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Jaunimo Peticijai Jungtinėms Tautoms surinkime
Jauniam Peticija - visu lietuviu Peticija

New Yorke Įvyko pabalttečtų konferencija, svarsčiusi 
kovos dėl pavergtųjų Pabaltijo kraštų išlaisvinimo kl
ausimą. Atvaizde matome lietuvių jaunimą:iš kairės: 
R. Liutkus-Boston, V.Kondrotas-New York, V.Gerd- 
•vilts-New York,R.Domarkaįtė-Cikaga, A.Rušėnas-Cle 
veland, J. J’aTlat-Kelpšattė-Ctkaga, R.Gulbtnas-Cleve- 
land ir P. Zygas-Boston. Foto V. Maželis.

PRfifJUSI SflVflIIf
NESĖKMINGAS TAIKOS IEŠKOJIMAS 

tas rumunų pasitarimas 
vengrais.Rumuniįjos min.pirm.L 
Maurer 4 dienas konferavo Bu 
da,.ešte su Vengrijos valdžios 
viršūnėles ir, kaip teigiama, 
sutarė nepasirašyti Maskvos 
bloko deklaracifas, įsipareige 
jančios remti Vietkongo karą 
prieš Vietnamą. Tuo esą sie
kiama atsipalaiduoti nuo pri 
klausomybės Maskvai. To pa 
sekmoje pirmoje kovo mėne 
šio pusėje Kinijos min. pirm. 
Cu En-lai atvyksta oficialaus 
vizito į Bukareštą, o gal ir į 
Budapeštą.

VAKARINIAME sektoriuje žy 
miai daugiau naujienų, 'Visų 
pirma dėmesį į save kreipia 
didelė politinė fermantacija,

ANTANAS RINKŪNAS 
K LB Kr. V-bos pirmi
ninkas savaitgalį pra - 
leidęs Montrealyje pa
sitarimuose dėl pasau
linės parodos, Lietuvių 
Dienos, Kanados šimt
mečio knygos leidimo 
ir kitais reikalais. Pla
čiau apie tai parašyta 
8-me puslapyje.

PETRAS VAUPŠAS 
iškilus Montrealto mo
kytojas, kuriam šį šeš
tadienį, kovo 5 d.Rjpyal 
Hotely ruošiamos 26 mo 
kytojavimo metų pagerb- 
tuvės. Jose dalyvaus ir 
broliai-dtr. A. Vaupšas, 
dr. J.Vaupšas, sesuo su 
vyru pp. Intai ir kt.

Trijų valstybių atsakingi 
pareigonys iškart buvo susi 
rūpinę bandyti ieškoti ir ras 
ti taiką Indokinijoje, bet nė 
vienam nepasisekė. Tai Ang 
lijos ministeris pirmininkas 
Wilsonas, JAV vicepreziden 
tas Humphry ir Ghanos prezi 
dentas-diktatorius Nkrumah. 
Pirmuoju išsiskubino į Toli 
muosius Rytus tuojau po pa 
sitarimų Honolulu viceprezi 
Humphry.
HUMPHRY apkeliavo visą ei 
lę valstybių, padarė daugelį 
pasiūlymų* bet taikos derybų 
nepriartino. 1 Visi jo pasiūly
mai atsimušė į komunistų ag 
resiją, “kaip žirniai į sieną“.

WILSONAS padėjo nemažiau vykstanti V.Vokietijoje. Ją 
pastangų,nusižeminęs net iki sukėlė Vokietijos evangelikų 
Hanojaus atstovybės lankymo dvasininkijos pasisakymas už 
Maskvoje, bet pasekmės tos dabartines vakarines Lenki- 
pačios: Vietnamas ir Ameri- jos sienas, einančias palei 
ka su savo sąjungininkais tu Oderio-Neisses upes ir po to 
ri priimti Hanojaus sąlygas: sekusis Lenkijos vyskupų 
kapituliuoti | laiškas Vokietijos vyskupams.
NKRUMAH pastangos buvo To pasekmėje, kaip skelbia 
tragingos ir jam kainavo sa- “Echo der Zeit“, dabar pasi 
vo teisių ir pareigų netekimo:rodė slaptas V. 1 Vokietijos 
jo išvykimas pasitarnavo valslvaldžios memorialas dėl vaka 
tybės perversmui.1 Nkrumah rinių Lenkijos sienų, nes tai 
nuverstas. Bet jis skelbiasi es^ būtų Vokietijos dalių su- 
esąs Ghanos karinių pajėgų jungįmo pagrindas.Šis klausi 
vadas. Kai dabar Etiopijos [T)as (ja|)ai. gyVai svarstomas, 
sostinėje Add s Abeba,susi- Vokiečiai jau masiškai prade 
ren a n os va sty ių on sutįkti su esama padėtim, 
ferencna,kur pu pr.b.,0 Gha kas svarbu lietl,viams-

Nkrumah taip pal pasiuntė s. OEGAULLE separat.st.nepo 
, , ••vi Lt litika, kuri pastoviai gilina vo delegaciją. Nkrumah - ko- . .. .. . ...... . •. - ma, sukelia naujus politiniusmunistas, todėl ji palaiko ko ~ ,

munistiniai Afrikos valstybių yerPetus Vakaruose.De Gaul 
......................... le daro naujus sprendimus:

esąs nutaręs ištraukti Pran 
cūzijos kariuomenę iš Atlanto 
Sąjungos, pašalinti JAV ka 
riuomenę iš Prancūzijos ir 
išmesti NATO štabą, kuris 
turi vietąprie pat Paryžiaus.

AMERIKOS PREZIDENTO 
POLITIKA SUSVYRAVO

Ji fatališkai stovi kryžke 
Įėję ir nežino kuriuo keliu 
pasukti. Negalima sakyti, kad 
Amerikoje nebūtų žmonių* ku 
rie politiškai gerai orentuo 
jasi. Daugumas jų supranta 
padėtį ir Indokinijos pusiasa nių laikų Amerikos laikyse- 
lyje. Taip gen.Taylor, Rusk, nos, kuri neturi nieko preci- 
MacNamara šviesiai galvoja.
Toks yra senatorius Morse ir tai maivimosi įspūdį.1

atstovai, kurie kaltina JAV 
ir Angliją padarius Ghanoje 
perversmą. Bet Nkrumah tai 
kos misija taip pat nepasise 
kė, nes Pekinas jo tarpinin
kavimą atmetė.

NAUJIEJI POLITINIAI 
REIŠKINIAI VAKARUOSE

Vieni jų reiškiasi vakarinia 
me sektoriuje, kiti gi rytinia 
me,ir vieni ir kiti kyla iš nau 
jų idėjų.
RYTINIAME sektoriuje vis 
daugiau ryškėja pavergtųjų 
pastangos išsilaisvinti iš pa 
vergimo ir įgauti daugiau sa 
varankiškumo. 1 Prieš mėnesį 
laiko Budapešte įvyko slap-

Los Angeles lietuviai pas miesto merą S.W, Yorty, kuris Vasario 16 grata JAV 
vėliavos iškėlė Lietuvos vėliavą, paskelbė Lietuvių Dieną ir priėmė lietuvių de
legaciją spaudos priėmimo metu, kai ten dalyvavo dešimtys spaudos atstovų, ku
riems meras papasakojo apie Lietuvą. Visa tai buvo nufotografuota, nufilmuota 
ir ;ft>erduota per radio, televiziją ir spauda. Atvaizde iš kairės: gen.kone.dr. J.
Bielskis, V.Mažeikienė, G.Petrauskaitė, S.Yurty, L.Staričikaitė,A.Skirtus ir PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO

METAI IR KONGRESAS
PASAULIO LIETUVIŲ 
JAUNIMO PETICIJA

Aldo Moro vėl sudarė 
Italijos ministerių ka
binetą, koalicinį.

rts gen. Nasution, kuriuo 
pasitikėjo kraštas, kuris 
sulaužė Kinijos suprojek
tuotą ir remiamą komunts 
tų sukilimą, bet diktatorių 
rius Sukamo jį pašalino iš 
pareigų. Dėl to kilo studen 
tų demonstracijos ir pro
testai, bet Sukamo laikosi 
savo nusistatymo, kuris, 
katįff jis pats pasakė, yra 
komunistiškas. Nasution 
diktatoriui nepatiko todėl, 
kad jis yra nusistatęs pri
eš bolševikus.

Robert Kennedy. Morse, ku 
ris puola prezidentą Johnso 
ną, greičiausiai tai daro dėl 
tūlų asmeninių išskaičiavimų, 
o R. Kennedy- bandydamas 
iškelti savo asmenį* prisige 
rinant bolševikams ir tuo gau 
nant populiarumo, nes jis jau 
kalba apie bolševikų Įsileidi 
mą į Vietnamo valdžią, kas 
yra pripažinimas visos jų 
dabartinės agresijos.

Viso to akyvaizdoje, JAV 
prezidentas ima svyruoti, del 
šia su rintesnemis priemonė
mis ir nieko nedaro, kas aiš
kiai vestų karą į galą. Ši JAV 
politika yra būdinga paskuti-

ziškiau aiškaus ir sudaro tik

KAS NAUJA
KANADOS JAUNIMAS 
SIEKIA AIŠKUMO

Otavoje įvyko Kanados libe 
ratinės studentijos suvažiavi 
mas. Akademinis jaunimas pa 
sirodė ryžtingas ir radikalus,: 
ir pakluso aiškiai vyresnės 
kartos liberalų politikai.

Visų pirma liberalinis Ka
nados akademinis jaunimas 
pasisakė už respubliką bei Naujas Kvebeko guberna- 
Kanados savarankiškumą. Pa torius H. Lapbtnt, apie ku 
sisakėuž suteikimą Kvebekui *4 opozicijos vadas Johnso 
specialaus statuso, už radi - ^®^aaįė’ ^.doįa‘ 

o ’ paskutinis Kvebeko guber-
kalesnę Gordono politiku,pran natorius. 
cūzų kalbos įvedimą į visas 
Kanados mokyklas ir t.t.
IŠRYŠKĖJA KRIMINALINĖS

SLAPTOS GAUJOS
Vasario 22 d. Montrealyje 

viename automobilyje rastas 
nužudyto advokato F.Payette 
kūnas. Pradinis tyrimas nu
statė, kad tai yra auka labai 
didelės kriminalinės gaujos, 
kuri vykdė dirbtinius įmonių 
bankrotus, dirbtinai iššaukia 
mus įmonių gaisrus, organiza kuris dabar JAV sėdi nuteis 
vo narkotikų pardavinėjimo tas 20 metų kalėjimo.

Lietuvių gyvenimo faktai
Lietuvos Nepriklausomy 

bės 48 metų paskelbimo su 
kakttes paminėjimas JAV 
Senate ir Atstovų Rūmuo
se įvyko Vasario 16 d.

Senate minėjimą pradė 
jo malda kun. Pr. Valiuke 
vičius.Minėjimut vadovavo 
senatorius T. JJDodd,Conn. las,Ill.,W.Proxmire,Wts. 
Ta proga atatinkamas kai 
bas ir pareiškimus raštu . .
dėl Lietuvos nepriklauso- Lindeno ir New Jersey ALT 
mybės atstatymą jos paver skyrių rezoliucijas, retka 
gimobei okupantų daromus laujančias Lietuvai laisvės 
lietuvių tautai nusikalti- ir okupacijos pašalinimo.

KANADOJE
FINANSŲ KOMISIJOS 

ŽINIOS

jau sausio mėnesio pra - Vasario 16 Clevelande
džtoje buvo išsiuntinėta Į posėdžiavo PLJK Flnan- 
viso laisvojo pasaulio kraš sųKomisija.Nuo sausio 4, 
tus.Ją gavo kraštų LB vai kada ši Komisija pradėjo 
dybos,Jaunimo Metų komi darbą, jau daug padaryta. 
tetai ir pavieniai asmenys . Vtceptrm.MiTda Lenkaus 
Peticija rūpinasi Talkos ktenė kreipėsi į daugelį 
Komisijos narys St. Lazdt profesionalų ir organizact 
nis ir PLB Valdybos vicep. jų.Iš viso gauta aukų, pas - 
Vyt.Kamantas. kolų ir pažadų daugiau Jau

Kanadoje Jaunimo Sekei ntmoKongresąparemtt.Vi 
los pirmininkė Giedrė Rin ceptrm.Jūra Gailtušytė iš 
kūnaitė. siuntė daug laiškų jaunimo

JAV peticija buvo pasiųs organizacijų centrams ir 
ta Jaunimo Metų komite- skyriams, prašydamas jų 
tams, LB apylinkių valdy- paramos .Kreiptas t ir į dau 
boms, Studentų Sąjungos gelį pavienių jauntmoblčiu 
skyrių valdyboms ir dauge Ttų, kurių atsakymai su au 
liut pavienių asmenų. Taip komis jau pradėjo ateiti. 

....... ..... pat jos tekstus bei pavyz-Ižd. Birutė Juodikienė ir
tinklą ir dar kitus didelio mas džius išspausdino eilė JAV sekr .Andrius Senbergas iš 
to kriminalinius nusikaltimus, ir kitų kraštų laikraščių, siuntė Jaunimo Metų komi

Konstatuota, kad advokato
Payette nužudymas yra jau 
aštuntas tos kriminalinės gau 
jos nužudymas. Teigiama, 
adv. Payette perdaug žinojo 
apie šią kriminalinę organiza 
ciją, todėl ir nužudytas.Ši> 
kriminalinė banda turėjusi ry 
šj su pagarsėjusiu L.Rivardu

mus padarė senatorial-T. 
JJ)odd,Conn., L.SantoIstal 
Mass., F. J. Laus che, Oh to, 
E .McKinley Dirksen, Ill. , 
Birch Bayh, Ind., P. H.Do 
mintck.Colo. ,C.T.Curtis, 
Nebr., Ph A. Hart JVItch. , 
CLP.Case,_N. J. .P.H.Doug

Sen.Čl.Case iš N.J. prie 
savo pareiškimo pridėjo

Mirus A.A. ALBINUI ŠČIUKAI, "Talkos"buhaltertui, 
jo žmonai ONAI ŠČIUKIENEI ir GIMINĖMS reiškia 
me nuoširdžią užuojautą.

Hamiltono L let. Kred. Kooperatyvas 
"Talk a"

Mtelą narę,
ONĄ MOTUZIENĘ,

jos vyrui, A-f- A JONUI MOTUZAI, mirus, 
liūdesio valandoje giltai užjaučiame 

Montrealto Lietuvių Katalikių
Moterų Draugija.

Jaunimo Peticijos para tetams įvairiuose mtestuo 
šų rinkimas prasidėjo per ®e LB apylinkių bet Stu 
Vasario 16 minėjimus . dentų Sąjungos skyrių vai 
Ypač sėkmingai parašai dyboms aukų lapus su pra 
bdvo renkami? kur jauni- šymu netrukus pradėti au 
mas buvo aktyviai įtrauk ^4 Yai4’ fKu?.* Grigo 
tas į švenčių minėjimus , 
kaip Australijoj, Anglijoje nlS'Jdamas ^oaramos 
Vokietijoj,Prancūzijoj,Ar prį^?KtS?n- 
Iraštuose irffieUTjAV tas rūptnoI?Jauntmo Petį 

, Kraštuose ir aaugetyj JAV c (jos platinimu ir tnforma lietuvių kolonijų. V.K. °tjasįudoJebeiper radio, 
švedė susirašinėjimą su
Kongreso Komitetu irkoor 
dlnavo Finansų Komisijos 
darbus.

Finansų Komis i ja jau ga 
t vusi 20 anketų iš kitų kraš 
tų jaunimo, kur is atvažiuos

1 į Kongresą iš Europos ir 
Pietų Amerikos. Jiems vi 
siems reikės daugiau ar 
mažiau padėti.Prancūzijat 
jau pasiųsta 140 dol., kad 

Vatt/ W 7 atstovai galėtų rezer 
' ' ’ vuot vietas atvykimui Į JAV

Aukos pradėjo ateiti iš 
jaunų ir senų,neturtingų ir 
turtingų .Visi su dideliu en 
tuziazmu pasisako už jauni 
mo darbus ir linki pasise 
kimo .Daugelis atsiunčia ge 
rų patarimų kaip geriau 
darbą dirbti.

Kovo mėnuo visame pa 
šaulyje skelbiamas Jauni 
mo Kongreso Vajaus Mėne 
stu, o kovo 6 diena-Jauni 
mo K ongres o V a jaus D iena. 
Vist lietuviai prašomi pa 
remti jaunimo darbus ir jų 
kovą už Lietuvos laisvę iki 
tos kovos laimėjimo’. V.K.
F-------  ------ I

Sen. McKinley D trksen pa 
kartojo savo rezoliucijas, 
reikalaujančias Baltijos 
kraštams laisvės .Ryškų ir 
išsemiamą pareiškimą dėl 
Lietuvos laisvės atstatymo 
B įdarė senatorius P. H .

augias iš Illinois.Kiti se 
nator tai taip pat savo kalbo 
se pabrėžė Lietuvos okupa 
cijos pašalinimo reikalą

LIETUVOS nepr: 
SOMYBĖS 
ATSTOVŲ

Minėjimą pradėjo malda 
kun. J.Kuzinskas.Minėji
mui vadovavo kongresma 
nas D. J. Flood iš Pa.Ta 
proga atatinkamas kalbas 
ir raštiškus pareiškimus, 
nušviesdamt Lietuvos pra 
ettį, lietuvių tautos kovą 
už laisvę, rusų-bolševikų 
įvykdytą Lietuvos okupaci 
ją ir lietuvių tautos naiki 
nimą,padarė visa eilė kon 
gresmanų ir jų paretški 
mat dar tęsiami.

Pirmininkaujantis kon
gresma nas D. J.Flood įtrau 
kė į "Congressional Re
cord" Valstybės Dean Rusk 
sveikinimą ir pareiškimą

MINĖJIMAS
RŪMUOSE

Lietuvos Atstovui J.Kajec 
kui ir taip pat Amerikos 
Lietuvių Tarybos atsišauki 
mą.

Vakaruose.De
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Peticijos vykdymas yra 
visu lietuviu uždavinys
VISI JAUSKIME ATSAKOMYBE IR VISI DALYVAUKI
ME PARAŠU PETICIJAI RINKIME KITOSE TAUTOSE

"ANGELAMS SARGAMS" 
"Nepriklausoma Lietu 

va" ir jos redaktorius turi 
du labai stropius "angelus 
sargus"-Vieny! 
nės Balsą,kurie------ ------
piai seka Nepriklausomą 
Lietuvą ir jos redaktorių 
ir pastoviai rūpinas i išves 
tt"įgerą kelią''. Lietuvoje 
senelės sakydavo ,kad kiek 
vienas žmogus nnolat turi 
prie savęs dešinėje pusėje 
angelą sargą ir kairėje pu 
sėje velnią, kurie tarp sa 
vęškovoja.Bet šiuo atveju 
abu suminėtieji "sargai" 
veikia sutarttnai-petys pe 
tin, -todėl N. L-vai tenka 
pačiai gintis.

Vienybė apsimeta durne 
le. Tai jos politinė linija- 
vaidinti nekaltą durnelę. 
Girdi, ir Nepriklausoma 
Lietuva panaudoja Lietu
vos rašytojų kūrybos-ats- 
spausdinusi jau kelintą ro 
maną.

