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Kanados lietuviai Jau atsidėję ruošiasi 
Pasaulio parodai,kuri 1967 metals Įvyks 
MontreaĮyJe. Atvaizde matome KĮB Kr.Vai 
dybos pirm.A.Rinkūną NL redakcijoje su 
kai kuriais Seimelio Prezidiumo'ir komi 
teto parodai ruošti nariais. Iš kairės: 
I e .J .Kardelis , A. Norke liūnas ,pirri .R . Ver 
byla, A.Kinkūnas:II e.S.Kęsgailą,J.Lady 
ma,A.Mylė,J.Siauciulis ir r.1ukosevičiufr.

Paslaptinga mirtis

V. A. Kravčenko

Viktor A. Kravčenko, pagar
sėjęs rusę “nesugrįžėlis“, 
parašęs knygą “Aš pasirinkai

jos sukilimo ir atsisakęs iš
duoti sąrašą apklausinėtą as- 
menąt rastas nužudytas Cent 
ral Parke New Yorke; Čekos
lovakijos atstovybės tarnau
tojas Karei Zizka 1962 m.spa 
lio 19 d. tragiškai žuvo kaip 
rusą žvalgybos auka. Perbė
gęs į Vakarus Maskvos sau
gumo centro valdininkas P.S. 
Deriabin aiškina, kad tai yra 
Rusijos saugumo aparato dar. 
bai, kurie yra Aleksandro Še- 
lapino žinioje.

Kadangi Amerika bando su 
Rusija sugyventi, tai ir tyli- 
ima, nekeliama viešumon ir vi-

laisvę“, vasario 25 dieną ras. sas kriminalas užtušuojamas, 
tas peršautas negyvas.Pradi- Ir Kravčenko mirtis yra paslap- 
nis tyrimas parodęs, kad jis tinga, nors ir nujaučiama, kad
esąs nusižudęs - persišovęs, piktadarybės šaknys glūdi 
Tačiau revolveris, kuriuo ta- bendrame piktadarybią šalti- 
riamai jis peršovęs galvą nu- nyje.
sišovė, rastas jo kišeniuje. pp'dvfrcuii id tficmti Tat ir yra nuostabu,kaip Kra- PERVERSMU 1R TEISMU 
včenko galėjo nusišauti ir re- RTLU DEL TO BANGA 
volverį pasidėti į kišenių ? Afrikoje ir Azijoje ivykusie 
Tat ir kyla įtarimas, ar Krav- ji ir dabar vykstą perversmai, 
čenko nenušautas ? įtarimas ypač paskutinėmis dienomis 
juo didesnis, nes komunistai atkreipė į save dėmesįj kai 
jau kelis kartus prieš tai bu- buvo nuverstas Ghanos dikta 
vo kėsinęsi jį nušauti. Dėl to torius Nkrumah. Ypač,kad 
Kravčenko gyveno slapstyda- Ghanoje įvyko perversmas, 
masis, pasisavinęs kitą pa- Nkrumah nuvyko į Peki- 
vardę, gyveno New Yorke. n?’ Ra’ Kinijos diktatūra ruo

Ypač yra įtartina, kad, kaip sėsi Nkrumah iškilmingai pri 
gerai žinome, Trockis buvo imti,radio paskelbė,kad Nkru- 
rusą komunistą nužudytas, mah jau išmestas iš diktato- 
Generolas Kutiopovas pavog- riaus sosto. Minia tuojau nu 
tas. Ir lietuvis generolas bei vertė Nkrumah sau pastatytą 
generalinis tarėjas Kubiliū- paminklą.
nas dingo taip, kaip ir Kutio- Nkrumah nuvertimas nepa- 
povas. Niekas neabejoja, kad prastai sujaudino visą komu 
jie sovietą žvalgybos buvo nistinį širšyną-. Besildašky- 
arba pagrobti, arba nužudyti, damas, Nlcnnrah tuojau iš Pe- 
Tokiąyra visa virtinė, kurią kino nuskrido Maskvon, kuri 
aprašo “Jurnal American“, jam atsiuntė specialų lėktuvą 
Kravčenko paskutiniais lai- o iš Maskvos atgal į Afriką 
kais bijodavęs namie nakvoti; pasikvietė “kamradas“,Gvinė 
jis pasakojęs apie kelius a- jos min. pirm. Seku Ture, ku 
tentatus prieš jo gyvybę; da- ris Nkrumah paskelbė Gvinė- 
nas B.Jensen, vedpsjungti- jos vadu.
nią Tautą tardymą dėl Vengri- Nauji Ghanos valdovai pra-
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ANKRAH
Ghanos valdo 

vas

HAFEZ 

nuverstasis Sirijos 
valdovas

nešė, kad Nkrumah pats vedė 
komunistinio apmokymo kur
sus, kuriuose ruošė pervers 
mą ir sabotažo specialistus. 
Bet tuo pačiu sugriovė vals 
tybės ūkį tiek,kad nebuvo kur 
toliau eiti. Ir į Pekiną Nkru
mah atskrido ne tiek taikos 
Indokinijos reikalu, kiek ieš 
koti pagalbos.

Neramu diktatūrą valstybė 
se. Nasser teisia tikrus ar 
tariamus pasikėsintojus į jo 
gyvybę. Susirūpinęs Ispani 
jos Franco. Neramu ir Por
tugalijos diktatūroje. Dėl to 
kyla teismai, tikros ar sufa
brikuotos bylos.
Ir Maskva susirūpinusi,nes 

ir ten kyla žmonią sąmonin 
gumas ir ypač jaunimas susi 
rūpinęs laisve. Tat ir Rusi
joje diktatoriams ypač ne
ramu, nes pradedama nepasi 
tikėti kariuomene . . .

VISOKIOS ŽINIOS 
TRUMPAI

• Anglijoje naujo parlamen 
to rinkimai paskirti kovo 31 
dieną. Darbiečiai tikisi lai 
mėti. Jie žada įvesti dešim
tainę pinigą sistemą.

• Pietinė Korėja padėdama 
Vietnamui,siunčia 25, 000 ka
rią.
• Iš rytinio Berlyno į vakari 
nį perbėgo 9 mokiniai.
• Du JAV astronautai, A.Ba 
sset ir E.See, žuvo lėktuvo 
katastrofoje.
• Tokijo apylinkėse Japoni 
joje nukrito 3 lėktuvai, kurią 
vienas Kanados. Jame žuvo 
62, o paskutiniame 124 asm.
• Rytinė Vokietija prašo būti 
priimta į Jungtines Tautas. 
Vakarai sakė: tai ne valsty 
bė, bet okupuota Vokietijos 
sritis,o į JTO gali įstoti vals 
tybė, bet ne jos dalis.
• JAV ambasadorius JTO Gol 
dbergas Londone tiria galimy 
bes susiartinti su Kinijos ko
munistais.
• Italijos komunistą lyderis 
Lungo su delegacija vyksta 
Lenkijon įtaigoti Gomulka, 
kad įsileistą Popiežių į Len 
kijos 1000 metą sukaktuves,
• Cyrankevicz pareiškė, kad 
Lenkija dvasininką į užsie
nius neišleis.
• Paryžiuje šiomis dienomis 
išleista Sieniavskio - Terc, 
Maskvos teismo nuteisto ka 
lėti 8 metus, knyga “Liubi
mov“ - alegoriškai fantastinė 
satyra prieš Rusijos bolševi 
kinį rėžimą.
o Austrijoje rinkimus laimė 
jo progresyvūs konservato
riai,laimėję 85 vietas iš 165.

