba.

"LITO" METINIS
SUSIRINKIMAS
ir vakarienė įvyks atei- jo.A. AHŠauskag Dani_ 

26 dtį 4Šv9Va^oe^inV^nanilA Juškienė, A.Cępulis.J. 
tu Motiejūnienė, T. Šaltenis,
tįfM .Berjiotienė,O' Norkelie

n^» J-Sleikauskai, V.Mile norintieji galės įstoti į "L-v» 4 « LJ v. 7 d? K /
tą" nariais.

’BALTIJOS" STOVYKLOS
miško valymo įarbams 

aukojo: Teodora Ctpkienė 
$10.00 ir NN $5.00. La 
bai ačiū.Kviečiame į miš
ko valymo talką ir kitus 
stovyklos bičiulius.Užpla
nuota $72O.OO.gauta$233, 
OO, trūksta $487.00.

Pr.R.

spri parapijoje gavėnios reko 
aė- lekcijos-3 dienų-Didžto- 

N. L. sios Savaitės pirmoje pu 
sėje. Rekolekcijas ves- 
Tėv. Ged.Kijauskas.S. J.
- Fantais bazarui prisidė

,H. Adomonis šokolado d
’ J. Juškevičius vyno b;
J. Gražys kailinę kepurę.
P.Qabrusevičienė šokoladi ko valymo talką ir kitus 
P.Sitkauskas vyno b;
P. Adomėnas vyno b;
S. Szewczuk tortą;
P.Kvietkauskas skulptūrą;
P.Kruelskis 2 dol.
Visiems aukotojams nuo 
širdžiausiai dėkojame . N L.

TARNYBŲ VEIKLA
Labai gražiai veikė vi- Prj® įėjimo po kiekvienų 

sabaliaus tarnyba:Bufetą Mišių Vėžio Dr-ja rinks 
vedė Poni a Kazlauskienė, aukas.

i lu 1673 Mont-Royal St. E. | 
Tel. 489-5200. Savinin

kai lietuviai. ___

APSIDRAUSK!

ADAMONIS INSURANCE 
AGENCY INC.

3907 Rosemont Blvd.

Tel: 722-2472
Res: 722-4735

GAISRAS — AUTOMOBILIAI 

ATSAKOMYBĖ — GYVYBĖ 
Tikslus ir greitas patarnavimas

J. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS.

SIUVU. PARDUODU.
Taisau ir Re.nodeliuoju.
Vasaros laike saugojimas.

(storidžiai).
6396 Bannantyne, Verdun.

PO 7-6183.

PRIE AUgROĘ, VARTŲ 
BAŽNYČIOS

Ateinantį sekmadienį

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 reikalu — 
vestuvėms, suvažiavimams ir kitokiems parengimams .

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

— virtuvės indai, personalas ir gėrimai.
Nelaukdami užsisakykite kreipdamiesi į K-’uby - J. 

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

LAIKRODININKAS
ANTANAS ŽUKAS 

1855 WELLINGTON ST. 
Tel. WE 2-0644.

TAISAU IR PARDUODU 
ŽEMOMIS KAINOMIS 

LAIKRODŽIUS IR JUVELYRUS.

I.G.ELECTRIC R’d.
Elektros kontraktoriua 

IGNAS GURČ1NAS 
889 — 56 Avenue 

Lachine. Tel. 631-0882.

PINE LAND CORP.
agentas ROMAS VERBYLA 

investavimui žemė St. Hubert, 
netoli St. Helen salos

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

Ar žinomadkad
“NEPRIKLAUSOMOS“

LIETUVOS“ SPAUSTUVĖ

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

Spausdinius galime priimti 
paštu ir paštu paslysti.

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

ris,B .Kasperavičius /$5/, 
Mrs ,P.Sedan, L.Gureckas 
-Keating Ford Sales Ltd . 
vardu, F.Suplevičienė, B. 
Jaunius Nuoširdi padėka 
visiems.
DLK VYTAUTO KLUBO 

šėrininky metinis susirinki
mas sekmadienį buvo gausus 
susirinkusiais ir veiksmingas kas bėga labai greitai. Ar. 
nagrinėjimuose praeity mėty tėjant vakarui prie pabai- 
veiklos veiksmuose, ypač vy- gos, darosi aišku, kad ne- 
b.dus galima pašokinti net 
c , . - . .. " mažos dalies puošniai pas i
Sudaryta komisija šery per- rėdžiusiu jaunųjų damų.

S. Pranckūnas .tvarkymui pritaikant prie įvyk 
dytos statybos,paliekant veik
ti dabartinėms taisyklėms iki * .,a lr.J^1tas. Adomoniai 
liepos 1 dienos. Taip pat pa- ■ . - -
ruošti naują projektą valdy
bos organams išrinkti.

Klubo Valdyba. 66:J.Burba <RTn*nn

yra išvykę į Floridą- Miami.

- Bažnyčios Fondui aukoja 
H.Tauteras.L.Bulota $20.

Unive'iAal Cleaned & TjailoW
• Valau ir taisau vyriškus ir moteriškus drabužius.
e Siuvu naujus pagal užsakymus vyriškus paltus, 

kostiumus ir kelnes.
• Aukštos kokybės medžiagos.
239 FOURTH AVENUE B. KIRSTUKAS

- (at Wellington St.) Tel. 769-2941

A. NORKELIUNAS
Commisioner of the Superior Court of Montreal 

MONTREAL ENTERPRISES REG’D 
VISŲ RŪSIŲ DRAUDIMAS.

(5695—35-ta Ave., Rosemount (kamp. St. Zotique)
Montreal 36, Que. Tel. RAymond 7-3120.

KEATING FORD 
Sales Limited

4415 Bannantyne Avė.
FALCON FAIRLANE

GALAXIE THUNDERBIRD

MUSTANG TRUCKS

Used cars
1 year guarantee 

Kreipkitės j
LEO GURECKAS 

Sales Manager's A sis tent

Keating Ford Sales Ltd.
Jūsų lietuvis atstovas

769-8831

Keating Ford Sales Ltd. 
Tel. namų DO 6 - 2848 
Įstaigos 769-8529
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