Taip. Atspausdino. Ir 
spausdina dabar.Bet, vie
na, lietuvių tautos žmonės 
gabūs, ar ite laisvėje, ar 
nelaisvėje Antra-mes t„_ 1

Laiškai
stropius "angelus _ _ 1 ,

Redakcijai
Gerb. redakcija, 
Praeitą penktadienį klau 

s ant CKGM radio stotį 13

Kiekvienam atviram ir 
nuoširdžiam lietuviui pa
skutiniais laikais kyla susi
rūpinimas dėl bendrųjų lie
tuviškųjų reikalų eigos, ku
riai kelią pradeda pastoti 
emigrantinio pobūdžio ne
gerovės. Kiti sako-emi- 
grantinis vėžys.

Tų negerovių kai kurie 
faktai,pasireiškę veiksnių 
suvažiavime Clevelande, 
spaudos jau išaiškinti,nors 
suvažiavimas buvo užda
ras. Ir jau matome, kad 
Amerikos lietuvių spaudos 
suvažiavimo aiškinimai pa
sitvirtino gyvenime.

Nors suvažiavimo rezo
liucija konstatuoja nutari
mų vieningumą ir visišką 
sutarimą,bet atskirų suva
žiavimo vienetų nusistaty
mai, nežiūrint oficialaus 
konstatavimo .lieka, pas įro
do,tie patys,kokie buvo at
sivežti į suvažiavimą,ir jų 
laikomasi ir toliau.

Deja. Nutarimai nutari
mais, o nusistatymai lieka 
nusistatymais. Ir tą daro 
organizacijos,kur tos save 
vadina demokratiškomis ir 
net kitus mėgsta mokyti 
demokratijos.

Šį kartą tenka pas išakyti 
dėl Jaunimo Peticijos Jung
tinėms Tautoms.

Kaip Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenė skelbia, pa ra
šai Peticijai turėjo būti 
pradėti rinkti Vasario 16 
proga. Tai yra labai grar- 
ziai sumanyta pradžia. Bet 
... ar visos lietuvių koloni
jos bei visos lietuviškos 
organizacijos, ir būtent tos, 
kurios didžiuojasi savo de
mokratiškumu,pakluso Pa
saulio Lietuvių Bendruome 
nės šauksmui,ar visos tos 
organizacijos pakluso 
veiksnių suvažiavimo Cle
velande nutarimams? Net 
Vilkas "užmiršo" šiemet 
išleisti oficialų atsišauki
mą ir paraginti tautiečius 
rinkti Peticijai parašus.

Kita vertus, jaunimui 
priekaištaujama,kad jis ne
si jungia į bendrąją lietuviš
kąją veiklą.O kai jaunimas 
imasi veiklos, kai imasi 
darbo, kai jungiasi į ben
drąją kovą už Lietuvos lais
vę,-tuo jau tūlų organizaci
jų vyresnieji reiškia nepa
sitenkinimą,pradeda jauni
mą ir jo iniciatyvą boiko
tuoti. . .Argi tai rimta, ar 
tai patriotiška ?A r tai kova 
už Lietuvos laisvę?Už lie
tuvybės tęstinumą?

Jaunimui numušamas pa
siryžimas, tramdomas veik
los entuziazmas, nivelioja- 
ma visa jo veikla.Ir jauni
mas,taip neigiamai paveik-

Kanados Lietuvių Fondas
Nauji nariai ir įnašai:
142. Aug.Bersėnas,Mt.

B rydges........$1OO,-
143. W.S.Kuzmas, To

ronto.....$1OCL-
Padtdino įnašus:

48."Parama" kred.koop, 
iki..............$2OO.-

98. Prisikėl.par.kred.
koop. iki... .$ 200. - 

Su šiais įnašais Fonde yra
$21.750. 

Malonu pastebėt,kad liet. 
verslininkų skaičius Fon 
dė vis didėja. W.S.Kuz
mas .turįs statybos konto 
rą Daronsvtew, paprašy
tas mielai sutiko Fondą 
paremti ir tuojau prisiun 
tė įnašą. Be jo Fondo na-

tas kai kurių organizacijų 
senimo, vieton pasiryžus 
surinkt i parašų m ii i j onus , 
pasiskelbė norįs surink
ti ... "bent 100,000".... 
Taigi yra tikra impotenci
ja, visiškai nesiderinanti 
su jaunimo entuz iazmu, jau
nimo pajėgumu, veržlumu, 
ir bendru jaunatviškumu.

SeniAmerikos lietuviai, 
kurių,palyginus su dabarti
mi,buvo gal tiktai pusėto, 
kas dabar yra, ir tai surin
ko milijoną parašų,/pra
šant Lietuvos pripažinimo 
de jure/,o dabar, kai lietu
vių dešimtys tūkstančių pa 
plitę per visą žemės rutu
lį, kai jų masės gyvena vi
suose kontinentuose, nepa
jėgs surinkti dviejų-penkių 
milijonų parašų?!Tai ge
riau atsisakyti tokio suma
nymo, negu impotentiškai 
svaičioti apie "bent 1OO , 
OOO"...

Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės Seimas Petici
jos vykdymą pavedė ir įpa
reigojo Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės Valdybą, ir 
ji yra atsakinga už Petici
jos vykdymą. Malonu nepa
prastai,kad Peticiją vykdys 
ti įsijungė jaunimas. Bet 
Peticija yra visų lietuvių, 
nežiūrint nei amžiaus, nei 
partijų,nei religijų.Visi tu
rime Peticijai parašus 
rtnkti.O PLB Valdyba turi 
pasiimti vykdymo darbąbū- 
tent : PLB Valdyba turi rū
pintis parašų rinkimo or
ganizavimu. Visuose 
pasaulio kraštuose esan
čios lietuvių Bendruome
nės organizacijos turi būti 
įjungtos į parašų Peticijai 
rinkimą. Tam tikslui turi 
būti sudaryti specialūs ko
mitetai. Vienas jaunimas 
nepajėgs Peticijos įvykdy
ti. Visi, ypač Bendruome
nės organizacija, turi būti 
įjungti į Peticijos vykdymą.

Peticijos vykdymas-tai 
ne "zabova", iš kurios ne 
pasisekimo galės Lietuvos 
okupantas sarkastiškai par 
sijuokti.Už Peticiją atsako
mybė kris visiems lietu- 
viatas, ir ne tiktai tremti
niams,bet ir seniems atei- 
viams.Peticija Jungtinėms 
Tautoms-atsakingas užda- 
vinysllr tas uždavinys turi 
būti įvykdytas visu atsakinr 
Sumu, visu rimtumu ir di- 

eitu atsidėjimu.
Laiko darturime. Tat vi

si imkimės darbo. Bet va
dovybė priklauso Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės 
ValdybaLNes PLB Valdyba 
yra atsakinga už Peticijos 
vykdymą’ J. Kardelis.

kiek vai.,diskusijų vedėjas Pat 
Burn iššaukė rusų pasiun 
tinybės atstovą Mirnov.

Radio klausytojas klausė 
kodėl jis jau dvieji metai 
kaip negali ats įkviesti žmo 
nos motinos?Jis pasiuntė 
dukart garantijas-reikaltn 
gus popierius,bettoji nieke 
negavo.

Mirnov pranešė,kad siun 
čiant tokius dokumentus, 
reik juos siųsti į rusų pa 
siunthybę Otavoj patvirtin 
ti Kanados autoritetų para 
šus .Tie dokumentai vėliau 
grąžinami siuntėjui .Siuntė 
jas registruotu laišku siun 
čia juos tam, ką nori at
sikviesti.

Asmuo,gavęs tuos popie 
rius.eina į vietinę Vidaus 

nori Reikalų įstaigą ir tie arba 
me žinoti,kas gi Lietuvoje duoda leidimą išvykti, ar 
vyksta,kokios gyvenimo są 
lygos .Tie romanai atsklei 
džia kertelę tikrovės.Ka
dangi Nepriklausomos Lie
tuvos skaitytojai yra sąmo 
ningi žmonės ir moka skai 
tyti ne tiktai eilutes, bet ir 
tarpeilučių^tat jie ir daug 
suzino.Trecia, daugeliu at 
vejų mes turime primerk 
ti akis ir kai ko nematyti 
iš to, ką pertiekiame. Mes 
žinome, kad ir gabiausia 
dabarties rašytojas parti 
zano negali kitaip vaizduo 
ti, kaip banditu, nors jis , 
kaip ir mes, jį laiko tautos 
herojum .Tat ir primerkia 
me akį, kai dabartinės Lie 
tuvos rašytojas partizaną 
vadina banditu, nors, atvi
rai sakant, mums skaudu 
tokius pasisakymus girdė 
ti.Bet neabejotina,kad Lie 
tuvos rašytojai nepalygina 
mai vertingesnių ie meniš 
kesnių kūrinių sukurtų bū 
darni laisvi.

Su Tėvynės Balsu pole 
mika dar daugiau bepras
minga, nes jos Lietuvos 
žmonės ne skaito. Lietu vos 
žmonės tiek yra^tšlatsvin- 
ti", kad neturi teisės žino 
t i, ką okupantas mums sa 
ko, ką meluoja. Meluoja, 
nes jei jis teisybę mums, 
išeiviams,sakytų,tai nebū 
tų reikalo to nuo Lietuvos 
žmonių slėpti.

O kai okupacijos tarnai 
N.L-vai priekaištauja kai 
bos netobulumus, tai ne 
mes juos sukūrėme, bet 
Lietuvos okupantas. Lietu 
vos mokslininkai neturi 
teisės tinkamai,pagal lais 
vo kalbos mokslo ir kalbos 
natūralią raidą tvarkyti- 
-lietuvių kalbą, todėl ir iš 
vedė ja į raistus, kuriuose 
ji klaidinama ir prievar- 
taujama.Be to, okupacijos 
tarnai tiek toli nuėjo oku 
pacijos tarnybos keliais, 
kad jau nepastebi, kad jie 
visiškai pasidavė dabartį 
nės rusų kalbos įtakai ir 
net jau užmiršo kai ku
riuos lietuviškus žodžius. 
Tat Tėvynės Balsas, pir
mą negu kitus mokyti, ge 
riau tepąs įžiūri į save.

Mūsų Kredito Unijos nariui

rials yra šie Toronto vers 
lintnkat ; J. Tumosa, P . 
Dranseika.V. Vasts, S. Jo 
nattls ir North Sylva lid. 
Pasižadėjo į Fondą įstoti 
dar šie evrslininkai:J. 
Strazdas ,dr. J.Kaškelis, 
St .Janušauskas, P .Regina 
J.Masionis ir B.Mackevi 
čius.
Po Naujų metų iš Toronto 
gauta $IOOO, iš Montrealio 
Hamiltono, Ottavos ir Lon 
donotikpo šimtinę.Iš kitų 
koloni jų dar ni eko negauta 
Fondo įgaliotiniai trApyl. 
Pirmininkai maloniai pra 
šomt apylinkėse įnašų telki 
mą Fondui pagyvinti. 
Reikalų vedėjas P. Lelis.

Argentinos sostinės, Buenos Aires, lietuviai su svečiu iš JAV. Priešakyje ma
tome Buenos Aires lietuvių Bendruomenės pirmininką inž.Pr.Aleškevičių, deši
nėje, ir rašytoją Algį Gustaitį iš Kalifornijos. Foto: P.Ožinsko.

duoda leidimą išvykti, ar 
ba ne. Maskvos įstaigos 
tais reikalais nieko nes irū 
pina.

Antras asmuo klausė; 
kaip galima sužinoti apie 
brolį anapus. Visus paieš 
kojimus daryti tik per vie 
tinį Raudonąjį Kryžių, nes 
tik jis turi teisę klausti ir 
gauti atsa1 ymą. Jeigu da
rai kitaip, gaišti laiką vėl 
tui.nes tie laiškai nėra at 
sakomi.

Taip pat pranešta apie 
dideles apgavystes per lai 
dotuvių biurus.

Viena šeima neturinti 
daug pinigų laiduojantmi 
rusiątetą nupirko pigesnį 
karstą uz 56o dol.Už po
ros metų mirė dėdė.Tas 
turėjo draudimą ir jam už 
pirko vietą. Po to sumanė 
perkelti tetą šalia dėdės. 
Atkasus kapus,rado papras 
tąfanieros dėžę,bet ten bu 
vo teta.Karsto nerado.

Radus tokią apgavystę , 
jie nuėjo pas laidotuvių biu 
ro direktorių ir tasai jiem 
išmokėjo 2ooo dol., prašy 
damas tylėti.

Po tokio pranešimo atsi 
liepė moteris,katros vy
ras dirba kapinėse. Jos vy 
ras pasakė ,kad nieks nėra. ........-----------
laidojamas brangiam kars ja - tel. 845-32oI.
te, visi pakeičiami į fanie B. Blažys
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" VISKĄ ATNAUJINTI KRISTUJE"

- Ateitininkų organizaci
jos šūkis .Ateitininkai pasi 
rodė šioje kolonijoje prieš 
dešimt metų. Tada seselių 
patalpose buvo sušauktas 
pirmas susirinkimas.Turė 
jo seselės krepšini o įren 
ętmus-tai buvo labai gra
žus paviliojimas praleisti 
sekmadienio popietę.Be tą 
ten buvo ir gražių mergai 
čių. Mergaitės ir salė da
vė mums berniukams tam

ros dėžutes'.
Nežinau,kiek m iručiam 

padeda brangus karstas ir 
gražios laidotuvės.F aktas 
yra:gyviems tas daug gero 
padarytų,© krematoriume 
irgi būtų daug kulturingiau.

CKGM radio stotis gir 
dimakasdien nuo 9.o5 iki 
11, nuo 12. o5-14 vai. ir nuo 
21.o5iki 24 vai. Informaci

vienintelis Kanados kandidatas į SLA Pild.
Tarybos Iždo Globėjo pareigas.

Visi balsuokime už S. Jokūbaitį ir bent vieną 
išrinkime iš Kanados į SLA centrą.

tikrą įdomumą.Mes,būda 
m i tarp trylikos ir penkto 
likos metų,neturėjome jo 
kių sporto patalpų, nei tam 
tikro kontakto su mergai
tėm, į kurias mes tik ką 
pradėjom kreipti dėmesį. 
Organizacijos programa 
mums nebuvo įdomi, nes ji 
buvo mums perdaug inte- 
lektuališka ir mes dar bu 
vome per jauni į ją kreip 
t i dėmesį'.

S. Mes nepeikiamAteitinin 
kų su įžanga,mes tiktai no 
rime perduoti jum mūsų 
nuomonę, kodėl ji nustojo 
veikti.Tas jaunimas .kuris 
buvo pirmiausia šauktas, 
nebuvo tai organizacijai 
pasiruošęs-jis dar nebuvo 
tam subrendęs.

Atetininkai yra katali
kiško jaunimo organizaci 
ja .Ateitininku. galibūti stu 
dentas.kuris lanko univer 
sitetą arba gimnazijos mo 
kinys.Pagrindinis Ateiti
ninkų tikslas yra išauklėti 
ar padėti išsiauklėti jauni 
mui religiniu, socialiniu, 
politiniu ir moksliniu at
žvilgiu.

Ateitininkai nori išvys 
tyt savo asmenybę remian 
tis krikščioniškais prin
cipą is,kas liečia socialinį, 
tautinį,politinį ir religinį 
gyvenimą. Kol kas jie tik 
tai vysto savo programą 
diskusijos būdu.

Ateitininkų prigimtis,jų 
kilmė yra grynai ir tipiš
kai lietuviška .Nors ši or-

ganizactjaturi religinį pa 
grindą, los įsteigėjais bu 
vo pasauliečiai .Įdomu,kad 
ateitininkai buvo sukurti 
pasauliečių, o ne kunigų. 
Šiais laikais visuomenė 
prašo vis daugiau teisių 
bažnyčios veikloį.Net mi
šiose žmonės neoepasilie 
ka žiūrovais,bet aktyviai 
dalyvauja mišių aukojime.

Ateitininkai priklauso 
Pax Romana.Pax Romana 
yra tarptautinė katalikų or 
ganizacija.kuri koordįnuo 
ja visą katalikų veiklą.Sios 
organizacijos pirmininkas 
yra lietuvis ir Ateitinin
kas.

KODĖL PRADĖJO?

Kodėl Ateitininkai vėl 
pradėjo savo veiklą, -mes 
paklausėm jų pirminin
ko Algio Rudinsko. Jis 
mums pasakė, kad iki šiol 
vienintelė organizactja.ku 
r i veikė buvo skautų orga 
nizacija ir ji ne vtsiemyra 
užtenkamai įdomi;ypac vy 
resnio amžiaus jaunimui.

Ateitininkų valdybą čia 
M ontrealyje sudaro grupė 
žmonių,kurie nėra pasiro 
dę lietuviškoj veikloj iki 
dabartinio laiko.

Mums atrodo, kad mūsų 
kolonijoje yra vietos viso 
kiom organizacijom, ku
rios tiktai veikia. Kurios 
duoda jaunimui ir vlsuome 
nei ką nors, apie ką apsi 
moka galvoti ir kalbėti.

Prie savo eilių jie žada 
pritraukti jaunimą per 
draugus .Gali būt i,kad Atei 
tininkai pradės Montrealy 
je taip pat stipriai veikti, 
kaip ir Toronte.

SVEIKINAM
Ateitininkų valdybą ir 

linkime jiem sėkmės.At
sistoki! ir pas įrodykit.'

Mūsų antraštę nupiešė 
R.Piešina,kuriam mes dė 
ko jam.

AUTOMATAS
Masačiuzetso Technolo

gijos institute akys pradė
tos tirti specialiais aki
niais. Juose įmontuoti 
įvairūs matavimo aparatai.

JUOZUI VASILIAUSKUI

mirus, jo žmonai Mikalinai, sūnui Vytui ir artimiesiems 
nuoširdžiy užuojautą reiškia

“ LIT AS “ Montrealio Lietuviu 
Kredito Unijos Valdyba.

UŽUOJAUTA

Aušros Varly Parapijos Choras reiškia gilią užuojautą 
mieliems choristams pp. Marijai ir Stasiui Morkūnams 
bei giminėms, mirus p. Morkūnienės motinai Lietuvoje

JONUI MOTUZUI

mirus,

š. IGNUI PETRAUSKUI

gilią užuojautą reiškia

Mindaugo Šaulių Kuopa.

JONUI MOTUZUI

mirus,

IGNUI PETRAUSKUI

gilią užuojautą reiškia
L.K.V. "Ramovė", Montrealio Skyrius

TIRIA AKIS
kurie surenka visas diag
nozei reikalingas žinias. 
Matavimo rezultatai betar
piškai perduodami elekt
roninei mašinai, o ši užra
šo informaciją į perforuo
tas korteles. Paskui duome
nys perduodami klinikoms, 
švietimas yra 
o diafragmos 
visiškai neturi.

Elektroninis 
tas pagamina 
ginto panoraminio forma
to (6X18 cm) negatyvus. 
Ant įprastinio 6X9 cm 
filmo galima pagaminti ke
turias tokias nuotraukas.

pastovus, 
aparatas

fotoapara-
labai pail-

AR GIRDI!
Australijoje sukonstruo

tas specialus prietaisas 
kūdikių klausai patikrinti. 
Portatyvus generatorius 
skleidžia visą gamą gar
sų. Jeigu naujagimis, iš
klausęs per miegą muzi
ką, pradeda sukioti gal
vutę, vadinasi, jo klausa 
tvarkoj.