KAS NAUJA KANADOJE
DEŠIMT NAUJŲ 
SENATORIŲ
Kanados senate yra 102 

vietos, iš kurių liberalai 
dabar turi 63 vietas,kon
servatoriai 31, nepartinių 
2 ir laisvas liberalas 1. Lig 
šiol 15 vietų buvo laisvos . 
Minopirm. L. Pearson da
bar paskyrė 1O naujų sena 
torių,bet 5 vietos liko dar 
laisvos .Žinoma, liberalas 
Pearsonas senatoriais pa 
skyrė liberalus. Kanados 
senatoriai gauna 12.000 
dolerių algos,H .’los 3000 
dol.neapmokestinami.Tad 
kandidatų į senatorius ne 
trūksta. Lenkai tikėjosi 
gauti senatorių,bet nusivy 
lė negavę.

UŽNUODYTAS PIENAS
Federalinės sveikatos 

ministeris Mac Eachen pa 
sakė, kad keliose Kanados 
vietose rastas užnuodytas 
pienas.

Pradėjus aiškinti pieno 
užnuodijimo klausimą, pa 
aiškėjo,kad karvės besiga 
nydamos pievose, kurios 
buvo apipurkštos vabz
džius naikinančiais nuo
dais ,užs įnuodijo per žolę. 
Ir per karvių maistą nuo 
dai pateko į pieną. Dabar 
aiškinama, kad šitie nuo
dai nesą žmonėms kenks 
mingi^Bet vis dėlto geriau 
būtų, kad piene nuodų ne
būtų. ..

KANADA PARDUODA 
VEISLINIUS GALVIJUS

Indija Kanadoje nupirko 
500 veislinių galvijų už 
217.000 dolerių.Trinida 
das nupirko 262 galvas, Ja 
maika 128, Barbados 126, 
Numatoma, kad Jamaika 
pirks dar daugiau galvijų 
Kanadoje.

PLEČIAMA PREKYBA SU 
UŽSIENIAIS

Kanada išsiuntė 7-nių- 
asmenų delegaciją į Aus
traliją ir Naująją Zelandi 
ją tirti sąlygų,kaip būtų ga 
Įima išplėsti Kanados žu 
vies produktų eksportą į 
suminėtas šalis, kurios ir 
ligšiol naudoja Kanados žu 
vies gaminius.

SENSACINGA AUKSO 
VAGYSTĖ
Winnipego aerodrome 

įvyko sensacinga aukso va 
gystė. Aerodrome nusilei 
do lėktuvas .kuris atgabeno 
12 dėžių kiekviena po 70 
svarų nevalyto aukso,kuris 
įvertintas 207 tūkstančiai 
dolertų.Prte lėktuvo priva 
žiavo tos linijos sunkveži 
mis su dviem vyrais, kurie 
pasisakė esą pasiųsti pa<- 
imti atgabentą auksą. Lėk 
tuvo vadovybė, nieko nema 
rydama,aukso dėžes atida 
vė.Tiktaipoto.kai atvažia 
vo tikrieji aukso savinin
kai, paaiškėjo, kad auksas 
atiduotas vagišiams. Jie 
pradėjo sekti. Paaiškėjo, 
kad sunkvežimis, pasigro
bęs auksą, pavažiavo apie 
mylią nuo aerodromo iki 
artimiausios stoties, ten 
auksą persikrovė į kitą 
sunkvežimį ir dingo neži
noma kryptimi.

B. C. PUŠYS AUGS 
Ej<PO 67 .

Vakarinių provincijų pa 
viljonui padidinti parodoje 
bus atvežta dešimt 60 pė 
dų aukščio pušų iš Britų 
Kolumbijos universiteto 
kiemo traukiniais į Mon 
trealį prieš mėnesį paro 
dą atidarant. Tokio perve 
žimo ligi šiol niekas nemė 
gino.Šešis mėnesius pušys 
išgyvens tikrai ir po perso 
dinimo, o jei išsiliks,tai 
jos ir bus St.Lawrence Sea 
way vidury ant lie Notre 
Dame. /CS/.

FEDARALINĖ VALDŽIA 
REMS IEŠKOJIMUS

M in. A. Laine pareiškė, 
kad federalinė valdžia šiais 
metais yra paskirusi 3 mi 
lijonus dolerių Kanados or 
ganizac i joms,kurios ieško 
natūraliųjų turtų bei jų šal 
tinių tolimoje šiaurėje.

KOVA SU AFEROMIS
Ministeris J JR.Hyde pra 

nešė ,kad sudarytos jau dvi 
specialios komisijos, ku
rios pradėjo tirti dirbtinų 
bankrutavimų ir tyčia daro 
mų gaisrų aferas, kurios 
plačiai reiškiasi Kvebeko 
provincijoje.

Syrijoje: Yussef Zayen, min. 
pirm, po Hafez.

Sukamo su žmona at
rodo linksmi,bet ne 
tokia linksma Ju tik
rovė,nes greičiausia 
Jis bus žmonių nuver
stas už komunistų pa 
laikymą.

juos pakalbini’ 
LIETUVOS PREKYBOS 

INSTITUTO

Lietuvių gyvenimo faktai
PETICIJAI JTO PARAŠŲ RINKIMAS 

įgauną tūlą greitėjimą, nors nott ir kitiems, 
platieji lietuvių sluoksniai Peticijai parašų rinkimas 
dar nėra išjudinti ir dar nė-parodė, kad turime labai 
ra masiškai įjungti į para- daug draugų. Dauguma žmo- 
šų rinkimą. nių yra aiškiai nusistatę

Montrealyje yra tautiečių, pr(eš okupaciją ir prieš ko- 
kurte yra surinkę po kelio- lontalizmą, -reikia tiktai 
lika lapų, bet tam tikslui 
čia reiktų sudaryti specia
lų komitetą, kuris parašų
rinkimą organizuotų. Jau- buvusio Klaipėdoje, vėliau 
ntmo įgaliotiniai turėtų im- Šiauliuose, studentams ir 
tis iniciatyvos tą komitetą lektoriams,kurių adresai 
sudaryti nelaukdami, kol 
klausimas bus jau nuvėsęs, torių vasario 5 d.lšsiuntt- 

Rūta Baltrukėnaitė Akron, nėjo bendraraštį ir anketą. 
Ohio aplankė mokyklas ir 
surinko daug parašų.

Ona Ivašktenė, rinkdama 
parašus iš kitataučių, pri - 
trūko blankų. Blankų gali 
padauginti inžinieriai, nes 
jų įmonės turi dauginimo 
mašinų.

Dr. J. Gimbutas, Bostone, 
kaip tiktai pats multiplika
vo blankus ir pripildė juos 
amerikiečių parašais. Ži
noma, labai svarbu, kad 
parašų būtų gauta juo dau
giau iš kitataučių.

Toronto lietuviai daug pa- kaktis buvo minima visose 
rašų surinko Vasario 16 d. 
proga.

J.Stempužis Clevelandė 
rinko ir teberenka para
šus iš kitatučtų. Jis pasi
elgė dar sumaniau, nes ri-tt pašaYinti Lietuvos okupa 
nko ne tiktai parašus, bet clją.Nuo vasario 16 iki 20 
iš pasirašiusiųjų paprašė AJLT^centreJmyo
dar priedo po dolerį, ir 
laimėjo daug. Verta tai ši-

buvo žinomi, grupė tnicia-

Negavusieji šios informa
cinės medžiagos prašomi 
atsiųsti savo adresus šiuo 
adresu:L. Raslavlčius, 7234 
So.Sacramento Ave, Chica
go, Ill., 60629, USA. Šiuo 
adresu vist kolegos prašo
mi grąžinti jau užpildytas 
anketas.
o Pasikalbėjimas su vysk. 
V. Brizgiu amerikiečių vi 
suomenei buvo perduotas 
Illinois valstijoje per tėte 
viziją ir 27 radio stotis.