Canadian Vickers Ltd
Machine Shop pasiūlymai

Milling Machine Operators 

Electrical Inspectors

Radial Drill Operators
Mechanical Fitters
Assemblers

Planer Operators 
Lathe Operators 
Electricians
Vertical and Horizontal

Suinteresuotieji turi būti pilnai prityrę, sugebą naudo
tis brėžiniais ir mokėti patys nusistatyti mašina*.

NORMALUS DIRBANČIŲJŲ SOCIALINIS 
APRŪPINIMAS.

Kreipkitės asmeniškai Employment office 

4970 Notre Dame East. Montreal, P. Q.

taujama.Be
popiet%25c4%2599.Be
veiklo%25c4%25af.Net
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Apie atkursimą Lietuvą
IR JOS PROBLEMAS 

( Medžiaga diskusijoms)

RAŠO DR. KAZYS KARVELIS

KNYGNEŠIŲ KARALIAUS SCNUS 
Kipras Bielinis

Šeštasis tęsinys.
AUKLĖJIMO KLAUSIME 
ir pačioje auklėjimo siste 
moję labai svarbu yra ap 
tarti ir pačius mokymo me 
todus, tačiau nebūdamas 
pedagogu šios temos bijau 
giliau Tiesti. Norėčiau tik 
pas iūlit mūsų mokykloms 
progresyviąją mokymo 
sistemą, kuri bet kokiam 
demokratiniam kraštui ge 
r tau tinka negu tradicinė 
mokymo sistema.

Skirtumas tarp šių dvie 
jų pagrindinių mokyklų 
yra tas, kad progresyvioji 
mokykla reikalauja iš mo 
kinio supratimo,ką jis mo 
kosi ir kodėl mokosi,gi tra 
dicinė mokykla reikalauja 
iš mokini o žinių,o kaip jos 
į galvą atėjo,tai ne taip jau 
svarbu.Progresyvtoje mo 
kykloje vaiko pažinimas 
turi prasidėti nuo jį supau 
čios aplinkos,naudo jant sa 
vo protą (r teškant priežas 
tingumo .Ši mokykla išaugi 
na individą, kuris viską 
analizuoja ir gyvenimo 
faktus praleidžia per savo 
pažinimo prizmę. Šita mo 
kykla nepriimtina autortta 
rini o režimo šalini nkams, 
kur viską apsprendžia ir 
už visa tautą galvoja fiu
reris. Gal todėl ir Fridri 
chas Vilhelmas IV numal 
štnęs 1848 revoliuciją tuo 
Žau susikvietė Prūsijos 
ivietimo vadovus ir pareiš 

kė jiems, kad už revoliuci 
ją atsakinga progresyvioji 
Prūsijos švietimo siste
ma, ir tuojau įsakė grąžin 
ti į mokyklas tradicinę sis 
temą, Ičuri reikalauja dau 
giau mintino išmokimo, en 
ciklopedinių žinių ir faktų 
atsiminimo,bet be suprati 
mo ir analizavimo kodėl 
tai reikalinga atsiminti. Ir 
taip progresyvioji moky 
mo sistema grąžinta į Va 
karų Vokietijos mokyklas 
tik po šio karo. Taip pat 
tenka pastebėti, kad pro

gresyviąją mokymo siste 
mą naudojo ir Rusija, Ar 
tai sąmoningai ar nesąmo 
ningai, ji pašalinta iš So
vietų švietimo sistemos 
tik 1930 meta is-maždaug 
po 13 metų sovietinio rėžt 
mo. Jau nekalbant apie vi 
są eilę kitų Europos kraš 
tų .Ir dabartiniu metu, atro 
do,kad linkstama i progre 
syviąją mokyklą.Sis klau 
simas jgiliau nagrinėtinas 
pačių šios srities spec ta 
lįstų,kadangi tarp šių dvie 
jų mokyklų yra nuolatiniai 
ginčai ir juos tektų paana 
lizuoti atskirose skiltyse.

Kalbant apie mokinių 
perauklėjimą negalima už 
miršti ir pačių mokytojų, 
kurių rasime mokyklose.

KĄ SU MOKYTOJAIS 
DARYTI?

Mes gerai pr is įmename 
ką darė okupantas su mū 
sų mokytojais kraštą oku 
pavus .Ar mes taip galime 
elgtis atgavus Lietuvai ne 
priklausomybę. Ne. Jokiu 
būdu ne, kadangi jie buvo 
okupantai, su tikslu eks
portuoti komunizmą į lais 
vąjį pasaulį ir jiems demo 
kratinio krašto mokytojas 
ir ūkininkas tai buvo du di 
džiausi stabdžiai žemiška 
me pasaulyje, o religija 
dvasiniame. Todėl juos 
pirmuosius ir likvidavo. 
Tačiau ir jie leido "persi 
orientuoti" tiems .kurie tu 
rėįo pakankamai noro ir 
sąžinės .Tad mes tikrai ne 
galime būti blogesni;mes 
irgi turime duoti kiekvie 
nam sovietinio režimo pa 
reigūnui pasitaisyti ir įro 
dyti savo lojalumą tėvynei. 
Mes taip pat turime prisi 
minti, kad daugelis parei 
gūnų dirba okupanto di
rektyvose ne iš meilės 
tam režimui, bet iš bai
mės jam. Taip pat turime 
prisiminti, kad mes esą

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

Atvaizde dabartinė Lietuvių Teisininkų Draugijos centro valdyba New Yorke: 
iš kairės: sėdi: vicep. V.Sidzikauskas, pirmininkas J.Slepetys, A.Ošlapas, 
stovi: dr. B.Nemickas, A.Senikas, A.Slodattis. Trūksta M. B r ako.

Foto: C. Tamošaitis.

Lietuvių Teisininkų drau
gijos Centro Valdyba pasku
tiniame posėdyje apsvarstė 
svarbiuosius reikalus įleis
ti Lietuvos Teisės Metraš 
tį; toliau leisti Teisininkų 
Zinias; paminėti Lietuvos 
Teisininkų Draugijos 45 me 
tų ir jos atsteigimo 20 me 
tų sukaktuves tremtyje.

me tik 3 mil. tauta ir tūri 
me branginti kiekvieną pi 
lietį-lietuvį.Jeikas ir mo 
kytojavo, jei kas ir valdi 
ninkavo, bet tose pareigo 
se "nepersistengė" ir sa 
vo brolio lietuvio neišda 
vė okupantui, jį reikia pa 
likti ramybėje, nebent jis 
pasirodytų nelojalus Lie 
tuvos respublikai ir toliau 
propaguotų komunistines 
idėjas, jomis siekiant pa 
saulinės revoliucijos ir 
komunizmo Įsigalėjimo. 
Bendrai,tai yra labai kom 
pilkuota problema ir ji 
reikalaus labai daug takto 
ir gilaus humaniškumo da 
rant šios rūšies patikrini 
mus. Labai svarbu, kad

Metraščiui leisti komisi
ja-J. Bražinskas ir V. Vai
tiekūnas- baigia rinkti me 
džiagą, užsakytą kompeten- 
tentingiems autoriams.

Teisininkų Zinias atisa
kius redaguoti adv. L. Smu 
Ikščiui, redaktorium pakvi 
estas rašytojas J. Gliaudą. 
' Draugijos sukaktuves nu- 

čia nevyrautų asmeninis 
kerštas, konkurencija ir 
kitos tamsiosios jėgos,ku 
rios dažnai tokiais atve
jais aptemdo ir šviesiau 
šių žmonių protus.

Daugiau bus.

tarta ruošti New Yorke, pa 
kviečiant į iškilmingą teis i 
ninku susirinkimą ir lietu
vių visuomene. Programoj 
bus trumpas draugijos pra
nešimas ir paskaita Lietu
vos teisinės padėties klau
simu.

AUGALAS SU DVIEM 
LAPAIS

Pietinėse Afrikos dykumose auga 
nepaprastai įdomus augalas vetviči- 
ja. Jis turi panašų į ropę sumedė
jusį stiebą ir du didžiulius lapus, ku
rių ilgis iki 3 m, o plotis 0,5 m. 
Įdomiausia tai, kad tie patys augalo 
lapai išgyvena daugiau kaip šimtą 
metų.
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VISUOMENININKĄ KIPRĄ SIELINĮ PRISIMENANT
Kaipo buvęs jo gerai pa

žįstamas ir artimas ben
dradarbis, ryžtuos nors 
trumpu žodžiu garbingą 
asmenį prisiminti.

Velionis - valstybinin
kas, socialdemokratinės 
minties puselėtojas, talen
tingas žodžio ir rašto val
dytojas gimė iš tėvu ūki
ninkų 1883 m. rugsėjo 26 
d. Biržų ap., N. Radviliš
kio vai. /seniau Pabiržės/ 
Purviniškių vienkiemy, ir 
mirė 1965 m.gruodžio 7 d . 
New Yorke, sulaukęs 80 
metų amžiaus.

Lietuvai pradėjus sava
rankiškai tvarkyt is,n e vie
ną kartą teko Kaune jo bu
te pabuvoti ir apie bėga
mus politinius ir ne peli
nius reikalus pasikalbėti. 
V ieną kartą pasakojo, kaip 
jo tėvas 1890 m. nugabeno 
Į Garšvtų knygnešių cen
trą ir čia jį atidavė mo
kytis šios organizacijos 
buhalteriui Ladukui , ir 
kaip apie porą metų jį ve 
džiojosu savimi, kad pasi
mokytų knygnešio darbo.

Paskutinįkartą su velio 
niu teko matytis ir kalbė 
tis K. Naumiestyje prieš 
pat perversmą.Čia tuomi

dėjo dirbti mokydamasis 
Mintaujos mokykloj ir vė 
liauRygos gimnazijoje bū 
dama^7-tos klasės gimna
zistu .C ia bes imokyuamas 
dalyvavo slaptose mokinių 
kuopelėse platindamas lie
tuvišką spaudą. 1902 m. 
turėjo dėl politinės veik
los išstoti iš gimnazijos. 
Stojęs į Lietuvos Social
demokratų partiją pradėjo 
organizuot darbininkų kuo
peles ir bendradarbiauti 
spaudoje.

Nuo 1904 m.dirbo parti
jos ir jos raštų gabenimo 
organizatoriumi.Tądarba 
dirbant,savo veikla apėmė 
veik visą Lietuvą. Velio
niui nebuvo sunku dirbti 
Lietuvai ir jos darbo žmo- 
n ių ge ro ve i, ne m ėgo ne šva
rios polemikos, kovojo at
virai su tvirtu charakteriu 
ir nusistatymu.

1905 m.pradžioje nežiū
rint pavojaus ir savo gyvy
bės praradimo surengė

litinį mitingą ir demons
traciją prieš rusų valdžią 
Kupiškyje ir vėliau kitose 
vietose. 1907 m. lapkričio 
mėn. buvo suimtas ir po 

pat perversmą, uta tuomi metų kalėjimo nuteistas 4 
laiku man gyvenant, esu pa metuąsunkiųjų darbųkalė- 
sikvietęs padaryt naumies- limo .Šią bausmę Rygoje at- 
tiečiams pranešimą apie likęs.1912 m.buvo ištrem- 
Eelitinius bei bėgamus rei- tas Sibiran Irkutsko guber- 
alus.
Vėliau po eilės metų be

gyvenant emigracinį gyve*- 
ntmą ir atsidūrus jam Ame
rikos žemyne,o man Kana
doj,pradėjome susirašinė
ti ir vėl sueiti į kontaktą. 
Viename savo laiške nusi
skundė,kad kartais jaučiąs 
nuovargį ir silpnumą, bet 
rašyti dar pajėgiąs. 1965 
m. prisiuntė man dovanų

1923 metų lapkričio 12 d.Kaune Įvyko Lietuvos diplomatų konferencija. Sėdi iš 
kairės: Balutis, Zaunius, Noyus-Naruševičius, ministerių pirmininkas Erne
stas Galvanauskas, Baltrušaitis, vtenasl iš dviejų gyvųjų Vasario 16 signataras 
Petras Klimas, dabar gyvenąs Kaune, Milašius; stoyi: Čarneckis, Dailidė, ?, 
Aukštuolis, ?, Savickas, Jonynas, ?, rj, Jurkūnas-Seinius.

nijon.l913m.iš ten jam pa 
sisekė pabėgti ir pabėgęs 
po svetima pavarde gyveno 
Chabarovske.1918 m. sugrįš 
žo Lietuvon ir ėmėsi dirb
ti kooperacijose ir savival
dybėse.

Velionis buvo Vyriausio
jo Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto narys. Atvykęs 
Amerikon, taip pat dirbo 
lietuvių socialdemokratų 

savo dvi knygas-"Dieno- sąjungoje ir Lietuvos Lais- 
į jant” ir "Penktieji metai", vės Komitete.
, Velionis jau iš pat jau Ilsėkis, mielas Kiprai, 

v nų dienų įsitraukė į visuo kad ir svetimoj žemėj ir
Sv.Kazimiero Kolegija Romoje, kuriai sukako 20 metų, meninę politinę veiklą.So lauk kitų,tavo idėjos drau- 
Kolegijoje yra viešbutis, kuriame besiUnką lietuviai tu cialdemokratinį darbą pra- gų pas tave ateinant... 
ri apsistoti vietą. J.Kapsas.

I
JONAS ROMANAS

AVYŽIUS

21 atkarpa. I KEČIA HALIS

KAS ŽMONES SKIRIA

IV

Vakarop juodas debesies sparnas uždengė saulę. Pakilo 
vėjas. Nukrito pirmieji stambūs lietaus lašai. Moterys metė 
grėblius, vyrai šakes — visi lėkė namo. O jiems iš paskos — 
maurojantis debesų vandenyno ūžimas, šmaikštūs žaibų bo
tagai, perkūnija. Per kelias akimirkas pieva ištuštėjo. Liko 
tik jiedu: norėjo baigti krauti kupetą. Bet vėjas plėšė nuo 
šakių šieną, draskė gabalais, ir tie, kaip kokie fantastiniai 
paukščiai, lėkė švilpdami verdančia padange.

O paskui nulėkė jiedu. Susikibę už rankų, šūkaudami 
kažką beprasmiško, nešami prapliupusio lietaus srauto. Su
siglaudę sėdėjo po žaiginiu, klausydamiesi įšėlusios gamtos 
trankymosi. Mažame šieno namelyje kvepėjo nupraustais 
laukais, debesų vėsuma, džiūstančiais kūnais. Ji jautė jo pe
tį — šiltą, virpantį — ir jai buvo gera, labai buvo gera. Ji 
bijodavo griaustinio, bet dabar perkūno trankymasis ją tik 
linksmino. Jis myli ją! Taip, mylit Gali ką nori sakyti, bet 
myli! Ji tai aiškiai pajuto šiandien, kai jiedu dėjo šieną į 
kupetas. Ji nebe viena šiame pasaulyje!

Ji norėjo paglostyti jo šlapius plaukus, prisispausti ar
čiau, pajusti ant savo liemens jo stiprią ranką. Bet jis jau 
pasitraukė, nervingai kuičiasi kišenėse, degasi cigaretę. Po 
tos kitą. Tarp ilgų pauzių keli nereikšmingi žodžiai. Ir vėl 
įtemptas laukimas. Mažame šieno namelyje tabako dūmai 
išblaškė laukų kvapą. Milimetrai virto kilometrais.

— Tu vis negali pamiršti Valės, Martynai. . .
Keli smarkūs užsitraukimai, ir cigaretė lekia pro angą.

— Jau nelyja! — Jo balsas skamba, lyg skelbiant di
džiausią atradimą.

Ji sugriebė jo ranką. Karštas kamuolys lipa gerkle aukš
tyn.

— Tu manai. . . tu manai, kad Valę mūsg Adolius. . . 
kad Galminus. . .— Paskutiniai žodžiai uždūsta burnoje. Šir
dis kūkčioja, bet sustingusiose akyse nė vienos ašaros.

Staiga ji pajuto ant savo pečių jo rankas. Karštas alsa
vimas nusvilino jos veidą. Jis purto ją, lyg pamišęs, vapa 
kažką nesuprantamo; pagaliau nusviedžia į šalį kaip iškamšą 
ir dingsta žaiginio angoje.

Lietus iš tiesų jau praėjęs. Šilta žemė garuoja kaip su 
drėkintas karštos duonos kepalas. Kyla rūkas. Martynas eina 
svirduliuodamas, lyg sunkiai sužeistas. Tolyn tolyn.. . į bal
tą jūrą, į rūką.

Goda stovėjo prie žaiginio, kol jį prarijo migla. Paskui 
pažvelgė į mažą šieno namelį, lyg į antkapį, ir nuėjo.

Šeštadienį mokykloje buvo vakaras. Ji apsivilko geriausia 
suknele, išsipuošė ir visą vakarą siautė kaip išprotėjusi, ne
praleisdama nė vieno šokio. Vyrai gaudė ją susižavėjusiais 
žvilgsniais, vienas už kitą vedė šokti, o ji šoko su kiekvienu, 
kiekvienam meiliai šypsojosi, nerūpestingu kvatojimusi atsa
kinėjo į kiekvieno sąmojų. Bet daugiausia šoko su jaunuoju 
Liepgirių mokytoju. Vidurnaktį abudu išėjo namo. Martynas 
stovėjo laiptų aikštelėje ir žiūrėjo jiems įkandin. Ji grįžtelė
jo per petį ir nusišypsojo jam kaip pralekiančiam traukiniui.

Po mokytojo ji turėjo dar kelis vyrus. Su vienu draugavo 
ilgiau, su kitu trumpiau, bet visus karštai mylėjo, nuoširdžiai 
tikėdama savo jausmų pastovumu, ir buvo iki galo jiems 
ištikima. Tačiau ateidavo laikas, kai jos aistrų ugnis pra
dėdavo gesti, ją apimdavo sustingimas, o vėliau visiška apa
tija. Vieną gražią dieną ji staiga pasijusdavo kaip girtuoklis 
ant rytojaus ir susiimdavo už galvos. ,,Ko pridariau! Su tokiu 
žmogumi. . . Kur buvo mano akys!?“ Ir palikdavo jį. Šaltai, 
ramiai. Lyg prakąstą obuolį nusviesdavo per petį. Ir nieko. 
Tik truputį būdavo apmaudu, gaila nepasiteisinusių vilčių, 
apgaulingų svajonių. Nejaugi tikras vyras tėra knygose? 
Kurį laiką ji vaikščiodavo lyg po sunkios ligos — išsekusi, 
silpna, bet laiminga. Kupina pasiaukojančio šventuolės jaus
mo. O vyrai, iškorę liežuvius, iš paskos. Tegu sau! Daugiau 

nė su vienu neturės jokio reikalo. Bet taip būdavo, kol ne- 
išaušdavo jos pavasaris. O jos pavasaris galėjo išaušti bet 
kuriuo metų laiku. Kartais viduržiemį ji staiga išgirsdavo 
dainuojantį beržų ošimą, pakvipdavo žaluma, burna prisi
pildydavo salkano sakų skonio; jos gyslose ūmai užvirdavo 
kraujas, ir ciklas prasidėdavo iš naujo. O po kelių mėnesių 
apylinkėje padaugėdavo vienu nelaimingu vyru.

Ji tartum keršijo vyrams už aną beržyno bernioką, kuris 
laipiojo snieguotomis kalnų viršūnėmis, palikęs ją papėdėje.

Ji bandė toliau skaityti knygą, bet negalėjo. Nusviedė 
ją ant stalo. Pro langą tvieskė saulė, pripildydama kambarį 
akinančios šviesos ir erdvės. Godai atrodė, kad kambarėlis 
niekada nebuvo toks ankštas ir niūrus, kaip dabar. Ji pasi
juto, tarsi uždaryta medinėje dėžėje. Kažkas tai padarė 
juokaudamas, bet paskui pamiršo ir nuėjo, palikęs ją likimo 
valiai. „Gelbėkit! Gelbėkit!" Ji pašoko ir ėmė skubiai reng
tis. Suprato: tai beprasmiška, nieko nepakeis, tačiau nepa
jėgė atsispirti ūmai kilusiai pagundai. Po valandėlės ji jau 
ėjo per kaimą. Kalvės kieme trys vyrai vilko ant rato ap
kausią. Ji pasisveikino ir kiekvienam padalijo po šypsnį. 
Trys žvilgsniai, pavydžiai stumdydamiesi, sekė ją, kol dingo 
iš akių. Netoli kryžkelės sutiko porines roges su akmenimis. 
Iš paskos ją vijosi kitos rogės — iškrautos. Abejose sėdėjo 
po berną. Ir tie žvalgėsi į ją atsigręždami, kol sprandai pa
vargo. Pieninėje per garsiakalbį rėkė magnetofonas. Jos my
limiausią dainą. Ten sėdėjo tas nupoliruotas gražuolis ir taip 
pat sekė ją apdujusiomis akimis. Vyrai. . . Reikėjo panorėti, 
ir kiekvienas būtų nusekęs kaip veršiukas paskui putros ki
birą. Tik ne Arvydas. . . Ji iš karto suprato, kad jis ne toks, 
kaip visi. Jame kažko daugiau, negu tai, dėl ko nešiojamos 
kelnės.

Ties Krūminio kiemu stabtelėjo, apsitvarkė, tarsi nuo to, 
kokį įspūdį padarys anai, priklausytų jos likimas, ir pasu
ko prie veršides. Jautėsi kaip prieš egzaminus, kai būdavo 
netikra savo žiniomis.

Iš pradžių jai pasirodė, kad veršidėje nieko nėra. Valan
dėlę stoviniavo apytamsėje, kailio raugu pašvinkusioje patal
poje, apžiūrinėdama gardus, kuriuose dūlavo gyvulių nuga
ros. Veršeliai, sukišę galvas į lovius, čepsėjo, stumdėsi, iš 

Nukelta 4 psl.

Inž. Vladas Venckus 
Veneeuelos Liet. Ben-nes Pirm.

Inž. Vladas Venckus Lietuvių 
B nes pirmininkas bei veikėjas, pa
naudodamas savo privačias atosto
gas, panaudojo susipažinimui su 
Pietų Amerikos lietuvių kolonijom, 
išsimėčiusiom po Braziliją, Urugva* 
jų, Argentiną ir Chilę, kurias be
lankydamas vi«šiėjO| Buenos Aires 
B. A. Lydimas “Balso” red. aplankė 
Lietuvių Aušros Vartų parapiją. L. 
T. muziejų. Lietuvių Salioną, “Lai
ko” spaustuvę bei keletą lietuviškų 
šeimų. “Laiko” korespondente už
klaustas papasakojo savo lankymo 
ii tikslus, kurie yra: užmegsti ginu 
dėsnius santykius su kitomis lietu
viškomis kolonijomis, bei artėjančio 
IV-tojo Pietų Amerikos Lietuvių 
Kongreso reikalais.

1
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MYKOLAIČIO-P.UTINO RO
MANAS ''SUKILĖLIAI" NE

IŠLEIDŽIAMI
Žiniomis iš Lietuvos, ra

šytojo V. Mykolaičio- Putino 
romano-trtlogljos "Sukilė
liai" net antras, nei trečias 
tomai neišleidžiami. Jie 
tiktai reklamos sumetimais 
buvo paskelbti, jog bus iš
leisti Putino veikalų visu
mos serijoje, bet Iš tikrų 
jų tai tiktai rankų nustplo 
vimas, nes pasirodė, kad 
okupantui rusui "Sukilėliai" 
iš viso nepriimtini, kadan
gi juose eina kalba apie Li
etuvos laisvę ir atsiskyri
mą nuo "didžiosios tėvy
nės". ..
AUSTRALIJOS LIETUVIAI 
labai susidomėję ir susirū
pinę Jaunimo metais ir Pe
ticija Jungtinėms Tautoms, 
kurią vykdo jaunimas, be
siruošdamas Pasaulio Lie
tuvių Jaunimo Kongresui.

Australijos lietuvių, jau
nimas vykdo pinigų rinki
mo vajų kelionei tų jaunu- 
oliųv kurie pasirįžę atvyki 
ti į Čikagą ir dalyvauti.

ŠVEICARIJOJE GYVE
NANČIUS LIETUVIUS 
Pasaulio Lietuvių Jau- 
nimę> Kongrese atstov
aus Šveicarijos lietuvių 
Bendruomenės pirmini
nkas medicinos mokslų 
studentas Gegeckas.

RUSAI SĄMONINGAI 
PASTOJA LIETUVIAMS 
KELIĄ Į PROGRESĄ 
Būdingas reiškinys: 
Dailės Institute, kuris degraduotas iš neprtkl ausomybės laiku Meno 
Akademijos į Institutą, 
rusai įsakė nužeminti 
mokslą Architektūros 
katedroje Iki eilinio te 
chnikumo, kuris, anot 
architekto Purvio, ruo 
šia "tik dekoratorius ir 
apželdinimo specialis
tus". Kodėl taip yra, 
aišku iš to, kad Lietu
vos architektai toli pa
liko užpakalyje "pačius 

išlyginti, rusai sumanė 
sumenkinti Lietuvos Ins 
tttute Architektūros ka
tedrą.

DAILININKES ANAS
TAZIJOS TAMOŠAI -

TIENĖS
/gyvenančios R.R.l, 
Kingston, Ontario/dai
lės darbų paroda atidary 
ta šia savaitę Kanados so
stinėje Ottawoje, Ottawos 
universiteto kultūrinės sa
vaitės proga, kaip tos sa
vaitės dalis.

Parodoje išstatyta: 15 gva 
r

Svarbu, kad paroda yra

ANASTASIA TAMOŠAITIScvhihi-TiDailininkės Anastazijos Tamošaitienės tAUlbl 11UIN daiteg darbų paroda Otavos universtte- tXpUbl 11UIN 
of tapestries te štą savaltę- bes tapisseries
ANO PAINTINQS ET pElNTURES
university of Ottawa universite O’ottawa 

šo.^Miej^irisktitaų FESTIVAL OF ARTS FESTIVAL t)ES ARTS
Svarbu, kad paroda yra 

universiteto ir daroma tra from 28 February to 5 March du 28
dlcine metine kultūros sa-TAįAReT pALL yn/CzC PAVlLLON TA13ARET

5 avenue McDOUGALL

Fevrier au 5 Mars

1966
valtės proga, kuri atkrei
pta visos sostinės dėmesį.

Neseniai sostinėje įvyko 
Antano Tamošaičio darbų 
paroda, susilaukusi gero 
spaudos įvertinimo. Dabar 
gi vyksta visą savaitę Ana
stazijos Tamošaitienės da
rbų paroda.

Vyras ir žmona abu daili 
ninkal, abu veiklūs ir abu 
gličiai žinomi visoje Kana

Savo kūryba abu savalmln 
gi, kiekvienas turi savo kū
rybinį veidą.

Anastazija Tamošaitienė 
dirba keltomis specialybė
mis: tapyba, kilimus, gobe
lenus, mezga pirštines, au

^Trljos Z)VVY//V£\05
VEDA D R. GUMBAS

VISUR PAŽANGA. PRAKTIŠKI PATARIMAI
Dvi karvės pinosi prie 

plento Ir stebi judėjimą. 
Pro šalį važiuoja tankvežl 
mis, ant kurio užrašyta; 
” Ptenas-pasteurlzuotas, 
homogenlzuotas.standartl 
zuotas, pridėta vitaminų 
D".

Tada viena karvė sako 
antrajal:-Matal, kitos kar 
vės jau "daug aukštesnės 
kultūros.

Jei nori nusikratyti dar
bu, sudaryk jam įvairias 
komisijas.

- o - o -
Jei nori būti populiarus, 

visada Ir visur kitus girk 
Ir nieko niekad nenupeik.

- o - o -
Sena tiesa: kritikuok, siu 

mokėk narto mokestį Ir po 
to klausk, ką jie su tavo pi 
nlgats daro.

-o o
- o - o -

Praktiški žmonės nuolat 
skelbta: "mūsų spauda ne
įdomi", bet patys nieku 
Pl^edl°S ^°^u^n^mo nePr^“

- o - o -
Kai kurie žmonės sako: man Knygų nereikia, nes 

man užtenka viršelių, ku
riuos išriktuoju lentyno
je, Ir biblioteka atrodo 
labai gražiai....

- o - o -
Kai kas aimanuoja, kad 

atsiranda lietuviu, kurie 
, gėdinasi garsiau lietuvis-

Parduotuvėje tūlas tntere-kat kalbėti, o kiti pristbt- 
santas ilgai stebi kas deda-jo kalbėti ir angliškai, nes 
si, paskui kreiptasi į pardaesą reikta kalbetjttiktai 
včją: prancūziškai. ..
- Tamsta dirbt ne savo dar _ o - o - 
bą...
- Kaip tat ne savo? Aš čia 
pardavėja.
-Taigi ir sakau ne savo...
- Bet kodėl?
.- Tamstai reikia būti arti
ste.
- Iš ko tamsta sprendi?
- Na gi tamsta su tokia put 
kta išraiška pasakei tntere 
santut "Eikit po velnių su 
savo pretenzijomis", kaip 
tikra artistė...

PARINKO KANDIDATĄ
"Mes norime kandidato, 

kuris nėra nei radikalus , 
nei konservatyvus, trum
pai-kuris žino kelto vidų 
rį".

" Tat siūlau į direkto
riaus kandidatūrą mano 
kaimyną Antaną; jis daug 
metų buvo autobuso šofe
riu".

NEPASTEBĖJO SAVO GA,
BUMU 7 

džia tautinius dra
bužius.

Visa Tamošaičių 
kūryba yra grynai 
tautiškai lietuviš
ka- ir savo paskir 
tim, ir tematika, ir 
savo forma.

Abudu Tamošai
čiai, kaip dideli 
savo sričių speci
alistai, yra kvie - 
čiami duoti kurs
us, skaityti paska
itas, ruošti paro
das.

Kultūrininkai pla 
čia prasme, Tarno 
šalčiai yra rėmė
jai visų kultūrinių

pastangų lę šių tarpe, spa
udos.

Ottawos, kur dabar vyks
ta paroda Anastazijos Ta
mošaitienės kūrybos, lie
tuviai aukštai vertina abu 
dailininkus, grožisi jų dar
bais Ir šiuo atveju, žino
ma, vist lankys parodą.

KAS GERIAU: DUOTI AR 
GAUTI?

Kalbasi du pripuolamai su
sitikę piliečiai, vaikydami 
nuobodulį:
- Kas yra lengviau: duoti 
ar gauti?-Iškelta klausimą 
vienas.
- Man atrodo, kad lengviau 
gauti, - jam atsako kitas.
- O mano brolis sako, kad 
nepalyginamai geriau duo-
- O kas gt tamstos brolis ?
- Boksininkas...

NAUJA RŪŠIS RUSU
Londono "Dally Mercu

ry" rašo: Iš Sovietu Są
jungos lankėsi Londone 
eksKtrslja, kurtoje buvo 
rusas ekonomininkas Mr. 
Tamošiūnas...

ANASTAZIJA TAMOŠAITIENE KILIMAI
Kairėje kilimas "Lietuva", lietuvių padovanotas princesei, dabar karalienei Elz
bietai II, vestuvių proga. Dešinėje kilimas "Zilvinas-Baltijos dvasia".

Dailininkės Anastazijos Tamošaitienės meno kūriniai šią savaitę išstatyti Ottawos universitete 
kultūrinės savaitės proga suruoštoje parodoje. Katrėje paveikslas /aliejus/ "Kampuotas vėjas 
dešinėje gobelenas "Senovinis sodžius".

KAIMAS KRYŽKELĖJE Atkelta iš 3 psl.
ano galo sklido gailus mykimas. „Štai į kokią skylę norėjo 
jis mane įkišti! “— pagalvojo ji ir nusišypsojo. Tačiau jo pa
siūlymas dabar nebeatrodė juokingas.

Ir netikėtai Goda pamatė j ą! Moteris išdygo kaip iš po 
žemių. Ji ėjo taku tarp gardų su kibiru rankoje. Iš paskos 
sekė mažas berniukas ir bliovė, pamėgdžiodamas veršį. Mo
teris vilkėjo treninginėmis kelnėmis, ant kurių buvo užleistas 
storas namų darbo megztinis; galvą dengė vyriška žieminė 
kepurė pakeltomis ausinėmis. Jos eisena buvo truputį svyruo
janti, negrakšti, kaip daugelio kaimo moterų, kurių negašina 
fizinis darbas. Tiesa, nebuvo galima pasakyti, kad ji negraži, 
nedailiai sudėta, ypač gražios buvo didelės, tamsios akys. 
Tačiau graži tiek, kad nebūtų biauri, o akys. .. Nejaugi jis 
vien dėl tų akių? . .

Goda plačiai nusišypsojo. Moteris žiūrėjo į ją nustebusi 
ir sumišusi, o Goda vis šypsojosi. „Nejaugi vien dėl akių?“ 
Pagaliau šypsenai pasidarė ankšta veide, ir iš palengvėjusios 
krūtinės išsiveržė dėkingas juokas.

Ieva dar labiau suglumo, nežinodama ką ir bemanyti apie 
keistąją viešnią.

— Užėjau pažiūrėti jūsų veršelių.
— Ak taip! — Ieva nedrąsiai šyptelėjo.— Tamsta būsite 

mokytoja?
Goda nieko neatsakė. „Tegalvoja ir taip, jei patinka.“ 
Kažkur veršides gale vėl pasigirdo gailus mykimas.
— Dovanokit,— tarė Ieva, pasisukdama eiti.— Turiu vie

ną labai negabų mokinį — niekaip neišmoksta gerti be piršto. 
Girdite, šaukia? Gal norite pažiūrėti?

— Mielai.
Goda nuėjo paskui Ievą. Priešakyje švitravo sunkūs, mėš

lais apkibę guminiai batai, bėgo vaikiukas, įsikibęs motinos 
rankos. „Nejaugi tik akys? — mechaniškai kuždėjo balsas 
į ausį.— Nejaugi tik akys? .Tačiau nebesijuokė. Ir nebe
sišypsojo. Ji staiga pasijuto, lyg kištų ranką į svetimą ki
šenę.

Jiedvi sustojo prie mažo gardelio, kuriame bliovė „ne
gabusis mokinys". Ieva įlipo į gardą. Veršelis puolė prie ki
biro, įkišo galvą, bet vėl atšoko ir ėmė baksnoti snukiu Ievai 
į šlaunį.

— Visiškas kvailutis,— prajuko moteris.— Nagi liaukis, 
durneli. Eikš čia. Pabandyk dar kartą.

Bet veršelis trypinėjo aplinkui ir nekantriai mykė.
Ieva pritūpė ir, viena ranka prilaikydama ant kelio kibirą, 

kitą įkišo į pieną ir pateliūskavo.

— Mū-mū-mū...
— Mū-mū-mū. . .— kartojo paskui motiną berniukas.
— Kuo vardu? — paklausė Goda.
— Arvis, Arvydas.
— Taip...
Veršelis pagaliau kyštelėjo snukį į kibirą. Pieno pavir

šiuje masinančiai judėjo paraudę pirštų galai. Jis pagavo 
vieną pirštą ir godžiai ėmė_ žįsti, kartu su oru traukdamas 
pieną. Iš pasitenkinimo mataravo uodega, muistė galvą, o 
sykį taip smarkiai dūrė snukiu į kibirą; kad Ieva, neišlaikiusi 
pusiausvyros, vos nepargriuvo. Pieno likutis šliukštelėjo ant 
drabužių.

Berniukas, prikišęs nosį prie tarplenčio, linksmai klegė
jo: jam pasisekė sučiupti veršį už uodegos.

— Matote, koks mūsų darbas,— tarė Ieva, šluostydama 
šviežiu mėšlu išteptą ranką.

— Jūs labai stropi. . .
— Jeigu imiesi darbo, reikia jį padaryti.
Goda priėjo prie berniuko ir paglostė skruostą. Ji norėjo 

pasakyti Ievai ką nors malonaus.
— Puikus berniukas,— tarė, meiliai šypsodamasi vai

kui.— Ir, be abejo, geras. Klauso mamos, neišdykauja. . . 
Juk taip, mano berniuk?

Bet vaikas, neišklausęs jos iki galo, nurūko taku tarp 
gardų. Motina irgi nuėjo. Tuščias kibiras nedraugiškai skimb- 
čiojo jos rankoje.

Ir Goda nuėjo. Nuėjo per kaimą, dalindama šypsenas ir 
žvilgsnius. Miela, gundanti, neprieinama. O iš paskos sekė 
akys. Daug akių, išsiilgusių, apviltų, pavydžių. Tačiau ji ne
matė jų. Ji tematė vienas akis: tamsias, dideles. Gražias, 
atviras, nieko neįtariančias akis. Ir mažą simpatingą berniu
ką. J o berniuką. „Vakare ji grįžta iš to purvino tvarto na
mo. Vyras apkabina ją ir, gal būt, tai yra jos vienintelė 
paguoda... O aš.. . Viešpatie, kokia aš begėdė! . ."

Vakare Goda užėjo į skaityklą. Už stalų sėdėjo keliolika 

žmonių, daugiausia jaunimas. Tadas garsiai skaitė laikraštį, 
bet niekas atidžiai nesiklausė. Kas vartė iliustruotą žurnalą, 
kas žaidė šaškėmis, o kas, susiglaudęs su savo mergina, ty
liai kuždėjosi ir keitėsi rankų paspaudimais po stalu. Lan
kytojų šiandien buvo daugiau, negu paprastai. Mat, ne vieną 
čia atsiviliojo nauja lempa, primusinė, kuri kaip saulė tvies
kė palubėje.

— Tai šviesa! — nusistebėjo Kleme Stribokas, įvirtęs pas
kui Godą.— Stačiai akis pliko.

Tadas padėjo laikraštį, nusprendęs įsikišti gyvu agitaci
niu žodžiu.

— Po kelių metų, kai bus sukurta vieninga energetinė 
sistema, kiekvienoje kaimo troboje degs panaši šviesa,— ta
rė jis.

— Tai biaurybė! — pasibaisėjo Stribokas.— Juk tada visi 
apaksime, jedriona paika!

— Tamsuolis! — pasipiktino Gojelių Simas.
Tadas bandė tęsti pokalbį, bet Kleme Stribokas paleido 

porą smagių posakių, visus prajukino, ir jau niekas nebe
kreipė dėmesio į skaityklos vedėją. Pakilo šurmulys, juokas. 
Apsišaudymas replikomis. Kiekvienas stengėsi būti sąmojin- 
gesnis. Galop keli iš karto užsirūkė, ir skaitykla pasidarė 
panaši į karčiamą.