Lietuvos Neprlklausomy 
bės paskelbimo 48 metų su

lietuvių kolonijose JAV. 
Visur buvo Iškelta bolševt 
kų agresija prieš Lietuvą, 
kova už laisvę, lietuviai 
siuntė JAV vyriausybei ir 
kongresui atatinkamas re 
z oliuc i ja s.prašydam t padė 
tt pašalinti Lietuvos okupa

gauta aukų 2,166 doleriai.
/ALT/.

Jaunimo Kongreso iždininkė Birutė Juodi 
kienė /kairėje/, vicep.Jilra 7ailiuŠytė 
ir Mil^a Lenkauskienė /dešinėje/ rūpina’ 
si lėšų telkimu. Aukas siųsti:Lithuania) 
Youth Congress,c/o Mrs.B.Juodikis,1794 
&ast 227 St,Cleveland,Chlo 14117, USA.

Jaunimo Peticijai Jungtinėms Tautoms surinkime milijonus parašų!
Jaunimo Peticija - visų lietuvių Peticija
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Susidūrimui artinantis
IŠ JONO F. DAUGĖLOS KALBOS, PASAKYTOS HA
MILTONE MININT LIETUVOS VALSTYBINĘ Š VE N -

Pasakęs hamiltoniečiams 
užtarnautų komplimentų, 
J. F.Daugėla toliau taip 
dėtė mintis:

Viso pasaulio lietuviai 
tautinio pasididžiavimo ir 
dvasinio entuziazmo jaus
mais šiais metais švęsda
mi 48-tąją Lietuvos Nepri
klausomybės paskelbimo 
sukakties šventę, dideliu 
liūdesiu ir derama rimti- 
mituopačiu metu prisime 
na, kad kaip tik šiais me
tais mūsų visa tauta prade 
da pirmuosius antrojo ket 
virčio šimtmečio metus , 
kai prieš 48 metus Vilniuje 
paskelbtoji tautos laisvės 
idėja yra jėga, priešo klas 
ta ir gėdinga apgaule išnie 
kinta .Palyginus,kad po 160 
metų vergijos,baudžiavos 
ir svetimųjų šeimininkavh 
mo, Lietuvos Nepriklauso
mybei buvo lemta žydėti 
vos tik nepilnus 21 metus , 
tenka tikrai mums didžiuo
tis,kad 25kietos kovos, tau 
tos kančių ir jos klajonių 
metai nei kiek nepaįaužė 
jos patvarumo ar ryžto,bet 
dar daugiau ją sucementa
vo dar daugiau suvienijo, 
o jos kovos grandinės pasi
pildė naujomis dvasiškai 
dar stipresniais ir intelek
tualiais didingesnėmis jė
gomis,kurių visuotiną pa
radą kaip tik šiais metais 
galėsime priimti Jaunimo 
Kongrese.

Ir šiandien viso pasaulio 
lietuviai nuo šaltojo Sibiro 
taigų iki Nemuno pakran
čių,nuo tolimosios Zelandi
jos iki svetingojo Hamilto
no dar glaudžiau buriasi 
draugėn ir dar garsiau lais
vajam pasauliui skelbia tą 
didngą laisvės varpo skam- 
bėjimą:"Tas laisvės ne'ver- 
tas, kas negina jos...."

Kasmet suėję kuopon pa- 
sidžįaugti tautos laisvės 
idėjų ir jos kovų laimėji
mais,savaime visada prisi
mename savo tautos didin
gą senovę,istorinę praeitį, 
laikus,kai Vytautas Didy
sis savo žirgus pasigirdė 
Juodųjų Marių vandenyse , 
paskaičiuojame savo lais
vojo gyvenimo ūkinius lai
mėjimus, pasididžiuojame 
savo tautos įnašu į pasau
lio tautų šeimos kultūrinį 
lobyną;bet drauge budria’ 
apsidairome ir dabarties 
realybėje.Visam pasauliui, 
o drauge ir patys sau nar
siai ir garsiai skleisdami 
nepalaužiamą tikėjimą,kad 
Lietuva vėl bus laisva, kad 
vėliau ar anksčiau bus su 
traukyti vergijos retežiai 
ir aukštai iškeltos Valsty
bės Nepriklausomybės vė
liavos,vis dėlto budria aki 
mi visi dairomės aplink ir

ieškome realių ir konkre
čių faktų šioms visoms vil
tims pateisinti, o drauge 
patys sau ir visiems ki
tiems statome tą patį pa
grindinį klausimą:kada ?? 
Kada ir ar iš tikro lietuvių 
tauta atgaus visa tai, ko ji 
neteko, visa tai, kas jai 
yra šiandien atimta, ir ar 
atgaus kada tą brangiausią 
ir nepakeičiamą žmonijos 
turtą-laisvę ?

Ypatingai tas klausimas 
visu griežtumu ir žiauru
mu iškyla turint galvoje, 
kad per 48 metus jau bai
gia iš mūsų eilių pasitrauk
ti visi tie, kurie asmeniš
kai išgyveno Lietuvos ne
priklausomybės paskelbi
mo džiaugsmą,o per 25 ne
laimių metus spėjo ne tik 
užaugti,bet ir fiziškai bei 
politiškai subręsti nauja 
lietuvių karta,kurios dalis 
neturėjo progos pasidžiaug
ti laisvo valstybinio gyveni
mo džiaugsmais, o kita da
lis neturėjo progos net sa- 
vo kojom is paliesti šventą 
motušių ašaromis ir arto
jo prakaitu aplaistytą že
melę. Šioji karta savo as
menybes išugdė svečioje 
aplinkoje, o savo tėvų že
mės didybės viziją susida- 
rė tik iš tėvų pasakojimų 
ir istorijos be i geog rafijos 
vadovėlių.

Nei vienai akimirkai ne
abejodami tos naujosios 
kartos paveldėtu patriotiz
mu,kur is jau pačiu Jauni
mo Metų suorganizavimu 
keleriopai prašoko net ir 
pačias optimistiškiausias 
viltis,vis dėlto turime skai
tytis su faktu, kad ši naujo
ji karta nebegali remti sa
vo patriotinių nuotaikų vien 
romantišku nusiteikimu, 
bet ieško savo tautiniam ti
kėjimui paremti ir reales
nio bei konkretesnio pa
grindo.

Tačiau nors paskutiniųjų 
metų pasaulio politikos įvy
kiai ir jų blaivus vertini
mas ir nesudaro niekam 
daug iliuzijų tikėtis artimo
je ateityje kokių nors radi
kalesnių pasikeitimų,kurie 
vienaip ar kitaip pakeistų 
mūsų likimą,akyliau pažiū* 
rėję, galime drąsiai tvir
tinti, kad Lietuvos laisvės 
viltys taip pat nėra ir su- 
mažėjusios, o priešingai 
yra vis daugiau duomenų 
tvirtinti, kad pavergtųjų 
tautų, o tuo pačiu ir mūsų 
tautos išlaisvinimas gali 
įvykti žymiai greičiau, ne
gu kraštutiniai pesimistai 
pranašauja.

Nuo pat antrojo karo pa
baigos,kai tik visi karo lai
mėtojai spėjo išsipagirioti 
nuo pergalės puotų, o gyvi

išlikę kartai ir jų vadai spė
jo nušluostyti karo mūšių 
dulkes nuo savočebatų.tuč 
tuojau pras idė jo galvotrūk- 
tinis vakarų laisvojo pasau
lio ir komunistinių kraštų 
lenktyniavimas visose kas- 
dieniniogyvenimo srityse. 
Ir nežiūrint visų pastangų 
šias lenktynes bent kiek 
stabilizuoti,jos iki šio lai
ko taip įsiaistrino, kad jau 
galima anot dr. Juozo Pa
jaujo,pavadinti globalinė
mis grumtynėmis. Šiandie 
jau tos grumtynės vyksta 
ne tik žemėje, vendenyne 
ir ore, bet jos jau pasiekė 
ir stratosferines erdves ir 
galimas dalykas,kad už ke
lių metų net ir Mėnulio, 
Marso ir kitų planetų tere- 
nai bus išnaudoti toms 
grumtynėms.Šios grumty
nės, kurios yra jau pasie
kusios azartinio įkarščio, 
yra apėmusios visą žemės 
rutulį ir jose nori ar neno
ri turi dalyvauti kiekvie
nas šios žemės gyventojas. 
Ir šiandien jau niekas nebe
tiki,kad gali atsirasti ko
kia nors magiška jėga,ku
ri galėtų šias grumtynes 
sustabdyti.Ir jau paskuti
nėmis dienomis net ir pa
tys didieji pacifistai ir po
litikos optimistai turi su
tikti, kad šios gaivališkos 
lenktynės niekur kitur ne- būti dvidešimt vienerių me 
veda, kaip tik į galutinį 
dviejų skirtingų pasaulių 
miltarinį ir idėjinį konflik- 
tą.Irnors visas pasaulis, 
o ypatingai demokratiškie
ji kraštai daro visas pa
stangas išvengti šio kon
flikto arba bent galimai la
biau atitolinti jo pradžią, 
vis dėlto jau šiandien visi 
pripažįsta,kad viltys jo iš
vengti kiekvieną dieną žy
miai mažėja ir didieji pa
saulio titanai jau nebesu
laikomai rieda į žūtbūtinę 
dvikovą,kuri niekaip kitaip 
nebegali pasibaigti, kaip 
tik kurios nors pusės su
naikinimu.

Ypatingai paskutinėmis 
dienomis taikos ir gero su
gyvenimo ambasadoriai, 
frakuoti diplomatai, kaip 
padūkę, skraido aplink že
mės rutulį ir lanko visų di
delių ir mažų valstybių sos
tines, storiausius portfe
lius prisikimšę gražiausių 
taikos ir gero sugyvenimo 
pasiūlymų ir maloniai šyp
sodamiesi vienas kitam 
kaišioja balčiausias aly
vos šakeles.

Tačiau tuo pačiu jų kole
gos namuose prabyla žo
džiais, kurie ne tik jiems, 
bet ir kiekvienam norin
čiam gyventi žmogui pa
gaugais pakaso nugarą. 
Dar 1963 metais,kai tuo
metinis raudonosios Rusi
jos viešpats Nikita jau per
daug įsismaginęs pasikvie
tė savo kolegą ir komradą 
iš Kinijos į kapitalisti
nio pasaulio laidotuves , 
tai JA valstybių karo mi- 
nisteris apramino savo 
kraštopiliečius, pareikš
damas,kad 344 stratosfe
rines atominės bombos 
yra pakankamas skaičius 
bent kiek atšaldyti per
daug įkaitusius Kremliaus 
valdovų pakaušius.© štai 
prieš kelias dienas,kai mū
sų kongresmanai pradėjo 
primygtinai piršti gerų 
santykių reikalingumą su 
rusais,kad galima būtų ge
riau atsispirti prieš rau
donąją Kiniją, jeigu even
tualiai išsiplėstų Viet Na 
mo kautynės, tai jau tas 
pats McNamara drąsiai par kitokio galutino sprendimo 
reiškė,kad JAValstybių ir ir belieka tik visiems pra 
jos draugų karinis poten- šyti Aukščiausiojo pagal- 
cialas yra pakankamai di- bos,kad tas sprendimas ne 
delis,kad galėtų lengvai at- pasibaigtų pasaulio galūti- 
remti tuo pačiu momentu niu sunaikinimu ir visos 
ir Rusijos ir Kinijos už- žmonijos išnykimu. D.bus.

KLB Krašto Valdybos pirmininkas Antanas Rtnkūnas, 
besilankydamas Montrealy,turėjo eilę išsiaiškinimų 
ne tiktai su KLB Montreallo seimelio Prezidiumu ir 
specialiu Pasaulinei parodai komitetu, bet ir su atski 
rais asmenimis. Atvaizde jį matome pas dr.P.ir I. 
Lukoševičius, kur taip pat aiškintasi lietuviškaisiais 
klausimais. Priešaky sėdi P. Lukoševišius ir St.Kęs
gailą, antroj eilėj I.Lukoševičienė, A. Rtnkūnas, J.

. ’ i Kęsgailienė,M.Šemogienė ir dr. J.Šemogas.
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a Įgis ir kazys

ALUS, VYNAS IR JAUNIMAS

Jaunimas nori užaugti. 
Jis nori subręst. Jis nori

tų būdamas šešiolikos. Jis 
nori būti priimamas suau 
gūsių jų tarpe. Koks yra 
greičiausias būdas tą pa
siekti? Alkoholis.

Mūsų lietuviai,protėviai 
ir dabartiniai tėvai yra pa 
skendę midujū. Nueik pas 
šį ar tą.atsisėskprie stalo 
ir tau bus pastatytas boka 
lasjletaikasatsisako, nes 
jautiesi priimtas į suaugu 
šių būrį;jautiesi pasiekęs 
jų ratelį. 'Sveikas'-sako 
draugo tėvas,'išmesk dėl 
sveikatos'.Kodėl mes paro 
dom savo draugiškumą "iš 
mesdami" kelias čerkas? 
Kodėl mūsų jaukiausias 
būklas yra taverna?

Kodėl? "Todėl,kad sma 
giau", sakė vienas bičiulis 
kitam. Kodėl per alaus ra 
sotą stiklą atsiranda drau
gystė,ramybė?Ar mes esą brendusį.bet tikrumoje tik 
me taip apsupti pasaulio 
skuba, jo turtu, jo spaudi
mu ?Kodėl talentingas atle 
tas,aktyvus bendruomenės 
narys praranda savo idea 
lūs alaus baloj ?

Mes nesam prieš gėri
mą. Be to, mes galim pasi 
sakyti, kad mes mėgstam 
"ištraukti" vieną kitą bon 
kėlę ir taip toliau.

Mūsų problema yra, kad 
mes nesuprantam, kodėl 
žmonės geria, ypač jauni 
mas. Mum patinka alaus 
skonis,bet dažnai po pusės 
tuzinobonkų nelabai atski 
riam skonį, bet vis tiek 
trokštam.Degtinė,gryna,

neturi skonio. Ji tik degina 
gerklę ir pilvą, bet mes ją 
taip geriam,kad mūsų bur 
nos neturi laiko atpažinti 
jos skonį,kad ir skonis bū 
tų .Turbūt mes nemokame 
gerti.

Po lašelį alkoholis yra 
geri vaistai.Jis pavargusį 
žmogų atgaivina. Jis pade 
da nekalbiam žmogui išsi 
reikšti .Jis padaro iš pažįs 
tarnų draugus. Bet didelis 
kiekis vaistų nesveika. Iš 
geriant perdaug degtinės 
kartais liežiuvis negali ap 
siversti.Ir dažnai draugai 
išsiskiria piktume. Lietu
viai ir taip yra draugiški 
ir malonūs piliečiai. Gali 
didžiuotis iš to. Nebūtina 
gerti iki tol, kol negali pa 
stovėti.