— Vyrai, kaipgi taip? — meldė Tadas.— Čia kultūrinė 
įstaiga.

Merginos bandė drausti vyrus. Tada Stribokas, lyg ant 
patyčių, išsitraukė nebaigtą gerti butelį ir stuktelėjo ant 
atversto žurnalo.

Tadas nebeištvėrė.
— Kleme! — pašoko, pabalęs iš pasipiktinimo. — Išeik! 

Išeik, jei nenori nemalonumų! O jūs ten — gana rūkyti! 
Girdėjote? Tam reikalui yra priemenė.

Keli rūkoriai įsižeidę pakilo. Jų pavyzdžiu pasekė kiti 
ir, įvairiais garsais reikšdami savo nepasitenkinimą, išsigrū
do į priemenę.

— Tadai, papumpuok.— Birutė akimis parodė lempą.
— Pakentėk iki vestuvių,— metė kažkas nuo slenksčio.
— Netašyti basliai. .. — sumurmėjo Tadas paraudęs. — 

Jokios kultūros. Šiandien vos vieną knygą pakeičiau. Tiesiog

šapkus MOTINOS PORTRETAS, švinas 
Mother’s Portrait. Lead.

Šiemet Montrealto NL Spau
dos baliuje Dailininko Jurgio 
Šapkaus kūrinį spalvotą gra
fiką laimėjo muziko, dabar 
koncertuojančio Europoje A. 
Ambrozatcio žmona Ponia 
Ambrozaittenė.

Nukelta 6 psl.
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Montrealįo lietuvių NL spaudos baliaus vaizdai /iš kairės/: pp. Gureckai, dailininkai R.Bukauskas ir V.Remeika, tarp kurių p. Pakulis ir p. Pusarauskienė, toliau-p. Gerhar- 
daitė, p. Žukauskas, p. M oc kūnas, p. Vyšniauskas ir kiti žiūri loterijos m laimėjimų, dar dešiniau šokiai, kurių dalyvius sunkiau atpažinti. Vist geroje nuotaikoje.

MO1VWREAL
AUŠROS VARTŲ LIETUVIŲ MOKYKLOS

Nepriklausomybės Šven 
tės minėjimas vasario 19 
d.mokyklos salėje buvo la 
bai gražus.

Minėjimą atidarė mo - 
kyklos vedėja St.Ališaus 
kienė ►Minėjimas pradėtas 
giesme:Marija, Marija.

Tai dienai pritaikintą 
kalbą pasakė kun.Tėv.Ki 
jauskas. Be to, kalbėjo mo 
kyklų komisijos atstovas 
Mr.Gendron,kuris stebėto 
si tokiu gražiu pasiroay 
mu.Jis po minėjimo pabrė 
žė, kad nuolatinės mokyk 
los taip gražiai nepasiro 
do,kaip kad šitoji šeštadie 
ninė mokykla. Jis džiau
gias i,kad lietuviai turi sa 
vo mokyklas ir tokias gra 
žias tradicines šventes.

Bendruomenės / Seime 
lio vardu/ kalbėjo S.Bar 
šauskas ir tėvų k-to p. B. 
Tunner-C iplijauskaitė.

Meninė programos dalis 
praėjo labai gražiai ir 
tvarkingai. VI sk.mok. at 
liko eilėraščių pynę "Mal 
da už tėvynę",V sk.mok. 
mel deklamaciją - "Lietu 
viais esame mes gimę", IV 
sk. m."Mažasis žvalgas" 
/ vaizdelis /, m ir II sk. 
mok."Tėvų nameliai'} I sk. 
mok."Lietuva".Po skyrių 
pasirodymų buvo bendrai 
padainuota-Apsaugok Aukš 
ctausias. Stoviu aš pari
mus. Tėviškėlė. Pirmyn 
Mergaičių plastika:Norė- 
čiau aš keliauti ten toli, 
toli, Paukštutė lakštutė,

NL spaudos baliaus tarnybos, i 
p.G.Kazlauskienė, Ambrasien^ ,
H. Adomonis ir orkestro vedėjas

ūdos baliaus tarnybos, gaila visų nepasisekė suburti į vieną vieta ir visų nufotografuoti. Iš kairės:pp. Altnauskai, p.Bohemier, 
izlauskienė, Ambrasiene, p. Remeikienė, p. Alinauskas jnr., P.Kazlauskas, L.Girinis-Norvaiša, p.Alinauskas, P. Paukštaitis, 

. Čia trūksta dar daugelio tarnybos asmenų, kurie buvo suminėti praėjusiame NL numeryje.

Berniukų maršas: Esu aš 
lietuvis.

Visą muzikinę dalį atli 
ko seselė Bernadeta.Mi
nėjimas baigtas Tautos

šauskienei,Seselei Berną 
dėtai, Seselei Loretai, J. 
Baltuonienei irV.Gurči- 

atžalynu ir esame dėkingi nienei už tokį gražų minė 
mūsų mokytojams St. Ali jimą.

Himnu .M in ėjime dalyvavo 
labai daug tėvų ir svečių . 
Džiaugiamės tėvai mūsų

posvenmu

Spaudos baliaus valso konkurso laimėtojai /iš kairės/: J. Tranelis su p.Gurči 
n iene,kuriems tradicinį E.Kardelienės tortą įteikia praėjusių metų spaudos val
so laimėtojai pp. Br. Adomoniai.

Universal Cleaners & ZJailoU
• Valau ir taisau vyriškus ir moteriškus drabužius.
• Siuvu naujus pagal užsakymus vyriškus paltus, 

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

(at Wellington St.) Tel. 769-2941

Skyrių veda skautininkas L. Eimantas 
1496 Mardell Place,

KAZIUKO MUGĖ
Montrealyje Kaziuko Mu 

gėi vyksta kovo mėn.l9-2O 
a.Šv.Kaztmtero parapijos 
saįėje.Mugės atidarymas:

Šeštadienį, kovo 19d. -4 
vai. p. p.

Pamaldos:
Sekmadienį, kovo 20 d.
1O vai.

Pietūs:
Sekmadienį, kovo 20 d.
12 vai.
Kaip ir kiekvienais me 

tais mugėje vienetai turės 
savo stalus ar būdas su 
įvairiais išdirbiniais me
džio, keramikos, rankdar 
bių, kepinių ir 1.1.

Mugėje veiks didžioji lo 
tertja, jaunųjų paveikslų 
paroda ir loterija, mažie

London, Ontario, Canada 

siems laimės šulinys, 
skautai vyčiai užraugė gi 
rą ir spaudžia lietuvišką 
midų,veiks bingo, bus ska 
nūs pietūs,kava ir pyragai 
it daug kitų įvairumų.

Šiuo kartu kreipiamės 
į visus tėvus ir skautams 
prijaučiančius prašydami 
paramos.

Visame pasaulyje,o taip 
pat ir Montrealyje Kaziu 
ko Mugė yra virtusi skau 
tų-čių tradicija,kurios me 
tu susirenkama pamatyti 
ir pasidžiaugti skautų-cių 
nagingumu ir sumanumu.

Šįmet Jaunimo Metai'. 
Pagalvokim ar Kaziuko 
Mugė nėra gera proga pri 
aidėti prie Jaunimo Metų 
įprasminimo. Būdų yra 
įvairių-pasirinkim patį ge 
riausią ir efektingiausią. 
Skautai ir Skautės nuošir 
džiai prašo prisidėti fan
tais,kepiniais,žaislais ar 
ba pinigais. Prisidėkim 
nuoširdžiai, o ne atmesti 
nai. Atneškim fantą, kurį 
mielai ir patys norėtume 
ištraukti.Išmeskim patys 
kas netinkama ar ko nenau 
dojam,o neneškime mugėn 
kad kitas ištraukęs išmes 
tųarkitanbazaran neštų'.

Jaunimo Metai-parody 
kim.kadmes mokam juos 
įprasminti. Nestovėkime 
nuošaliai ir nebūkim pasy 
vūs stebėtojai, bet eikim 
ir darykim visi kartu. Pa 
darykim Kaziuko Mugę 
ypatingą ir nepaprastą '. 
Juk dirbam ir duodam ne 
kam kitam, o savo nuosa
vam vaikui, kad rytoj jis 
būtų subrendęs ir sąmo
ningas lietuvis.Tik šian
dien būdami atsakomingi 
tėvai ir suaugę, mes gali 
me tikėtis ,kaa jaunoji kar 
tabus pajėgi tęsti ir kurti

lietuvišką ateitį.
Abiejose parapijose pri 

iminėjami fantai Muget- 
atiduokime savo dalį.

Skaitlingai dalyvaukim 
Kaziuko Mugėj ir kaimy
nus atsiveskim'.

Budėktm'.
Skaučių "Neringos" ir 
Skautų "Geležinio Vii 
ko" Tuntinlnkat.

Baltica Investment Corp.
Autorizuotas kapitalas S 120.000

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

Už indėlius mokame 8L dividendu.

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 J VISAS MIESTO 

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

Tel. 525-8971

I'ORIP.IIAI \ FDYROS - KRIKŠTYNOS

S"KAi: invfs - mazami/iams

įvairios progos

1920 Frontenac St. Montreal, P. Q. T. lAiiiriniiitis

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

Taisau ir dažau lengvas mašinas 
7717 GEORGE LASALLE, QUE.

(Priešai* „Nepriklausomos Lietuvos" redakciją)
Tel.: garažo 366-0500

namų 366-4203

TO ir 81 St. Zotique St E.
Td. CR 7-0051. MONTREAL

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

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

SIUNTINIAI LIETUVON

ir

BALTIC WOODWORK CO
DAROMOS ĮVAIRIOS DURYS, LANGAI, VIRTUVĖS KABITAI 

IR KITI ĮVAIRŪS MEDŽIO DIRBIMAI

K. KIAUŠAS ir j. ŠI AUČIl LIS.
Adresas: 547 Lafleur Street, LaSalle.

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

y»tHnmiiiiiiiiiiiiM»iiiiiiiiiiimnmm»mHmiiiniiiim»tiiiiinnut»mmt

ME 7-6727

DE LUXE CLEANERS
Sav. P. RUTKAUSKAS , L. „

117 - 6 Avenue, Lachine, r.Ų
U>iiiinn»nnnm»nnninininiin»»nnnnirwmuinmm»n:nuiininm»ng

BELLAZZI-LAMY, INC
D0 6-6941 7682 Champlain Blvd. LaSalle
Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langę rėmai, 
Izoliacija^ Ten - Test, Masonite, statybinis popieris.

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

Iš čia pasiilsite siuntinius savo artimiesiems 
garantuotai skubiausiai ir 

urmo kainomis 
(30—40% žemiau rinkos kainu) 

IMPORTUOJAME IŠ ANGLIJOS, 
geriausias angliškas vilnones medžiagas vyriškiems 

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

Ateikite ir įsitikinsite, kad čia perkant sutaupysite.
PRIIMAME UŽSAKYMUS 

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

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

vedėjas. Laisvai kalba lietuviškai.

GEORGE LAVINSKAS
ALLSTATE INSURANCE 

visu Rūšių draudimas.
268 - 2nd Ave., LaSalle. Tel: 366-5309.

Telefonas 768-6679

WINDSOR
DRY CLEANERS & DYERS CO. LTD. 

Valome visokius drabužius ir kitą Jūsų namų apyvoką.
Savininkai:

A. Keršys, P. Petrulis, P. Keršulis, A. Greibus.
1205 CHURCH Ave., Verdun, Montreal.

SUSIRŪPINO 
STOVYKLAVIETE

Skautų geradariai pp. 
Dragunevičiat , kuriuos 
Londono lietuvių ir arti
mesnių apylinkių skautai 
per eilę metų turėdavo sa 
vo vasaros stovyklas, sa 
vo ūkį pardavė ir todėl 
skautai susirūpino, kur 
teks ateinančią vasarą sto 
vyklauti.

Paskutiniame savo po 
s ėdyje Londono lietuvių 
skautų vietininkijos vadi 
ja sudarė kelių asmenų ko 
misiją, kuri turės pastrū 
pinti stovyklaviete.Yra ki 
lęs sumanymas ir jau pri 
brendęs retkalas,kad skau 
tai nuolatinę stovyklavietę 
turėtų. Vtettninkija ir mt 
nėtakomisija artimiausiu 
laiku bandys panaudoti vi 
sas galimybes stovyklavle 
tės įsigijimo klausimuose. 
Norima, kur nors Londono 
apylinkėse užpirkti žemės 
SKlypą, telkti tam lėšas ir

KAZIUKO MUGĖ
Kaip ir seniau, Londono 

lietuvių skautų vietininkl 
ja ir šiemet kovo 6 dteną- 
tuoj po pamaldų parapijos 
salzje ruošia Kaziuko mu 
gę.

Po iškilmingos sueigos 
sesių-brolių pasirodymų, 
seks įvairi ir kaip visada, 
g atrauki! mugė. Jaunimui 

us įvairių pramogų:lai
mės šulinys .elektrinių au 
tomobi lių lenktynės, šau
dymo varžybos ir kt.

Mielųjų tėvelių, svečių 
ir bičiulių taip pat laukia 
įvairios staigmenos:ska
nūs pietūs, varžytinių bū 
du įsigijimas gražių daik 
tų.loiriuos pagamino skau 
tės-skautatbei jų tėveliai 
ir rėmėjai, gausi loterija 
ir kt.

Laukiama visų gausaus 
atsilankymo.

NAUJAS SKAUČIŲ
VIENETAS
Neseniai Delht-Ttlson 

burg lietuvių apylinkėje 
įsikūrė skaučių skiltis, ku 
rial vadovauja sesės Au
gust tnavtčiūtė trMtcelkat 
tė. Tuo tarpu tėra tik vie 
na,bet gausi skiltis. Visos 
skautės įsigijo labai gra 
žtas uniformas ir puikiai 
reprezentavo per šių me 
tų Vasario 16-tos tos minė 
jimą.

Seniau Delhi - Ttlson- 
burgapyltnkėj velkė skau 
tai.Dabar įsisteigusioms 
sesėms linkėtina geriau
sios sėkmės ir našaus 
skautavimo. L.E-tas.
Būsime dėkingi visiems, 
kas iš anksto pirmyn ap
simokės Nepl. Lietuvos 
pre inumeratą.



NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 1966. III. 2. -9(983)6 PSL.

TAUPYK IR SKOLINKIS 
TORONTO LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVE

Jeigu keliatės i JAVąlstv- 
)es, apsigyvenkite amžinai 
žaliuojančioje ir šiltoje Kali 
forniįoje. Įnformącijas teikia 
ir padeda Įsikurti

JOHN KUTRAWRIAUOftj

PETICIJA JUNGTINĖMS TAUTOMS
VISI pasirašykim šią JAUNIMO PETICIJĄ ir taip pat surinkim visų lietuvių draugų pa

rašus! Priminkim pasauliui Lietuvos vergiją ir mūsų ryžtingą laisvės kovą iki jos laimėjimo!
Prašom iškirpti šią JAUNIMO PETICIJOS blanką ir ją su parašais grąžinti Jaunimo Kon

greso rengėjams.
911 WiuSHiRE Blvd. 394-6817 
SANTA MONICA. CALIF. 305-3358

Būstinė: LIETUVIŲ NAMAI 
1129 Dundas St. West, Toronto 3, Ont., tel. LE 2-8723

Už depozitus ,.Parama" moka 4% % vieton 4 % % ir už 
asmenines paskolas „Parama’’ ima 7% vieton 7J4%.

Už paskolas ir —- morgiČius — 
Paskolos mirties ir invalidumo atveju apdraustos.
Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, 

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

gyvenantis Kanadoje.
Kišai valandos : 

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

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

tiktai pirmadieniais ir penktadieniais.

JUOZAS AUDĖNAS 
Ekonomistas

Tarpininkauja Mutual 
Funds 

investments.
109 Warwick Street

Brooklyn 7,N.Y.

UNITED NATIONS!

— Condemn Russian colonialism in Europe

— Restore Freedom and Independence to LITHUANIA

Lietuviai advokatai
NEIMAN, B1SSET 

& SEGUIN
Barristers,. Solicitors, 

Notary Public.
35 Heyden Street

(netoli Bloor ir Yonge) 
Toronto 5. Ont.

T<-l. Ofice WA 4-9501
Res. BF 3-0978

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

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

330 Bay Street.

EILATELITII ŽINIAI! 
PERKI) Neprrklausotros Lie 
tuvos Pašto Zenklus-Vokus- 
Atvirutes-Abartus -pavienius, 
serijotnis-dideliais bei ma
žais kiekiiis. Kreipus 
pasiūlymais į H-E* Norkų.,

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

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

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

L. L.D.
Namų.farmų ar bet kurto 
verslo pfrkimo-jsardavt - 
mo dokumentų sudarymas 
mortglčtat, sutartys, testa 
mental Ir vist kiti teisi - 
niai reikalai.
408 RONCESVALLES AV 

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

Namų: CR. 9-6166,

Įvairios sudėties maisto 
siuntiniai be muito iki 33 
svarų. Prašom reikalauti 

mūsų naujų maisto 
katalogų.

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

gos, foto aparatai ir 1.1.
• Be to, siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus Įvairius 

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

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

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

patarnauti ateityje.
LIETUVIŲ ĮSTAIGĄ

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

Darbo valandos: pirmadieniais — penktadieniais nuo 9 vaL 
ryto iki 7 v. v ak.; šeštadieniais—nuo 9 vai. ryto iki S v. pp.

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

PAŠNEKESYS TR A U K t H Y J E
Reportažas iš moronto

Tik pradėjęs veik-žiburius ir, 
ti, išilgai miesto n.........................
pravestas požeminis c 
traukinys skrenda 
kaip viesulas.

, trauki- 
iui stabtelėjus, sto- 
ių pavadinimus.

a, Traukinyje girdisi 
kalbų, mišinys , nes 

?iokt?arnįaiausUbti; linijatau tramvajaus, cie-ciekįg* ateiviais ap- 
pro^šalį°skrendan&iui^yven^us rajonus.pau- 
požemį apšviečiančju£fį^s^jy^^\įįĮį

čiai, ne retai pasi
girsta ir lietuviška 
kalba.

Greta atsisėdę du, 
kažkur matyti tautie
čiai reiškia pasigė
rėjimu vos kelintą, 
t iena* veikiančia, po- 

eminės sistemos li
nija. jaunesnis vai
kinas, traukinio sku
bą tiesiog lygina 
prie savo naujosios 
mašinos, kurie*, jis į- 
sigijęs tik pereitu 
vasara*. Tuo pačiu jo 
nuotaiką truputį apr 
temsta, kai jis pra
deda aidinti mas£-<q 
nos atsiemima*. Tuo
met jam trūkų pinigų, 
tiksliau vieno tūks
tančio, kurį buvo pa
žadėjus, nuo "para
mos" atsiskyrus, nau
jasis bankelis. Se
kančiam Šeštadieniui 
buvę viskas sutarta, 
reikėjo tik atsiimti 
naujitelaitį automo
bilį. Nors visi for
malumai buvo atlikti, 
popieriai pasirašyti, 
bet bankelis jam ne
davus pinigų, ir ta* 
diena* jis negavus ma
šinos. jaunuoliui

Name .Address

1 .................................................

9 ..........................................................

A ........................................

R ....................................................

0 ...................................................

7 ...................................................

8 ...................................................................

m...

11.....................................................................................

12

13

14.............................................................. .........-..........