Jaunimas turėtų pažinti 
alkoholį ir turėtų matyti jį 
tokį,koks jis yra. Alkoho
lis nepadaro iš jauno su-

parodo visiem jo vaikišku 
mą.Lietuviško jaunimo pa 
s {žymėjimas neturėtų būti 
alkohol io naudoj imas. G e- 
riau būtų jaunimui pasižy 
mėti mokslu,sportu,menu, 
arba kitu būdu.

o - o - o - o
Jau praėjo penki mėne

siai, kaip buvo paskelbti 
jaunimo metai JCą tie jau
nimo metai reiškia mum ? 
Kaip jie skiriasi nuo kitų 
metų?Ką mes esame nu
veikę ?Laikasbėga.Už sep 
tynių mėnesių mūsų metai 
užsibaigs .Kuo jie bus pasi 
žymėję ? Apie tai kitą sa
vaitę.

Kanados Lietuvių Fondas
'FONDO VAJUS TĘSIAMAS

Padidino įnašą- 
51.dr.J.Sakalauskas,B.C . 
iki............................. $300.

Su šiais įnašais Fonde 
yra $22 250.

Be to, yra priaugę virš 
$IOOO procentų,kurie į šią 
sumą neįskaityti. Procen
tai bus neužilgo paskirsty, 
ti.Vankuverio apyl.pirm. 
ir Fondo įgaliotinis dr. J. 
Sakalauskas baigdamas ka
denciją prisiuntė apylin
kės įnašą pridėjęs dar sa
vo šimtinę prie jau duotų 
$200.-Kaip Londone dr. 
Kaveckas, taip Vankuvery 
dr. Sakalauskas padengia 
2/3 visos Apylinkės įnašų 
Fondui.Būtų tiksliau,kad 
apylinkės įnašai Fondui pa- 
stskisrtytųant daugiau pe- 

Nukelta 3 psl.

Nauji nariai ir įnašai:
144. Inž.J. Ladyga, Montre
ai... $1OO.
145. VankuverioApyĘlOO.
146.S. ir A.Šukaičiai 
Hamilton............... $ 1OO.
147.M.Lazdutis, Hamilton

$IOO.

puolimą ir eventualiai juos 
abu sunaikinti....

Šiurpios tat yra kalbos 
taikos ir ramybės trokš
tančiai žmonijai. Tačiau 
jos visos rodo, kad pašau 
lis artėja prie vienokio ar

kanAdos LIETUVIU
BENDRUOMENĖ

1. PASAULIO PARODOS REIKALAI IR KANADOS 
ŠIMTMETIS

KLB Krašto Valdyba 
kartu su Montreallo apyl. 
valdyba ir specialia komi 
sija deda daug pastangų iš 
rūpinti tinkamą laisvojo 
pasaulio lietuvių atstovavi 
mą pasaulio parodoje,vyks 
tančioje Montrealyje 1967 
m. Pastangos dedamos 
dviemkryptimis:gauti vie 
tą išstatyti liet, ekspona
tus Federaliniame pavilio 
ne ir gauti lietuvių dieną 
stadidjone, vadinamam Pla 
ce of Nations, turinčiame 
10.000 sėdimų vietų. De 
rinant lietuvių pastangas 
su kitų tautybių panašio
mis pastangomis, vasario 
26-27 d.d.Montrealyje įvy 
ko 24 tautinių grupių konfe 
rencija.kuri išrinko tiem 
reikalam specialiąkomisi 
ją. Lietuvius toje komisi
joje atstovauja KLB Mont 
realio apyl.pirm.R. Ver- 
byla. Konferenciją organi 
zavo daugelį tautybių apjun 
gianti Prometėjaus draugi 
jai

Šimtmečio leidinio me
džiagos rinkimas eina pa 
kankamai gerai. Primena 
me atkreipti dėmesį į nu 
rodytus terminus medžią 
gai į leidinio komisiją 
pristatyti.

Dedamos pastangos į- 
jungti mūsų meninius vie 
netusį šimtmečio numaty 
tus tarpmiestinius jauni
mo pas įkeitimus. Apylin
kėms .turinčioms chorus, 
tautinių šokių grupes ar ki 
tokius meninius vienetus 
šiomis dienomis išsiunčia 
mas mūsų Kultūros Komi 
sijos raštas.Meniniai vie 
netat prašomi nedelsiant 
suteikti Kultūros komisi
jai prašomas žinias, ku
rios reikalingos šimtme
čio komisijai Otavoje. 
2. JAUNIMO METŲ 

REIKA LAI
Vasario 16 dienos iškil 

mėse visoje Kanadoje pra 
dėtas parašų peticijai rin

ktmas.Jis bus tęsiamas iki 
patkongreso. Parašai ren 
kami iš visų, kas tik sutin 
ka mūsų prašymą Jungti
nėms Tautoms paremti.

Pagal Jaunimo metų pro 
gramą,kovo mėn.yra pini 
ginto vajaus mėnuo.Vajui 
sustiprinti,Toronte suda
rytas Jaunimo Metų Tal
kos komitetas iš dr. J. Sun 
gailos,prel.J.Tadarausko, 
Tėvo Placido, OFM, kun. 
P.Ažubalio,Tėvo Barnabo, 
OFM, kun. A.Žilinsko, ir 
inž.B .Baranausko^ rtimo 
je ateityje panašus komlte 
tas bus sudarytas ir Mont 
realyje. Ta pačia proga 
malonu konstatuoti, kad 
trys lietuvių kredito koope 
ratyvai Kanadoje yra atsi 
žvelgę į jaunimo prašy
mus ir paskyrė tam reika 
lui stambesnes surtias iš 
pelno. Toronto Prisikėli
mo bakelis paskyrė $500, 
Toronto "Parama" $400, 
Montreallo "Litas" $200- 
jaunimui ir $500 parodai.
3. MOKYTOJŲ DIENOS 
galutinu nusistatymu įvyks 
Toronte,š.m.balandžio 23 
d. Programoje numatytos 
paskaitos šiomis temomis: 
anglų ir lietuviškųjų meto 
dų derinimas,mokslo prie 
monės, programos keiti
mas, vaikų skaitybos išju 
dinlmas.Be to,ta pačia pro 
ga ruošiama mokslo prie 
monių paroda.
4, STATUTAMS

PERŽIŪRĖTI 
komisija jau sudaryta ir 
pradėjo darbą. Ją sudaro 
pirm. L. Tamošauskas 
/Krašto Valdybos sekreto 
rius ir buv. Toronto apyl. 
pirm./B. Sakalas/buv.K 
LBKrašto Valdybos pirm. / 
ir adv.G.Balčiūnas.

A. Rinkūnas 
Krašto Vald.pirm.

L. Tamošauskas , 
sekr.

Canadian Vickers Ltd
Machine Shop pasiūlymai

Milling Machine Operators 

Electrical Inspectors

Radial Drill Operators

Mechanical Fitters
Assemblers

Planer Operators 
Lathe Operators 
Electricians
Vertical and Horizontal

Suinteresuotieji turi būti pilna? prityrę, sugebą naudo

tis brėžiniais ir mokėti patys nusistatyti mašinas.

NORMALUS DIRBANČIŲJŲ SOCIALINIS 
APRŪPINIMAS.