STATE........................... rrrv__ .............

Paremkime JAUNIMO PETICIJOS ir PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO KONGRESO dar
bus savo parašais ir piniginėmis aukomis. Peticiją ir aukas siųsti:

1 LITHUANIAN YOUTH CONGRESS
c/o MRS. B. JUODIKIS 
1794 EAST 227 STREET 
CLEVELAND, OHIO 44117

Jaunimo Peticijai ir Jaunimo Kongresui paremti siunčiu auką

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

KAIMAS KRYŽKELĖJE Atkelta is 4 psl.

širdį skauda, kai pagalvoji: tokios malkinės knygų, tiek pi
nigų ir žmogaus proto sudėta, o jiems nė per ką. Primusinę 
lempą pirmininkas surado kažkur. Puikus dalykas. Kad taip 
būtų išrastos lempos tamsuoliams apšviesti. Pakišai po kiau
šu, ir staiga smegenyse pasidaro šviesu, aišku. . . Blykšti — 
ir kitas žmogus. Sąmoningas, atsidavęs reikalui. Žengiantis 
taip sparčiai į komunizmą, kaip Stribokas į krautuvę prie 
degtinės...— Tadas nusijuokė. Jam vėl grįžo gera nuotaika, 
nes buvo tokio būdo, kad nemalonumą bematant pamirš
davo.

— Kada jūsų vestuvės? — paklausė Goda.
— Kada, Tadai? — Birutė padėjo galvą Tadui ant peties. 

Jos lūpos šelmiškai šypsojosi.
— Tai priklausys nuo gamtinių sąlygų, Goda,— atsakė 

Tadas ir, pasukęs galvą, pūstelėjo Birutei į viršugalvį.
— Mes palauksime, kol pradžius kelias. Matai, jau pa

pūtė vėjas. Bet bijau, kad lietus vėl nesugadintų.— Ir Birutė 
purkštelėjo Tadui į veidą.

— Aš manau, saulutė greitai pradžiovins,— nusijuokė 
Tadas ir, įsikniaubęs į merginos plaukus, nusišluostė veidą.

Goda užsigulė ant žurnalo. Svetima laimė kuolu stojosi 
gerklėje.

„Kažin ar žino, kad ji mano sesuo?"— dingtelėjo mintis. 
Norėjo pasakyti ką nors pikto, sudrumsti tyrą džiaugsmą, 
bet negalėjo suvaldyti drebančių lūpų.

— Matai, Goda, mūsų vestuvės bus nepaprastos,— tarė 
Birutė.— Ne tai, kad neisime į bažnyčią. Čia savaime su
prantama — mudu su vyru nepripažįstame prietarų.— Abudu 
linksmai nusijuokė. Suklegėjo ir trečias balsas — Simo, kuris 
sėdėjo gale stalo, nedrąsiai žvilgčiodamas į Godą.— Mūsų 
vestuvės bus su orkestru, svotais, pajauniais. Kelią užtvers 
jaunimas, piršlį karsime. Žodžiu, tikros lietuviškos vestuvės. 
O svarbiausia, jose dalyvaus visi geriausi kolūkio žmonės. 
Galės ateiti, kas nori, bet pirmūnai — būtinai. Mes eisime į 
apylinkės tarybą su orkestru. Mūsų garbei mokyklos salėje 
pasirodys kolūkio saviveikla. Mudu su Tadu irgi ten daly
vausime savo garbei. Na ką? Ar esi ką nors panašaus gir
dėjusi apie tokias vestuves? Ir žinai, kas šitokį dalyką su
galvojo? Mūsų pirmininkasl

reiškiant savąjį per-prieš jo patyrimą. Itingo objekto pirmą 
gyvenimą* ir nemalonią Jis buvo padavęs praJmortgage. bankelio 
padėtį prieš pardavė-symą 30 kartų didės-tarnautojas jam net 
ja, bendrakeleivis n ai paskolai ir ne- pataręs, kaip uzpildy- 
ji nutraukia. Jis sa-be t kokiai, bet re-ti dar viena* prašymą 
ko, kad buvę niekai prezentuojančiai verįvisai paskolai gauti. 

x po to jis laukęs.vi
są pusmetį, o atėjus 
paskolos mokėjimo 
terminui, tik pasi
teiravęs, sužinojo, 
kad pinigai neduoda
mi. skaudžiausia bu
vę kai paklausęs ko
dėl nepranešė apie 
neduosimą paskolą,, 
bankeįio tarnautojas 
atsakęs,kad jis netu
rįs laiko tokiems rei
kalams. išeidamas is 
bankelio raštinės tau
tietis susimąstęs; 
negi ankstyvesni vers
lo ryšiai su kai ku
rdais valdybos nariais 
butų būvą, paskolos ne
davimo priežastimi? 

Abu pokalbininkai iš
lipo ir pokalbis nut- 

Pranckūnas.

— Taip? ..— pratarė Goda, nepakeldama galvos. — Ir 
degtinės bus? Alaus, tortų?

— Neklausk! Viskas bus, kaip reikiant!
— Nežinojau, kad judu tokie turtingi. . .
— Savo pinigais, žinoma, negalėtume iškelti tokių vestu

vių,— toliau tauškė Birutė.— Ir nebūtume kėlę. Kur ten 
mums! Juk iš namų šiaudo dantims išsikrapštyti negausiu. 
Bet pirmininkas sukurstė. Sako, nesirūpink, iškelsime savo 
geriausiai melžėjai tokias vestuves, kad per visą rajoną nu
skambės. Įsidėmėk, Tadai Grigai,— ge-riau-siai melžėjai, o 
ne ge-riau-siam skaityklos-bibliotekos vedėjui. Įsidėmėjai? 
Kad man vėliau nebūtų ginčų dėl lygių teisių.

— Nebus. Galiu palikti užstatą.— Tadas apkabino mer
giną ir nesivaržydamas pabučiavo.

— Nesilaižyk — iki vestuvių gali visko būti. Ką žinai, 
gal imsiu ir įsimylėsiu kitą. Sakysim, Toleikį.

— Tikiu. Jį galima įsimylėti,— atsakė Tadas, surimtė
jęs.

— Nuostabus žmogus! — sušuko Birutė susižavėjusi.— 
Ar ne. Goda? Kitas per metus nebūtų tiek gero žmonėms 
padaręs, kiek Toleikis per mėnesį. Ir koks paprastas, nuošir
dus! Nepraeis pro šalį neužkalbinęs, 
kasi. Su tokiu žmogumi negali būti 
Grigai. Ką nori daryk, bet jį dievinu.

— Tai idėjinė meilė,nusijuokė
Jie paplepėjo, pajuokavo valandėlę. Paskui Tadas, 

žvilgterėjęs į laikrodį, nusprendė, kad šiandien niekas ne- 
beužeis, ir visi išėjo namo.

Atsisveikinant Birutė suspaudė Godai alkūnę ir pašnibž
dėjo į ausį:

— Godute, pabūk pirmąja pamerge.
— Nežinau, Birute. .. Pagalvosiu.
— Galvok, bet kitos neprašysiu.— Birutė pakštelėjo Go

dai į skruostą ir nubėgo.
„Štai kur tikra laimė. . .— pamanė Goda, nulydėdama 

akimis dvi susiglaudusias figūras.— O juk jiedu nė ne
ieškojo jos! Matyt, laimė nemėgsta, kad ją vaikytųsi, kaip 
šykštuolis skatiką."

nepaklausęs, kaip se- 
neatviras. Ne, Tadai

Tadas.

Daugiau bus.

lietuvių

DIENOS
ILIUSTRUOTAS LIETUVIŲ KULTŪROS IR 

VISUOMENES GYVENIMO ŽURNALAS

Negyvenkite nematydami, kas darosi lie
tuviškame pasaulyje!

Užsisakykite
žurnalą LIETUVIŲ DIENOS.

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

LIETUVIŲ DIENOS
4364 Sunset Boulevard

Hollywood, California 90029
Telefonas: 664-2910

PRENUMERATOS KAINA: metam. — $6-0®

Epoxy sėkmingai naudojama ir 
aviacijoje: ja suklijuojama alumi- 
nijaus lakitai ir kitos sudedada- 
mosios dalys ir ekspertų teigimu,

Epoxy — nauja jungiamoji 
medžiaga, pagaminta iš plastikos 
ir kaikurių chemikalų, yra neįti
kimai stipri. Ji nesusitrauka ir 
sulipina arba limpa prie visko 
— medžio, stiklo, metalo. Epoxy 
medžiaga nėra tikri klijai, bet 
klijuoja daug geriau ir patiki
miau.

ši medžiaga pagaminta prieš 
kelerius metus kaip jungiamoji 
priemonė ieškant būdų, kad būtų 
stipri, atspari temperatūrai bei 
rūdims. Epoxy savo geromis savy- toks suklijavimaa yra patvaresnis 
bėms labai išpopuliarėjo kas.iie- ir patikimesnis, negu iki šiol šu
niniame gyvenime, namų remon- jungimas specialiais vinimis (ri
fuose. Ja lengvai galima užtaisyti vets). Jau ir medicinoje epoxy 

sulūžusius naudojama suklijuoti lūžusiems
kaulams ir kitur. f T. p 3

suaižėjusias sienas, 
baldus arba sudužusius indus

7
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HAAAlgfiLTOM
TAUPYK IR SKOLINKIS

KOPERATYVINIAME BANKELYJE

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

morgičiŲ paskolos iki 60% turto vertės .
Už šėrus mokama 41/2% dividendo iš pelno, už 

depozitus 4% ir veikia nemokamas gyvyoės ir paskolą 
,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 lietuvių kolonija gyvai dalyvauja Vasario 16 mt įėjime. 
Foto Alb. Juraičio.

EKSKURSIJA t LIET U V

Yra susidariusios dvi grupės, kurios keliaus į Lietuvį 
birželio ir liepos mėnesiais. 1

Jei kas norėty prisijungti prie šių grupių, turėtų regis ■ 
truotis iš anksto, nes lėktuve ir viešbučiuose yra užsakyta 
ribotas vietų skaičius. Gyvenantieji Kanadoje taip pat gali 
su šioms grupėms keliauti. Abi ąioą grupės vyksta iš Bosto
no per Montrealį. Ekskursijos reikalu kreiptis į ~

TRANS - ATLANTIC TRAVEL SERVICE
390 West Broadway So. Boston, Mass. 02127
Tel. AN 8-8764. /cl/”

METINIS LN HAMILTONE 
NARIŲ SUSIRINKIMAS

Maloniai kviečiame ir 
Š rašome visus LN narius 
alyvautt visuotiniame me 

ttniame Hamiltono Lietu
vių Namų akcinės bendro
vės narių susirinkime, ku 
ris įvyks 1966 m. kovo 6 d., 
sekmadienį,3 val.po pietų , 
Lietuvių Namų Delta salėj, 
1292 King St.East, 
šia dienotvarke:
1. Susirinkimo atidarymas, 
2. Prezidiumo rinkimas, 
3.Mandatų Komisijos rin 
kimas,
4. Praėjusių LN narių vi
suotinio susirinkimo proto 
kolo skaitymas ir jo priė 
mimas,
5. Valdomų jų organų prane 
šimat:a/ Valdybos pirmi
ninko, b/ iždininko, c/kon - 
trolės komisijos,
6.Diskusijos dėl praneši
mų,
7. Balanso ir apyskaitos už 
1965 m. priėmimas,
8. Lietuvių Namų akcinės 
bendrovės įstatų 67, 68 ir 
72 paragrafų panaikinimo 
svarstymas.
9. Ateities planų svarsty
mas.
1O.Valdomųjų organų rinki 
mai,
11. Užšaldytų dividendų iš 
mokėjimo LN Valdybos 
kompetencijai pavedimo 
svarstymas,
12.Klausimai ir sumany
mai,
13 Susirinkimo uždarymas.

Sis susirinkimas yra la - 
bai svarbus .todėl prašome 
Jūsų dėti visas pastangas , 
kad galėtumėte jame daly 
vauti ir pakvieskite savo 
draugus bei pažįstamus,ku 
rte dar nėra LN nariais . 
Jeigu dalyvauti negalėtumė 
te,prašome įgalioti kitą as 
menį.

Dėkojame ir laukiame.
KAZIUKO MUGĖ

Kovo 6 d. jau po pirmų 
jų pamaldų kviečiame už 
sukti į Jaunimo Centrą,kur 
nors trumpam laikui past 
jusite nukelti į lietuvišką 
mugę: vylios vaikams ir su 
augus tems pritaikinti įvai 
rūs žaidimai, loterijos ;ga 
lėsite apžiūrėti skaučių ir 
skautų paruoštas parodė
les, įsigyti įvairių naudln 
gųpačiojaunimo paruoštų 
darbų. Seimininkėms ne
reiks virti pietų, nes galė 
site pasistiprinti lietuviš 
kais karštais valgiais, už 
sigardžiuodami skaniau
siais pyragais su kavute.

Visko neišvardinsi, kas 
ten Jūsų laukia, ateisite- 
-pamatysite.'

Laukiame visų apstlan 
kant.

Hamiltono skautės ir 
skautai.

L. NAMŲ SUSIRINKIMUI 
ARTĖJANT

Š. m.kovo mėn.6 d. šau 
kiamas L.N.akcinės B-vės 
metinis narių susirinki 
mas.

Iš keltų praeitų suslrin 
kimų susidarė va iždas,kad 
keletas b-vės nartų, susi
rinkę po pusšimtį įgalioji 
mų,pakreipta susirinkimo 
eigą sau pageidaujama 
kryptimi.

Kaip valdybos narys, 
kreipiuosi į narius ir pra 
šau: sus trinkime dalyvauki 
me patys, ir patys spręski 
me savo reikalus.Tik dėl 
rimtų priežasčių negalėda 
ml dalyvauti, duokime įga 
liojimus geriems savo 
draugams.

L.N.p-kas daug pasidar 
bavo sukeldamas IOQOOO 
kapitalo, nuperkant sklypą 
ir išpopuliarindamas LN 
idėją.Bet ir daug prarado 
blaškydamasis ir neturėda 
mas tuo reikalu tvirtos 11 
nijos. Jo siūlymas pirkti 
hotel! arba statyti gyvena 
mus butus L. Namams pa 
kenkė ir sukėlė narių tar 
pe nepasitikėjimą ir neri 
mą.To pasėkoje pabiro ak 
cijų atsiėmimas ir LN įsi 
gijimas nutilo.Prie esamų 
sąlygų sunku sudaryti sttp 
r ik ir darbingą valdybą.

Dabar turimas pastatas 
"Delta" ne tik lietuvišku
mui, bet ir nariams nieko 
gero neduoda ir nepateist 
na į jį įdėto kapitalo.

Ilgesnį laiką pasilikti 
esamoje padėty negalima, 
nes laikas dirba mūsų ne 
naudai ir LN įsigijimo idė 
ja blėsta.

Mano manymu, išeiti iš 
dabartinės padėties būtų 
galima tik pakeitus LN va 
aovybę. Su naujais žmonė 
mis vadovybėje ateitų nau 
jos mintys ir vėl atsirastų 
entuziazmas.

Dabartinė LN būklė ir 
delsimas yra nepateisina
mas : reikalingas aktyvu
mas ir veržlumas.

Tą parodykime mettnia 
me LN susirinkime, jame 
dalyvaudami ir rinkdami 
naujus valdomuosius orga 
nus. P. Savickas.
KAS TEIRAVOSI DĖL 
FOTOGRAFIJŲ KAI - 
pranešame, kad redak
cijai jų savikai ia-2 dol. 
kiekviena, - tiek mes ir 
prašome. Tačiau, jei de
dama daugiau fotografi
jų, kurias galima sude
rinti, išeina pigiau. Be 
to atsižvelgiama į foto 
dėjimo tikslą ir kitas 
sąlygas ir apmokėjimas 
gali būti daug mažesnis.
• Hamiltone, Ont.organi 
zubjasi naujas šaulių dali 
nys."Trimito Aidas" orga 
niaatorius sveikina ir lin 
ir linki sėkmingo darbo.

Vakarų šnipas KremliulsTXATHARMEs^xJSV ^PORTAS'
VEDA KAZYS BARONAS

bės Įvyks liepos 9-10 d. d. 
U dora, Ont. Kanada. Varžy 
bas vykdo Kanados latvių 
sporto sąjunga.
Pastaba .SA L Sportinių žat 
dynių,abiejų,virš minimų 
Sporto šakų pirmenybės 
atskirai nenumatomoa.Plr. 
menybės bus užskaitomos 
iš bendrų pasekmių,atsiek
tų šiose pabaltlečių varžy
bose.
9. ŠAL Sportinių žaidynių 
ir ŠA Pabaltlečių šaudymo 
pirmenybės Įvyks liepos 9 
-lOd. d. Hamilton, Ont, C a 
nada.Varžybas vykdo ŠAL 
FASS-gos šaudymo sekei 
jos komitetas.
IOJS A L Sportinių žaidynių 
ir SA Pabalttečtų futbolo 
/soccer/ptrmenybės įvyks 
rugsėjo 3-4 d. d. Chicago, 
Ill.Varžybas vykdo Čika
gos LFK "Lithuanica".
11. ŠAL Sportinių žaidynių 
lauko tent so pirmenybės 
Įvyks rugsėjo 3-4 d. d. Chi 
ęago, III. Varžybas vykdo 
SALFASS-gos Lauko tent 
so komitetas.
12. ŠA L Sportinių žaidynių 
stalo teniso "Dešimtuko" 
pirmenybės Įvyks lapkri
čio 19-20 d.d.Chicago,III .

tęsinys

Pulk. Oleg Penkovskij.

VAKARAI, PABUSKITE?

Kaipo generalinio štabo 
karininkas,esu įsitikinęs, 
kad Chruščiovas dar nela 
bai nori generalinio karo. 
Bet nežinoma, ką galvoja 
E riešas,t.y .JAV ir kiti va 

ariečiai«Aišku,jis norėtų 
gaminti raketas dešimti
mis tūkstančiais, paleisti 
jas, kaip lietų, prieš Vaka 
rus, ir, anot jų, "palaidoti 
kapitalizmą". Šiuo atžvil
giu, net mūsų maršalai ir 
generolai skaito jį provo 
katoriumi, kuris gali iš
šaukti karą.

Vakariečiai turėtų ką 
pors daryti jam sustabdyt. 
Šiandie jis karo nepradės . 
Šiandie Sovietų Sąjunga ka 
ruidar nepasiruošusi. Jis 
šiandie žaidžia su raketo 
mis,bet tat yra žaidimas 
suugnimi.ir vieną gražią 
dieną jis pradės tikras 
skęrdynes.

Z iūrėk,kas atsitiko 1956 
metais laike Vengrijos įvy 
ktų ir Suezo krizės.Mes 
Maskvoje jautėmės lyg sė 
dėdami ant parako stati
nės.Kiekvien as generali
niame štabe buvo prieš 
"Chruščiovo avantiūrą". 
Jie sakė, kad geriau pra
rasti Vengriją, negu pra
rasti viską.

Bet ką darė Vakarai? 
Nieko.Miegojo.Tai sukėlė 
Chruščiovo pasitikėjimą, 
ir po Vengrijos krizės jis 
pradėjo šūkauti: "Mano tie 
sa". Po vengrų incidento 
jis atleido daug generolų, 
kurte buvo prieš jį pasisa 
kę. Jei Vakarai būtų davę 
Chruščiovui gerą antausį, 
šiandie jis nebūtų valdžto 
je ir visa Rytų Europa bū 
tų laisva.