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

dinlmas.Be
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Apie atkursimq Lietuvei
IR JOS PROBLEMAS 

( Medžiaga diskusijoms)

RAŠO DR. KAZYS KARVELIS 

esamose aplinkybėse gali 
pasirodyti vertingi. Būtų 
labai neišmintinga drausti 
visuomenei organi zuotis J 
politines, kultūrines bei 
ekonomines organizacijaą 
nes mūsų skelbiamos de
mokratinės laisvės būtų 
tik tušti žodžiai.

Ihip pat norėtųsi atkreip 
ti dėmesį į 
SOCIALINES VEIKLOS 
PROBLEMĄ.

Okupantas Lietuvoje už 
draudėbet kokią veiklą, ku 
ri nėra valdžios ar parti 
jos propaguojama, tačiau 
apsčiai davė kultūrinio su 
rogatoir socialinės veik
los. Okupantui yra aišku, 
kad žmonės turi būti užim 
ti visą dieną, kad jie netu 
rėtų laiko galvoti apie ko 
kias laisves.Na ir pabėrė 
visokiausių saviveiklos ra 
teitų,raudonųjų kampelių, 
tautinių šokių ansamblių 
ir begalę visokių kitokių 
panašaus pobūdžio sambū 
rių. Seniems žmonėms ši 
ta veikla yra įkyri ir var 
ginanti , tačiau jaunes
niems,kurie pilni ainamiz 
mo ir energijos, tokia so 
dalinio bendradarbiavimo 
ir kultūrinės veiklos nuo 
lattnė dinamika yra pake 
liama, o kartais ir reika 
linga. Todėl šitų visokių 
suorga lizuotų vienetų, o 
ypač 
KULTŪRINIO POBŪDŽIO 
kaip chorai, kaimo kape - 
los,ansambliai,skaityklos 
vaidinimų kolektyvai ir vi 
sa eilė panašių sambūrių

Septintasis tęsinys.

SUAUGUSIŲJŲ 
PERAUKLĖJIMAS

Suaugusieji, o ypač tie, 
kurte yra brenaę nepri
klausomos Lietuvos metu, 
nebe taip stipriai paveikti 
komuristinės propagandos 
ir indoktrinacijos.katp jau 
nimas,kuris nėra ragavęs 
laisvo, demokratinio gyve 
nimo. Tačiau sistemingai 
maitindami ir suaugusius 
komunistiniais nuodais, 
daugiau ar mažiau bus pa 
likę savo pėdsakų .Pats pa 
grindinis visuomenės per 
auklėjimas į laisvą, demo 
kratinį gyvenimą akstį įas 
bus pati žmonių patirtis ko 
munistinio valdymo me
tais ir natūralusis laisvo 
jo gyvenimo troškimas, 
kur žmogus gali laisvai pa 
s išakyti,laisvai organizuo 
tis ir jungtis į kultūrinį, 
ekonominį,polltinį ir sočia 
linį gyvenimą. Vėl laisvę 
atgavus žmonių nuotaikos 
bustiek pakilusios, kad at 
slkursiančios Lietuvos vai 
džtai greičiausia teks nu 
statyti tik bendrąją vagą 
šiai
LAISVIŲ PASIREIŠKIMO 
UPEI, 
o pati jėga kils spontaniš 
kai iš pačios visuomenės . 
Tą bendrąją kryptį galima 
bus nurodyti per viešąją 
spaudą, radio, televiziją, 
susirinkimus ir kitus in
formacijos kelius, kurte

nis perauklėjimas daug 
daugiau turės pasisekimo, 
negu kiekvieną asme 4 ban 
dant pasiekti ir paveikti 
indlvidualiai.Tegul orga d 
zuojasi pavasarininkai,  jau 
naltetuviai, varpininkai, 
jaunimiečtaiar kokie kiti, 
ir tegu jie veikia. Dabar 
rodos nebetenka baimin
tis nei komjaunuolių veik 
los,nei pačios komunizmo 
grėsmės kaip anais pir
maisiais nepriklausomo 
gyvenimo metais.

SOCIALINIO APRŪPINI
MO KLAUSIMAS

Organizuojant nepriklau 
somos Lietuvos.gyvenimą 
negalime užmiršti tų so
cialinių laimėjimų, ku
riuos komunistinis reži
mas davė.Norstie laimėji 
mai kartais yra ir labai 
neefektyvūs ir egzistuoja 
tik ant popierio,bet visgi 
yra įstatymuose įrašyta, 
kad veikia nemokamas gy 
dymas,senatvės pašalpos, 
senelių namai, kolchoznin 
kai jau pradėjo irgi gauti 
pensijas ir pan.Tai visgi 
yra laimėjimai, pro ku
rtuos mes negalime praei 
ti namačiomisj\tkurstmoj 
Lietuvoj mes negalime 
duoti
NEI VIENO ŽINGSNIO 
ATGAL
ir šioje srityje, nežiūrint 
kokių ekonomtrių sunkumų 
mes susilauksime šiuos 
planus vykdydami. Geriau 
jau šiandien mūsų laisvi
nimo veiksniai svarstytų, 
iš kur gauti lėšų sociali
nio aprūpinimo planams te 
sėti atkursimoje Lietuvo 
je.Rodyklė lyg vestų į Jung 
tinių Tautų Socialinį sky-

rių,tačiau šiandien ten nie 
ko negalima būtų išnešti 
kol neturime valstybės. 
Privačiubūdu gal būt gali 
mataitis ir ieškoti kanalų 
ir priėjimo būdų prie tarp 
tautinio banko, kad reika
lui iškilus netūpčtotume 
vietoje.

Iškeltieji atkurs imos 
Lietuvos reikalai toli gra 
žu nepaliečia visų valstybt 
nio gyvenimo sričių,tačiau 
manau, pakankamai daug 
klausimų paliesta, kad bū 
tų galima pate šiuos ir kt 
tus klausimus pasikeisti 
nuomonėmis sekančiuose 
šio savaitraščio puslapiuo 
se.Toks ir yra šio rašinio 
tikslas.

LIE TUVIŲ LATVIŲ IR 
ESTŲ VEIKLOS JUNG
TINIŲ TAUTŲ ORGANI
ZACIJOJE KONFEREN
CIJA NEW YORKE

Lietuvių, latvių ir estų 
konferencija akcijos Jung. 
tinėse Tautose reikalais į- 
vyko vasario 12-13 dienom 
New Yorke. Pirmą dieną 
vyko generaliniai posėdži
ai, antrą dieną vyko komi
sijų ir baigiamieji bendri 
posėdžiai.

Konferenciją sušaukė Lie
tuvių antikomunistinė Lyga, lietuvių kalbėjo Algimantas 
Latvių ir Estų komitetai 
Jungtinėms Tautoms.

Pagal susitarimą nuo 
kiekvienos tautinės grupės 
konferencijoj dalyvavo po 
1O atstovų ir dar kiek kvies
tinių svečių.

Dienotvarkėj buvo:l/Mi-

Posėdžiauja New Yorke lietuvių, latvių ir estų jaunimo konferencija, svarsčiusi 
akcijos Jungtinių Tautų Organizacijoje akcijos klausimus. Atvaizde: Gureckas 
daro pranešimą, pirmininkauja latvis kun. N. Trepša. Foto V.Maželis.

Vakarų šnipas Kremliuj
11 tęsinys.

Mūsų ambasadoje gir
dėjau gerus komentarus 
apie Kennedy kalbą, kuri 
buvopuiki.Kiekvienas, net 
karinė žvalgyba ir saugu
mo "rezidentai" kritikavo 
Chruščiovą.  Jie visi sakė, 
kad Kennedy kalba buvo at
sakymas į Chruščiovo kar
do žvanginimą.
•Vakarai tegu pasiruošia. 