Kennedy turi vesti sttp 
rią ir nuoseklią politiką 
Chruščiovo atžvilgiu.Nėra

ko bijotis .Chruščiovas dar 
nėra pasiruošęs karui. Jis 
turi būti sutramdytas kar 
tas nuo karto, kada jis tik 
pasiruošia savo avantiū
roms.

Kennedyturitiek pat tet 
sės padėti Kubos patrio
tams, kiek mes turėjome 
"padėdami" vengrams.

Tai nėra tik mano nuo
monė .Kiekvienas general! 
niame štabe tai sako.

Apie tai buvo kalbama 
maršalo Varantsov namuo 
se,net Maskvos tramvajuo 
se. Jeigu Vakarai neparo
dys tvirtumo,tai Chruščio 
vo pozicija sustiprės, jis 
daugiau galvos apie savo 
galią ir teisę, o tada jis ga 
Ii pradėti karą.

Liaudis nepatenkinta 
Chruščiovo karinėmis kai 
bomis.Tai išgirstama vi
sur kalbant. Z tnoma, dabai 
galima kiek lengviau atsi 
kvėpti

VASARIO 16-TOSIOS 
MINĖJIMAS

Vasario 12 d.St. Catheri 
nės B-nės Valdybos pastan 
gomls paminėta 48 Lietu 
vos Nepriklausomybės su 
kaktts. Minėjimą pradėjo 
V-bos pirm. J. Alonderis , 
perskaitęs Lietuvos Nepri 
klaus omybės atstatymo ak 
tą.Invokaciją jautriau at
kalbėjo vienuolyno virši
ninkas T .B.Bagdonas FMQ 
Minėjime dalyvavo su vė 
liavomis: skautai,Ramovė 
nai.Lietuvos vėliavą laikė 
uniformuoti skautai.

Paskaitą skaitė KLB 
Krašto Valdybos Kultūros 
komisijos vad. St.Kairys 
iš Toronto. Prelegentas 
filačiai kai bėjo apie tėvų, 
ietuv iškų mokyklų, organ i 

zacijų ir dvasiškių,atsako 
mybę jaunimą., išauklėti 

inoma, dabar tautiška. Prelegentas pa- 
________ ngvlau atsi- brėžė, kad tėvai yra atsa 

Kvėpti negu Beria laikais . komingiausiuž savo vaikų 
Galima išgirsti ir pasaky išauklėjimą aktyviais lietu 
ti keletą dalykų. viais B-nės rėmėjais. Kvte

Generalinio štabo gene tė tėvus neuždaryti durų 
rolai nemėgsta Chruščiovą lietuviškai knygai, laikraš 

............. čtui ir nuoširdžiai priimti 
ir išleisti reikalingų aukų 
rinkėją,nes vaikai pasimo 
ko iš tėvų tautiško elgesio 
ir užaugę įsijtngia į lietu 
viškos B-nės veiklą.

Didžiausią dėmesį at
kreipė į Jaunimo metus ir 
pabrėžė,kad Į šį judėjimą 
ir aktyvią kovą už Lietu
vos laisvę Įsijungė totaliai 
vtąąs lietuviškas jaunimas.

Šiais metais Vasario 16 
-tosios minėjimas vyko ak 
tyvtai įsijungiant ir jauni 
mui. St.Catherinėje jauni 
mo atstovas Rimas Paulio 
nis vykdė parašų rinkimą 
Pattcijai, kuri Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Kongre 
so metubirželio 3O4iepos 
3 d.d.Chicagoje priims de 
klaraciją, prašydami JT 
grąžinti Lietuvai laisvę ir 
nepr iklaus omybę .Be to ,R. 
Paulionts platina jaunimo 
išleistus zenklus-vytis ir 
telkta lėšas apmokėjimui

Jie sako, kad jis pats sau 
kasa duobę. Kodėl leidžia 
ma šitam plikam velniui 
daryti kas jam patinka ? 
Jis pliurpia perdaug apie 
sovietų karine galybę, kad 
pagąsdintų Vakarus,bet Va 
karai ne kvaili, jie taip pat 
yra pasiruošę .Ką kitaip jie 
galėtų daryti?

Aš tikiu maršalu Varen 
tsov ir Chruščiovo asisten 
tu Churajev; jie tvirtina 
Chruščiovą pasakius: "Aš 
paleisiu raketų krušą ant 
jų".

Londone sovietų atstovy 
bėję aš mačiau apie nese
niai Mr. Kennedy pasakytą 
kalbą trumpą komentarą. 
Ta kalba buvo pavadinta: 
"JungtiniųValstybių prezi 
dento karinė kalba".

Tai viskas, ką mes sako 
me oficialiai. Tačiau Tass 
atsakyme visa kalba išdės 
tyta papunkčiui:pirmas ,Ke 
nnedy paliesdamas biudže 
to padidinimas, toliau gink kelionių vykstantiems iš 
luotų pajėgų sustiprinimas neturtingų kraštų jaunimo 
ryšium su nauju karo tarny atstovams į Pasaulio Lie 
bon šaukimu ir pagaliau, 
specialios kategorijos ka 
ro laivyno lakūnų ir pan.
/Skaitykit toliau: Chruščio 
vo planas išvaryti vakarie 
čius iš Berlyno."Vokiečiai 
mūsų nemyli'/

VANCOUVER, B.C

UŽ GAVĖNIŲ BA LIŪS 

/Reportažas iž Vancouve
PAMINĖTA VASARIO 16

NIAGAROS PUSIASALIS
IR JAUNIMAS PAMĖGO 16 VASARIO

PoSt.Cathertnes ir We 
lando b-nių 16 vas.minėji 
mo, ji surengė ir skautai 
St.Catherinėje ir surengė 
labai gerai. Tarti lietuviš 
ką žodį, eilėraštį ar dainą 
turėjo progos kiekvienas 
jaunuolis, kuris tiktam bu 
vo pasiruošęs. Tokių atsi 
rado nemaža, kad ir ne vi 
si iš atminties,bet iš raš 
to. Tokiu būdu kuo ne vist 
šio šusiasalto jaunuoliai 
buvo įsijungę į svarbų dar 
bą dalyvauti patys savo 16 
vasario paminėjime.Visi 
sužinojo, kas su ta Nepri 
klausomybę atsitiko, kas 
ją pagrobė ir kas tie gro 
btkat, iš kurių vėl reikės 
tą Nepriklausomybę atgau 
ti.

Kai kurie skautų vado
vai,pas irodąbuvo įdėję ne 
maža darbo Į grupinius pa 
s trodyir us.

Viso uniformuotų skau
tų minėjime buvo per 50. 
Buvo taip pat iš Niagaros 
ir Welando. Welando gru 
pės pasirodymui vadovavo

Nijolė Žinattytė, pasižy
minti gražiu lietuvių kal
bos mokėjimu. Ji taip pat 
yra gabi tapyboje.

Programai vadovavo 
pats vyri aus tas skautas- 
Petras Balsas labai gyvai 
ir sumania i tik Su gal kiek 
perdaž įais pamokymais 
skautams,kas geriau tiktų 
privačioms sueigoms ir 
mažiau iškilminga proga. 
Publikos irgi buvo, paly 
gi ti,labai daug, ypač, kad 
tai jau trečias 16 vasario 
minėjimas šiame šustasa 
lyje gana trumpu laiku.

MAŽA PATAISA

Praeita korespo idenct 
ja papuolė į laikraštį gero 
kai sumaišytais inicialais 
ir tai ie dėl korespo iden 
to kaltės. Tapo sukeista 
Skautams Remti Draugijos 
valdyba su St. Catherines 
b- .ės valdyba. Atsiprašo 
me visų paliestųjų-aišku ne 
iš blogos valios.

Berželis.

Vasario 12 d. vakare, K . 
L. B-nės, B. C. apyl. valdy 
ba suruošė Vancouverio 
lietuviams Užgavėnių subu 
vimą Legionierių salėje.

Tai buvo pirmas jos pa 
s įrodymas, ir tenka prtpa 
žintl, kad neblogai pasise 
kęs.Pagal vancouvertečių 
sąlygas,ats ilankė nemažai 
žmonių / apie pusšimtį/ . 
Daugiausia buvo patenktn 
ti tiek salės papuošimu, 
tiek vaišėmis.

Nuotaiką kiek sugadino 
mažas "nesusipratimas" 
dėl p. Kaulienės noro paį 
vairintl subuvimą "progra 
mą":-uždedant p.Gustai
čio satyros ir humaristiš 
kos plokštelę .Nespėjus nė 
puses plokštelės išgroti, 
pasigirdo šąkaujanti pro
testo balsai:Salin sų tokia 
programa,mes atėjom čia 
Eašokti ir išgerti, o ne 

lausytis "durnų pasakų". 
Išvengimui didesnio inci
dento,plokštelė buvo nuim 
ta ir toliau visą vakarą ne 
buvo daugiau jokio kito pa 
įvairinimo.Tenka labai ap 
gailestauti, kad Vancouve 
rio lietuviu tarpe kai kurie 
jau nieko daugiau nebema 
to ir nebesiekta, išskyrus 
stikliuką. Kor .

Lietuvos Nepriklauso 
mvbės atgavimo 48-tą su 
kaktį Vancouverio Apyl. 
lietusiai paminėjo vasario 
20 d.Šv.Patriko parapijos 
salėje. Atsilankė per 50 
suaugusiųjų ir gausus bū 
relis vaikučių. Minėjimą 
atidarė apyl. pirmininkas 
J. Šmitas ir pakvietė skai 
tytt paskaitą vet. gydytoją 
Julių Sakalauską.Prelegen 
tas davė trumpą Neprikfau 
somybės atgavimo istori 
ją ir užbaigdamas visus 
ragino daugiau susiburti 
vientngaikovai už paverg 
tos tėvynės išlaisvinimą. 
Scenoje stovėjo sekmadie 
ninės mokyklos mokintai 
su Lietuvos ir Kanados vė 
liavomis,pasipuošę tautiš 
kai.

Programos išpildyme pa 
sirodė labai gerai tos pa
čios mokyklos mokiniai tau 
tintais šokiais, dainomis , 
muzika ir eilėmis,paruošti 
savo mokytojų poniųiSmi- 
tienės.Kaulienės ir Skabei 
kienės .Po programos apyl. 
pirmininkas visiems padė 
ko jo už padėjimą minėj imą 
įvykdyti ir publikai už gau 
sų atsilankymą. Toliau bu 
vobendros visų vaišės.Ko 
respondento nuomone, šis 
minėjimas buvo vienas iš 
geriausių mūsų jaunosios 
kartos pasirodymų ir gera 
pamoka senimui, kad gali 
ma tautiečiams ir grazes 
nių dalykų parodyti. Kor.

tuvių Kongresą.
Varpo choras, vadovau 

Žant muzikui St.Gatlevi- 
:iui,davė koncertą. Varpo 

atsilankymas į St. Cathert 
nes suteikė lietuvių koloni 
jai didelį džiaugsmą. Var 
piečiai žavėjo publiką ir 
susilaukė didžiausių ovaci 
jų.

Minėjime buvo renkama 
aukos Tautos Fondui.Rink 
Jiavą vedė J. Girevičius . 
Šiais metais gana dosniai 
aukavo Lietuvos vadavimo 
reikalams .Be to, J. Girevt 
čius, kaipo Tautos Fondo 
atstovas yra pasiryžęs ap 
lankyti ir tuos lietuvius , 
kurie negalėjo dalyvauti 
minėjime.

Danguolė Vilbikaitytė 
aktyviai įsijungė į lietuviš 
ką veiklą. Iš pat mažens 
matome per minėjimus 
scenoje kaipo gabią baleto 
šokėją. Keletą kartų pasi 
rodė televtz ijoj. Danguolė 
turi gabumų ir spaudos 
darbe. Jos nuotrauką su 
plačiu aprašymu įsidėjo 
The St. Catherines Stan
dard, nes Danguolė Vilbi
kaitytė už rašinius latmė- 
io anglišką Enciklopediją. 
). Vilbikaitytė yra labai 

gabi moksle. Augdama pa 
trijotiškoje lietuvių Seimo 
je, laisvai kalba ir rašo 
lietuviškai.D.Vilbikaitytė, 
ruošiant ll-tą K. Lietuvių 
Dieną talkino darbe.Šiais 
meta is, kad ir užimta moks 
lu,ruošiant Vasario 16-tą 
ją, jos pastangomis šėk
ui Inga buvo loter i ja.Džiugu 
kad jaunimas jungiasi į vi 
suomenišką veiklą. J.Š.

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

NLAaministracija.

Sporto skyriaus vedėjas 
Kazys Baronas.

LIEČIA 1966 M., 16 -JŲ 
SPORTINIŲ ŽAIDYNIŲ 
VARŽYBŲ KALENDORIŲ

Sportinių Žaidynių var 
žybų kalendorius papildo
mas įtraukiant Pabaltlečių 
žaidynių datas. Patikslini 
mas,kas liečia mūsų žatdy 
nių kai kurių datų pakerti 
mą ap žaidynių pergrupavi 
mą. Šiuo pranešimu skel
biamos žaidynių datos yra 
tikros ir Sąjungos sporto 
klubai kviečiami vaaovau pirmenyoes lyyKS lapicri- 
l.^ĄL Sportinių žaidynių „loir SA Pabaltlečių alpinist?- Varžybas vykdo ŠA1FASS 

---- . •* -gos stalo teniso komite
tas.
13. S A Pabaltlečių lauko te 

i numato 
viduryje.

V teta ir data dar nenustaty

14. ŠA Pabaltlečių prteaug 
liųklasių lengvosios atlett 
kos pirmenybės numato-

Klevelande.Varžybas yyk 
dys Klevelando LSK "Zat 
bas".
Pastaba .ŠA DSporttn tų žat 
dynių prieauglio klastų 
lengvosios atletikos ptrme 
nybės atskirai nenumato
ma pravesti. Pirmenybės 
bus užskaitomos iš bendrų 
pasekmių atsiektų šiose 
pabaltlečių varžybose.
15. ŠALSportintų žaidynių 
tinklinio pirmenybėms da 
ta ir vieta dar nenustatyta. 
P.S.Centro Valdyba studt 
juoja galimybę,šio sezono 
metu pirmąsias ŠAL spor
tinių žaidynių Golfo varžy 
bas.
Toronto estai kviečia lat
vius ir lietuvius dalyvauti 
-Open Bridge Tournament 
kuris bus SA Pabaltlečių 
krepšinio ir tinklinio ptr 
menybių metųgegužės 7-8 
d. d. Toronte.
Šiuo klausimu estai vėliau 
duos daugiau informacijos.

Kalendprius apima tik 
metines ŠALFASS-gos ir 
ŠA Pabaltlečių pirmeny
bes.

Centro Valdyba .

nės slidinėjimo pirmeny
bės įvyko vasario 26 d.Blue 
Mountain Winter Park. 13. s a pana it iečių
2.S.Amerikos Pabaltlečių «
Cross-country slidinėjimo «pirmenybės įįrks kovo 6 d. dot“
Horse Shoe Valley Skiing 
Resort ,Ont., Kanadoje,Var ' - . . .žybas vykdo Toronto Estų liųklasių lengvosios atlett 
spprto klubas "Kalev". kos pirmenybės numato- 
3.SAL sportinių žaidynių “°8 ^aig°>1'
stalo ten! so pirmenybės 
įvyks kovo 5-6 d. d. Detroi
te, Mich. Varžybas vykdo 
ŠALF ASS-gos Stalo teniso 
komitetas.
4.SALSportinių žaidynių, 
jaunių krepšinio ptrmeny 
bės įvjdcs balandžio 2-3 da. 
Cleveland, Ohio. Varžybas 
vykdoKlevelando LSK "Zat 
bas".
5.SA Pabaltlečių Stalo te
nt so pirmenybės įvyks ba 
landzio ,2-3 d.d.Torpnto, 
Ont.Varžybas vykdo ŠALF 
ASS-gos stalo teniso komi 
tetas
6. SA L Sportinių Žaidynių, 
Vyrų krepšinio pirmeny
bes Įvyks balandžio 16-17 
d.d. Chicago, III. Varžybas 
vykdo vidurinių vakarų apy 
gapdos komitetas.
7. SA Pabaltieč tų krepš into 
ir tinklinio pirmenybės 
įvyks 1966 m. gegužės 7-8 
d.a.Toronto,Ont.Varžybas 
vykdo T or onto estų SK "Ka 
ley"/visose klasėse/. 
8.SA Pabaltlečių lengvo
sios atletikos pirmenybės 
suaugusiųjų klasėje ir visų 
klasių plaukimo plrmeny

AR ŽINOTE KĄ RAŠO

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

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

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

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

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

Išėjo Įdomus 1966 metams KALENDORIUS,kurio 
kaina SO. 95.

AUKŠTO DAŽNUMO SROVE IR NUPLIKIMAS

Kol kas dar neįrodyta, kad aukite dažnumo srovė neigiamai veiktų 
plaukų augimą.

Medicininių (stalgų fizloteraplnluose kabinetuose personalas yra nuolat 
veikiamas aukšto dažnumo (diatermi|os) srovės Ir ultra aukšto dažnumo 
srovės, tačiau nepastebėta, kad š'ų kabinetų darbuotojai pliktų.

Apskritai priešlaikinis nuplikimas yra gana dažnas reiškinys, prasideda 
Jis nuo 18—20 metų amžiaus. Priešlaikinio nuplikimo priežastys labai (vai
rios. Didelę reikšmę turi (gimtas palinkimas, galvos odos liga seborėja, 
pasireiškianti nenormaliu odos riebalų išskyrimu.
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SUSIRŪPINIMAS DĖL LIETUVIŲ DALYVAVIMO PA 
SAULINĖJE 1967 METŲ PARODOJE MONTREALYJE 
KLB Krašto Valdybos pir- an Society sambūryje, iš- 
minlnkas Antanas Rtnkūnas rinkta tautybių delegacija 
su dukterim Giedre, kuri y- vykti į Kanados sostinę 
ra KLB Kr. V-bos narė Jau išsiaiškinti parodos rei- 
nimo reikalams, praėjusį kalus; komisijon nuo pa- 
savaitgalį praleido Montre- baltiečių išrinkti R.Ser
alyje, tardamiesi dėl 1967 byla ir J. Kuhi-estas. 
metais Montrealyje Įvyks 
tančios Pasaulinės parodos 
ir šiembt įvykstančio Pa
saulio lietuvių Jaunimo Ko
ngreso.

Montrealio lietuvių Sei
melis ir dar anksčiau KLB 
Krašto V-ba yra išrinkusi 
atstovus į parodos ruoši 
mo komitetą. Montrealy 
dabar jau veikia specialus 
komitetas, kuris rūpinasi 
lietuvių parodoje dalyvavi
mo reikalu. Komiteto pir-

Pradedamos "N.L”naujas vajus
"Nepriklausomos Lietuvos" leidimą paremti, artimoje Montrealio apy

linkėje loterijos būdu leidžiami trys dideli sklypai /lotai/ žemės, visi ver
tės apie 3, OOO dolerių. Vieta, kurioje jau pradėti statyti bungalai, visai 
arti prie didelio kelio ir jau visai arti yra išvestas kanalizacijos ir vanden
tiekio tinklai. Bilietų galima gauti NL redakcijoje ir pas platintojus. Tau
tiečius kviečiame susidomėti ir pirkti bilietus: 5 bilietai vienoje knygelė
je. Knygelės kaina 3 doleriai. Informacijų galima gauti telefonu:DO 66220

Atrodo, kad Kanados 
Lietuvių Diena įvyks tra
dicine Darbo dienos die
ną- Labour Day. Tai 
būtų rugsėjo 2 d. savaitga
lyje.