Ryšium su Berlynu jie turi 
būti pasiruošę panaudoti 
tankus ir antitankines jė
gas .Kaip galima geriau tu
rėtų būti ištreniruoti ka- 
riai^ovietųplanas sukurti 
konfliktą dėl Berlyno yra 
bandymas jį laimėti be mū- bet jie neįsikiš tuč tuojau, 
šio,bet būti pasiruošusiam 
kautis, jei reikės. Lemia
mai valandai atėjus, yra 
suplanuota tankais uždary
ti visus kelius į rytų Vokie
tiją ir Berlyną.

Pirmieji daliniai bus ry. 
tų vokiečių, antrieji-sovie- 
tų.Visumoje planas numa
to jungtinę operaciją sovie- 
tų ir rytų vokiečių dalinių. 
Chruščiovas tikis i, jog kol 
įvykiai pasieks sovietų ka
rių liniją, Vakarai pradės 
derybas,kuriose dalyvaus 
ir rytų Vokietija ir tuo bū
du bus pripažinta Rytų Vo
kietija.

JŲ PLANAS
Sovietų ir vokiečių dali

niai turės bendrai dalyvau
ti šioje operacijoje,nes vo

sijų, lankiusių JTO dele 
gacijas, ryšium su lapkri
čio 13 d. manifestacija, re
zultatai ir 2/ Akcijai Jung
tinėse Tautose tęsti veik
lai gairių nustatymas.

Pirmuoju klausimu pagr
indinį pranešimą padarė 
latviskun.N.Trepša,o nuo

Gureckas ir Juozas Miklo- 
vas. Antruoju klausimu kal
bėjo daugelis atstovų, o nuo 
lietuvių Paulius Žygas ir 
Nastutė Umbrazaitė.

Antros dienos posėdžiuo 
se buvo veiklūs A.Rupšė- 
nas ,R .Gulb inas ,R .L iutkus.

Konferencija priėmė ben
drus organizacinius veik
los Jungtinėse Tautose pri
ncipus. Be to, priimta pa- 
baltiečių deklaracija.Iš - 
rinktas vadovaujantis komi
tetas, į kurį iš lietuvių įė
jo prel. J. Balkūnas ir J. 
Miklovas ir Paulius Žygas.

KANADOS LIETUVIU FONDO 
VAJUS

/Atkelta iš 2 psl./ 
čių.nes Fondo tikslas yra 
įtraukti į narius kuo dau
giau lietuvių. Malonu, kad 
Hamiltono Apylinkė paju
dėjo ir peržengė $1OOO su
mą,pralenkdama Otavą,St. 
Catherines ir Londoną.

Dėl savo geografinės pa 
dėties ir tautiečių judru
mo Hamiltonas turėtų už 
imti antrą vietą/po Toron 
to /. Kad tas tikslas būtų 
pasiektas Fondo Valdyba 
paskyrė Hamiltonui du įga

Vasrto 16-sios minėjimas Vasario 6 gimnazijoje, kur buvo susirinkę ne tiktai lietuviai, bet daugelis ir vokie liotinius-J.Mikšį irSt.Bak

„Litauische Kreuzwegstationen”
Nationalfeier des Zentralkomitees der Litauischen Volksgemeinschaft in Hiittenfeld

čių ir kai kurie Amerikos kariai. Svečius matome gimnazijos salėje. Kairėje Dr.Rollmann kalbėtojas iš Hangį atstovaujančius įvairius 
burgo. Pirmoje eilėje Vokietijos valdžios atstovai ir JAV karininkai. Minėjimą aprašė vokiečių spauda. visuomenės sluoksnius.

kiečiais vienais negalima 
pasitikėti.

22 atkarpa.
TREČIA DALIS

KAS ŽMONES SKIRIA

IV
Erdvi kultūros namų salė buvo pilna žmonių. Pirmoje 

eilėje sėdėjo rajono vadovai, skyrių vedėjai ir mėsos kom
binato direktorius su žmona, toliau įstaigų tarnautojai ir 
visi kiti, kuriems pasisekė gauti geresnius bilietus. Pavėla
vusiems teko pasilikti už durų arba pasitenkinti stovima 
vieta pasienyje. Arvydas saviškiams išpirko bilietus vienas 
iš pirmųjų, todėl liepgiriečiai sėdėjo pačiame salės viduryje 
ir didžiuodamiesi žvilgčiojo į pasienius, kur grumdėsi kai
myninio kolūkio valstiečiai.

Per pertrauką Goda priėjo prie Martyno. Jis stovėjo prie 
bufeto eilėje, nors negalėjai supaisyti, kur ta eilė: ankšta 
patalpa buvo sausakimšai prisigrūdusi žmonių, ir vis dar 
lindo, lipo vienas ant kito, tiesdami kaklus į niekur nesku
bančią baltą žmogystą, kuri šaltakraujiškai judėjo už pre
kystalio.

— Ką gero pirksi? — paklausė Goda.
— Gal Klemei pasiseks paimti be eilės,— užuolankomis 

atsakė Martynas.
— Jeigu kalba eina apie butelį, tai Stribokas jį iš pra 

garo ištrauks,— nusijuokė Goda.— Kaip patinka vaidinimas?
— įdomus,— santūriai atsakė Martynas.
— Mes gavome geras vietas.
— Taip, Toleikis pasistengė. Tik nelabai patenkinti tie, 

kurie liko namie. Juk už bilietus mokėta iš kolūkio kasos.
Goda paėmė Martyną už rankos.
— Einam iš čia, mus sutraiškys.
Jis pasistiebė ir pažvelgė pro žmonių galvas. Kleme yrėsi 

per minią, lydimas erzlių pasipiktinimo šūksnių.
— Kelią, kelią, jedriona paika! — šūkčiojo prikimusiu

balsu, laikydamas virš galvos du vyno butelius.— Raudonųjų 
burokėlių rašalas eina!

— Išgersime? — paklausė Martynas.
— Ne. Manau, kad sudarysi man kompaniją ir taip pat 

negersi? Einam iš to turgaus, Martynai.
Jis atidžiai pažvelgė į ją.
— Kas atsitiko, Goda?
Ji šypsodamasi palingavo galva.
Staiga jis viską suprato.
— Einam. ..— pratarė perdžiūvusia gerkle.
— Burokėlių rašalas! Burokėlių rašalas eina!
— Tu nepyksti ant manęs? — tyliai paklausė ji, kai jie

du išėjo į fojė.
— Ne. Stribokas vienas susidoros.
— Aš ne apie tai.
— Ak Goda! Jeigu taip, tai aš pirmas turėjau tai pasa

kyti.— Jis apsvaigęs žiūrėjo į jos akis, liepsnojančias pava
sarine laukų žaluma.. . brovėsi tarsi į slėpiningą girių glū
dumą. .. Tolyn... tolyn.. . Bet tenai jau nebuvo jokių 
paslapčių, jokio vyliaus. Kažkieno stebuklas uždegė jos širdį, 
ir dabar ji liepsnojo, kaip vidudienio saulė tada prieš lietų, 
kai jiedu krovė šieną į kupetas.

— Nieko nereikia sakyti, Martynai. Geriausia viską už
miršti ir pradėti gyvenimą iš naujo. Lyg tų devynerių metų 
nė nebūta.

— Būtų gerai. Bet ar tai įmanoma?
Pro šalį, šnekučiuodamasis su dviem nepažįstamais vyrais, 

praėjo Arvydas. Jis linktelėjo galva ir santūriai nusišyp
sojo.