Yra numatyta kreiptis į 
Amerikos lietuvius ir pr
ašyti jų bendradarbiavimo, 
koks buvo pareikštas Ka
nados lietuvių, ruošiant 
parodos dieną New Yorko 
pąpodoje.

Žodžiu, 1967 metų paro- 
m Įninku yra išrinktas K LB dos kalus imas darosi vis 
Montrealio Lietuvių Seime- daugiau aktualus ir jam 
llo Prezidiumo pirminink- tenra ruoštis atsidėjus.

BANKO "LITAS" SUSIRIN
KIMAS

Metinis visuotinis "Litą" 
susirinkimas šeštadienį Šv 
Kazimiero salėje buvo gau- 

. sus. Įprasta tvarka buvo 
perskaitytas praėjusiųjų me 
tų susirinkimo protokolas, 
kuris buvo priimtas.

Kadangi banko apyskaitos 
'buvo atspausdintos, lai pa
gal pasiūlymą jos nebuvo 
skaitomos. Tiktai pirmini
nkas, notaras J. Bernotas, 
savo pranešimą paskaitė 
ištisai.

Iš vedėjo, Pr.Rudtnsko, 
pranešimo matyti, kad Li-llo Prezidiumo pirminink

as Romas Verbyla, vicep. 
santykiams su kitataučiais 
yra išrinktas Albertas No- 
rkeltūnas.

A.Rinkūnas ir aiškinosi 
lietuvių dalyvavimo paro
doje klausimus. Yra pa
siryžimas parodoje gauti 
vietą, kurioje būtų rodo
ma Nepriklausoma Lietu
va; gauti vieną dieną, kuri 
būtų Lietuvių Diena, šią 
derinant su Kanados Lie 
tuvių Diena, Kanados lie 
tųyių paroda ir tt.

Sitais klausimais A.Rin
kūnas turėjo kelius posė
džius su Seimelio Prezidi
umu bei paskirais asmeni
mis, atskirais Parodos ko 
miteto nariais, šių tarpe 
?as pp. I. ir P. Lukoševl 

ius, kurie ta proga suruo 
šė gražias vaišes ir Nepri
kalus omos Lietuvos redak
cijoje, knr taip pat daly
vavo visas Seimelio Prezi
diumas.

Parodo reikalas plačiai 
išnagrinėtas ir KLB Kr. 
Valdyba tuo klausimu iš 
siuntinės specialų spaudai 
komunikatą.

Įvykių sutapimu, įvyku
siame tautybių susirinki 
me iš 33 tautybių, kurios 
dalyvauja vaa. Promethe-

AUTOMATAS - ROBOTAS
TINKA GAMINTI MILIJONUS VIENODŲ 
DAIKTŲ.

Apdrauda yra individualus
reikalas

JŪSŲ PROBLEMOS YRA SKIRTINGOS 
NUO JŪSŲ KAIMYNO AR GIMINAIČIO.

TODĖL JUMS YRA REIKALINGAS

Savistovus Apdraudos
Agentas

DR.J. SLUOGAS

5441 BANNANTYNE, Verdun.
Pirmadienįir
i . • j- • 2-4 ; 7—9 p,m. ketvirtadieny
antradienį ir - .
.... 2-4 p.m.^penktadieni

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

PO 7-3175; namų 6-9582.

KAIP TAI:

Adomonis Insurance
Agency Inc

TEL: 722 - 2472

DANTŲ GYDYT0J A S
Dr. J. MAL1ŠKA

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

Namu tel.: MU 1-2051.

TIKSLUS IR GREITAS PATARNAVIMAS.

DR. A. O. JAUGELIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA 

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

ADVOKATAS
STASYS DAUKŠA,. LI..D.

4 Notre Dame Št. E.
Suite 205

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

ADVOKATAS

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 Guli 
bault Street, kampas 
Clark, Montreal, tele
fonas: VI 2-7588.

DR. V. G1R1UNIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA 
3938 Rosemount Blvd.

RA 7-5552; namų RA 1-0656

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

Suite 205
168 Notre Dame St.E.

UN 6-2063 ir UN 6-2064.

DR. IRWIN COP N I CK
Dantų Gydytoja* 

4966 Decarie Blvd.
Suite 7

Montreal, Que. Tel. 489-3191

Notaras
J. BERNOTAS 

B.A., B.C.L.

Sun Life Building 
Suite i2001

Tek: UN 6-4364

LIETUVIŠKAS PUSVALANDIS GIRDIMAS KAS 
ŠEŠTADIENI PER CFMB STOTI, 

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

Telef.: 669-8834

IITAS 1465 De Seve St., Montreol 20, P.Q. 
TEL. 766 - 5827

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

KASOS VALANDOS:

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

Dorbo dienomis: 10.00 — 3.00 vol. 3907 Rosemount Blvd., tel. 722-2472 
kosdien, išskiriant pirmad. ir šeštad. Dienq: penktad. 1.00-6.00 val.

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

16 VASARIO TORONTE
LaMarch,savivaldybių ats 
tovai ir kt.tautybių atsto
vai. Pabaigai muziko St. 
Gailevtčiaus vadovaujami 
"Varpo" ir Prisikėlimo pa 
ranljos chorai padainavo 
kelias dainas. Minėjimas 
baigtas Tautos Himnu.

Pažymėtinas p. Lamarch 
pasisakymas. Kai kalbam 
apie dvi didžiąsias grupes, 
anglus ir prancūzus, tat mi 
ntme istorinius faktus,bet 
dabar jau yra pasikeitęs Ka 
nados veidas- yra didelė 
trečloji-naujakanadlečlų- 
grupė, kurtos negalima ne- 
aavertintl, ir ji Kanadoje 
turi savo vaidmenį, Į ku
rį reikia atsižvelgti. Tai 
yra rimtas ir sąžiningas 
minister ės Ponios Judy 
Lamarch pasisakymas, ku
rio negalima užmiršti.

Žmonių buvo daug.
PRISIKĖ LIMO PARAPIJOS 
BANKE LIO 
susirinkimas įvyko vasa
rio 13 d.P.parapijos salėje. 
Iš vald. organų pranešimų 
paaiškėjo, Kad bankelis au 
ga, apyvarta didėja, pelnas 
didėja, narių per 1965 me
tus priaugo 267,gauta pelno 
$24, 926, už šėrus bus mo 
karna 5,5%, apyvarta siekė 
$6,979.000.

Iš gauto pelno paskirta 
lietuvybės reikalam: 
$ 3,050:

Prisikėlimo par. statyb. f $1000 
Jaunimo kongresui 
Toronto šeštad. mokyklai 
L. Vaikų Namams 
Skautų stovyklavietei 
Ateitininkų stovyklai 
“Aušros” stovyklai 
Vasario 16 gimnazijai 
Saleziečių gimnazijai 
Kanados Lietuvių Fondui 
Sporto klubui “Vytis” 
Sporto klubui “Aušra” 
“Tėviškės žiburiams” 
“Lituanus” žurnalui 
“Moters” žurnalui
Valdybos pirmininku lt 

ko perrinktas dr.S. Čepas .

Lietuvos Neprtklausomy 
bės atkūrimo Iškilmės To 
ronte praėjo Iškilmingai 
Ir įspūdingai.

Trečiadienį 16 d.Prtstkė 
limo salėje buvo suruoštos 
kitų tautybių svečiams Ir 
visuomenei vaišės.Atsilan 
kė lietuvių draugai, parla 
mentų nartai,konsulai,kitų 
etninių grupių atstovat.Vat 
šėse vist pasikalbėjo, past 
vaišino Ir susipažino su lie 
tuvių tautos problemomis 
bet Kremliaus okupacija 
dabartiniu metu.

Sekmadienį visose 3 baž 
nyčlose buvo specialios pa 
maldos Ir organizacijos, 
kaip sav. kūrėjai, šauliai, 
skautai Ir kitos pamaldose 
dalyvavo su vėliavomis.Pa 
mąldos buvo Iškilmingos.

Šeštadienį prie naujos 
City Hali susirinko nema
žas liet.organizacijų atsto 
vų skaičius Ir lietuvaitės 
tautiniais drabužiais padė 
io vainiką žuvusiems už 
laisvę.Toronto miesto ats 
tovai Ir mūsų LB atstovas 
J4et.gener .konsulas dr. J. 
Zmuldzinas pasakė atitin 
karnas kalbas.

Per J.Simanavlčlaus ra 
diobuvo paminėta Vasario 
16 reikšmė. Lietuvos gen . 
konsulas dr.J. Zmuldzinas 
skaitė įdomią paskaitą, 
apie Lietuvos okupaciją, 
los vargus, primindamas, 
kad kiekviena okupacija 
yra vergija, kalėjimas. 
"Net ir rojus, jei būtų kalė 
jime, bet aš vtstiek iš jo 
norėčiau pabėgti", - kaip 
vienas žymus anglas yra 
Išsireiškęs.

Popiet Central, techni
kos mokyklos salėje buvo 
akademija.

Invokaciją paskaitė e van 
gellkų kun. Žilinskas.

Atidarymo žodį tarė 
apyl.Valdybos pirm .A. Kuo 
las.Lięįuvos gen. konsulas 
dr. J. Zmuldzinas aptbūdi 
no Vasario 16 reikšmę ir 
kvietė nenustoti vilties at 
gauti laisvę,atsikratant ru 
sų okupacijos.

Pagrindiniu kalbėtoju bu 
vo iš Chicagos žymus vi
suomenės veikėjas energln

to apyvarta per metus pa
didėjo milijonu dolerių ir 
pasiekė 4, 922, 614. Oi (pel
no gauta 45, 975.70, kuris 
pas ’ 
tų Pasaulinei parodai, ku
ria rūpinasi Seimelio Pre
zidiumas su specialiai tam 
tikslui sudarytu komitetu, 
500 dol., Kanados Liet. 
Fondui 1OO, sporto klu
bui "Tauras" 1OO, šešta
dieninėms mokykloms 
200, "Baltijos" stovyklai 
500, Vasario 16 gimnazi
jai lOO, Montrealio skau
tams 200, Jaunimo Kong
resui 2OO, Lietuviškiems 
Kursams 1OO, vienuolių 
darželiui lOO, neištešk. 
skolom dengti 2, OOO ir li
ko nepaskirstyta 2,170.25.

Dėl valdybos pranešimų 
buvo pasisakymų. P.Trus 
ka sakė, kad atspausdinta
sis banko pranešimas yra 
nepakankamas, nes jis ne
parodo detaliau ir aiškiau 
išlaidų.

Pradedant valdybos rin
kimus, P.Styra iškėlė kl
ausimą: negerai, kad su
sirinkimas negali statyti 
kandidatų. L. Girinis, pa
taikydamas P. Styros iš
keltą klausimą,pareiškė 
motyvus: kai pati valdyba 
stato kandidatus, tai ji ga
li juos pasirinkti pagal 
savo pageidavimus,tame 
tarpe ir revizijos komi
sijos narius, kas nėra ge
rai. L. Girinis siūlė kan
didatų statymui sudaryti 
komisiją. Bet nei P.Šty 
ros, nei L. Girinio pasiū
lymai nebuvo net pastatyti 
balsavimui.

Valdybon išrinkti: P.Ada- 
monis ir P. Povilaitis, Re
vizijos k-jon Juozas Luko
ševičius ir B.Staškevičius, 
Kredito ko-jon V. Plečaitis

Priėmus apyskaitas ir iš 
rinkus valdomuosius orga
nus , V. Piečaičiul pasiūli
us , susirinkimas buvo bai 
gtas ir prasidėjo vakarienė 
kuriai sekantiems metams 
paskirta 600 dol. Kyla kl- 
; ’ . — - -' ’
tų šituos pinigus^pasktrti

Battlją stovyklai.“
- Penktadienis pirmasis šio Antroje angliškoje daly

1iiHfivSUS!r<inikr2a^ esio,mišios 7 vai. ryto je angliškai kalbėjo LB pir
naudS * 1 bUtU dviguba ir 7:?° vakaro. minlnkas A.Rinkūnas, vieš
uauuo r Bažnyčios komiteto posė-nia iš Otavos mtnisterė J.

dis šauKiamas kovo ll d.
7:30 vai. vakarą, kleboitjo 
je.
- Kun. Kulbls grįžta šią 
savaitę.
- Šv. Onos d-jos metinė 
šventė bus šį sekmadienį 
po sumos parapijos salėje

MONTREALIO LIET. 
ŠALPOS KOMITETAS 
šiomis dienomis išsiun
tė Suvalkų trikampiu 22 
siuntinius. Dar turi me
džiagos 15-kai siuntinių, 
bet trūksta pinigų juos 
išsiųsti, todėl prašo tau
tiečius aukoti šalpos reik 
kalams, kiek kas gali. 
Komitetas, su p.Dalmo- 
tu priešakyje, dėkoja šv. 
Kazimiero klebonui už 
suteikimą patalpų, kun. 
Gaudzet už aukų priėmi
mą, siuntinius išsiunči
ant dirbusiemą: J. Ado
maičiui, p. p. Čečkaus- 
kienei, Gabrusevičienei, 
Gečienei, Kerbelienei, Ma 
kauskienei, Petrauskie
nei, p. Norkeliūnattel, p. 
Markauskui ir p. Valiuliui
• Montrealy viešėjo ir 
NL redakcijoje lankėsi 
p.Ratavičius, turįs On
tario prov.tabako ūkį.
• P. J. Simanavičius, 
vadovaująs darbams 
Port Arthur e, Ont., pra
ėjusį savaitgalį lankėsi 
Montrealy ir dalyvavo 
Spaudos baliuje.
S LA NARIŲ DĖMESIUI 
{tranešama, kad kovo
3 dieną, sekmadienį, tuo

jau po pamaldų Aušros 
Vaitų salėje įvyks meti
nis S LA 123 kuopos narių 
susirinkimas, kuris bus 
metinis. Susirinkime bus 
renkama nauja kuopos vai 
dyba io- bus S LA centro 
organų rinkimai. Visi 
nariai maloniai prašomi 
bent kartą per metus da
lyvauti susirinkime ir 
dalyvauti rinkimuose. 
Kanados S LA nariams 
svarbu pabalsuoti už ka- 
nad ietį, S. Jokuba itį, kad 
bent vienas Kanados S LA 
narys būtų išrinktas į S LA 
centrą.
AUŠROS VARTŲ KLEBO- gasis inž.V.Adamkevičius. 

NAS Ryžtas,nepailsimas atgaus
______ _ kun. Kazimieras Pečkys laisvę lietuvių tautai.

ausimas ar^ne^eeūrfatTbū-^OVJ? sukąktųv.ininkas. Mentpėje dalyje dainavo

Mtlj'^sto^kw’AtrSo'7 Ku2- G'.K!J?uTB.k“s «važlu<»rupė Gintaras pašoko ke S! tikiu SSl.JAV. . . Ils tautinius šoktus, 
tiniai susirinkimai bi

PA RDUCDA MAS 
Empress Billiard II sta
lu 1673 Mont-Royal St. E. 
Tel.489-5200. Savinin
kai lietuviai. 

INCOME TAX 
, PRANAS TAUTKUS, 

buvęs mokytojas, 
turi daug prityrimo užpildyti 
visokius Income Tax blankus. 

Kreiptis asmeniškai arba 
skambinti tiktai šiomis die 

nomis ir valandomis: 
Šeštadieniais nuo 1—5 v. PM.

A. Matulio bute: 
7686 Edward St., LaSalle. 

Tel. 366-3805. 
Sekmadieniais 1 — 5 v. PM. 

Restorane Kaunas.
2587 Ontario St. East. 

Tel. 525-0196.
Taipgi jis užpildo visokius 

pensijų ir emigrac. blankus.

J. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS. 

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

(storidžiai).
6396 Bannantyne, Verdun. 

PO 7-6183.

gauta 45, 975.70, Kuris 
^irstytas taip: 1967 me

ilinei parodai, ku-

Būsime dėkingi visiems, 
kas Iš anksto pirmyn su"

s įmokės prenumeratą.

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

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

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

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

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

LAIKRODININKAS
ANTANAS ŽUKAS 

1855 WELLINGTON ST. 
TaL WE 2-0644.

TAISAU IR PARDUODU 
ŽEMOMIS KAINOMIS 

LAIKRODŽIUS IR JUVELYRUS.

I.G.ELECTR1C R’d
Elektros kontraktorius 

IGNAS GURČIN A3 
889 — 56 Avenue 

Lachine. Tel. 631-0882.

Ar žinoma,kad
“NEPRIKLAUSOMOS“ 
JETUVOS“ SPAUSTUVĖ

PINE LAND CORP.
agentas ROMAS VERBYLA 

Investavimui žemė St. Hubert, 
netoli St. Helen salo* 

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

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

Spausdinius galime grumti 
paštu ir paštu pasiųsti.

Adresas: George Street, 
LaSalle, P.0.. Canada.

500 
400 
300 
100 
100 
100 
100 
100
100 
50 
50 
50 
50 
50

Dr.P.MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais 

pagal susitarimą.

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

Raštinė: LE 4-4451.

baigti. Susirinkimas entuzias
tingai pasisakė, kad veiklu 
dar daugiau pagyvinti ir, kad 
nesibaigtŲ šios papildomos 
morgičiv sumos sukėlimu.

Pirm. J.Petruliui perimant 
Klubo vadovavimu, piminin- 
ko pareigas prisiėmė vicep.

DKL VYTAUTO KLUBO
R F: I K A L A I

Sekantį sekmadienį pašalp 
d-jos susirinkimas.

Mirė du ilgamečiai Klubo 
nariai - Juozas Vasiliauskas 
ir Jonas Motuzą.

Sekmadienį įvyko Trustee Jonas Vanagas. Nauju v-bos 
“Vytautas“ narių visuotinis nariu įėjo buvęs kandidatas 
susirink n as, kuriame pasi- Br.Bagdžiūnas prisiimdamas 
džiaugta, kad be dideliu pa- sekretoriaus pareigas. Kasi-’ 
stangų valdybai pasisekė su ninku pasiliko K.Martinėnas, 
kelti Klubo statybai I-ji mor- vicep. Alb.Norkeliūnas ir na- 
gičiai apie 150,000 dol. ir nu riu Ign. Petrauskas.
tarė dar padidinti 20,000 dol., Pr.P.
kurie reikalingi statybai už

A. NORKELIUNAS
Commisioner of the Superior Court of Montreal 

MONTREAL ENTERPRISES REG’D 
VISŲ RŪSIŲ DRAUDIMAS.

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

KEATING FORD 
Sales Limited

4415 Bannantyne Ave.
FALCON FAIRLANE 

GALAXIE THUNDERBIRD

MUSTANG TRUCKS

Used cars
I year guarantee

Kreipkitės i
LEO GURECKAS

Sales Managers Asistent

Keating Ford Sales Ltd.
Jūsų lietuvis atstovas

769-8831

Keating Ford Sale* Ltd. 1 
Tel. namų DO 6 - 2548 
įstaigos 766-8529
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