Goda prisiglaudė prie Martyno ir kietai suspaudė jam 
alkūnę.

Po spektaklio jiedu palaukė, kol prasiskirstys žmonės. 
Paskui pasiėmė paltus ir nuėjo prie mašinos.

Kieme ūžė šildomi motorai, šoferiai vaikščiojo apie ma
šinas ir šaukino savuosius. Klegesys, šūkavimai, kibinamų 
merginų spiegimas. Kažkas užvedė dainą, ir vienas sunkve
žimis, žybčiodamas cigaretėmis, pajudėjo iš kiemo.

Jiedu surado savo mašiną. Visi buvo jau susirinkę.
— Pajiechali! — sukomandavo Kleme. — Sėsk, Godute, 

šalia manęs — geriau kelią matysiu.
— Palaukit! Pirmininko nėra! — suklego keli balsai.
— Nesirūpinkit,— atkirto Kleme.— Pirmininkas pėsčias 

pareis.

— Ar kartais nepadauginai burokėlių rašalo? — susirau
kė Martynas.

— Sėsk, išdavike, prie Godos ir neplepėk. Va kur jūsų 
pirmininkas! — Kleme parodė į gaziuką, kuris lėtai slinko iš 
kiemo. Pro atviras užpakalines duris mojo Arvydas.— Verde- 
nis išsiveža. Atgal į „Jaunąją Gvardiją". Būkit laimingi ir 
patenkinti, jedriona paika.

— Oi Kieme,— tarė Goda.— Atsirūgs tau kartą gėrimas. 
Padarysi avariją.

— Nebijok, paukštužėle. Aš kaip kamera: kol pilnas, nie- Į 
kada neskęstu.

Jiedu įlipo į kabiną. Martynas apkabino Godą per lieme- j 
nį. Ji padėjo galvą jam ant peties ir užsimerkė. Pro šalį lėkė 
pakelės medžiai, trobos, vielomis susikibę telegrafo stulpai. 
Mašina staugė kaip žvėris, forsuodama duobes, šokinėjo, 
blaškėsi į šalis. Atrodė, išplėš vairą iš geležinių Klemės 
gniaužtų ir nudardės į atsivėrusią prarają. Bet Godai buvo 
vis tiek. Ji žinojo, kad dabar nieko blogo negali atsitikti. 
Pasaulis vėl buvo jaukus kaip gimtieji namai, geras, pilnas 
patikimų žmonių. Ji glaudėsi prie Martyno, visu kūnu ger
dama jo kūno šilumą, šypsojosi palšai nakčiai ir mintyse 
pritarė kėbule skambančiai dainai.

V

Balandžio pirmomis dienomis oras ūmai atšilo. Atsigręžęs 
pietys urmu varė nuo laukų sniegą. Purvinas vanduo srau
tais kliokė į išsiliejusius griovius, pripildydamas kiekvieną 
kelyje sutiktą duburėlį. Akmenė ištvino vietomis per kokį 
puskilometrį, o Akmens Varčia tyvuliavo kaip ežeras su ne
suskaitoma daugybe mažų salelių, virš kurių isteriškai klykė 
pulkai pempių.

Pavasaris, pavasaris. ..

Kaimas gulėjo, nuklimpęs purvyne, tačiau pavasariškai 
žvalus, atjaunėjęs po įgrisusio žiemos kalinimo. Linksmiau 
trinksėjo trobų durys, žvaliau bliovė galvijai tvartuose, su- 
uodę besikalančios žolytės kvapą, smagiau rūko pirkių kami
nai, įžūliai pūsdami dūmus į žydrą, paukštelių čiulbesiu 
žvangantį dangų. Moterys, apsivilkusios senomis, nuo skalbi
mo sušokusiomis suknelėmis be rankovių, įraudusios ir švie-

Nukelta 4 psl.

Pirmiausia,rytų vokie
čiai yra menkai apginkluo
ti ir nepakankamai paruoš
ti,kadangi mes bijom juos 
visu kuo aprūpinti. Vokie
čiai nemyli mūsų ir ateity 
j ie gali ats įsukti prieš mus 
kaip tai atsitiko Vengrijoj.

Volodia Chorošilov, tan
kų armijos Dresdene še
fas,perankstidveim savai
tėmis nutraukęs atostogas, 
pietaujant man pasakė:Vos 
tik pasirašysime sutartį 
su vokiečiais, bus paskelb
tas išimties stovis ir rytų 
vokiečiai užims visus kon
trolinius taškus, perims 
apsaugą ir aprūpinimą.Mū- 
sų daliniai bus pasiruošę ,

mes tik sakysim:"Prašau 
amerikiečiai, anglai ir 
prancūzai,eikit į Berlyną , 
bet jūs turit gauti leidimą 
iš Rytų Vokietijos".

"Jeigu amertkiečiai,ang 
lai ir prancūzai nenori de 
rėtis su rytų vokiečiais ir 
bandys panaudoti jėgą, va 
kiečiai atidarys ugnį.Ži
noma, vokiečiai neturi už
tenkamai jėgos, bet tada 
mūsų tankai pajudės tie
siai į Berlyną".

Tai aš girdėjau iš dauge 
lio karininkų, ypatingai iš1 
gen. Pozovny, taip pat Fe 
dorov ir maršalo Varen- 
cov.Varencov, tačiau pri
dėjo :"Mes daug Rizikuo
jame, tai didelė rizika". 
/Toliau: Chruščiovo mei-
lužė Furceva - Ekateri
na in ir kt./.

MARCH

IS
RED CROSS

MONTH

KOVO MĖNUO

RAUDONOJO KRYŽIAUS 
MĖNUO

Paaukotas sveiko žmogaus 
kraujas grąžina sveikatą 
daugybei žmonių.
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KUITŪRWĖ^KOAZIKA
BALIO SRUOGOS 

7O-ties metų nuo gimimo 
sukaktis paminėta ir oku 
puotoje Lietu  vole. Tačiau 
neišvengta priekaišto, kad 
rašytojas "nebuvęs pilnai 
susipratęs klasinės kovos 
ideologijos požiūriu”...

Tačiau tas konstatavimas 
kaip tiktai rodo visai prie
šingą faktą, kad Balys Sr
uoga buvo kaip tiktai vis- 
slskai susipratęs ir labai 
gerai žinojo, ko siekia ir 
kas yra kliūtis į siekimų 
realizavimą.
LIETUVIŲ KATALIKŲ MO
KSLO AKADEMIJA ROMOJ 
išleido pirmąjį savo metr 
raščto tomą, kurio turiny
je daug svarbių ir įdomių 
straipsnių. Jų tarpe pažy 
mėtini: prof. dr.Z.Ivins
kio apie pirmąjį Lietuvos 
karalių Mindaugą, dr.J. L. 
Navicko Žmogaus esmė in
ternacionalinių aktų švieso 
je, dr. J. Vaišnoros apie 
Petrą Kriaučiūną ir kt.

,rĮSILIEPSNOJUSI MINTIS" 
Tokiu pavadinimu ACEN 
NEWS |dėjo Algirdo Budre 
ckio straipsnį apie lapkri
čio 13 dienos manifestaci
jos poveikį, kaip atoveiks
mį prieš sov.Rusijos ban
dymą išgarsinti 25 metų 
sukaktį Baltijos kraštų o- 
kupaciją. ACEN prenume 
rata $3.00 metams.Adre 
sas:29 West 57 St. New 
York, N. Y., 10019. E.

ILIUSTRUOTAS MUZIKOS 
ŽURNALAS,

Le Compositeur Canaien- 
The Canadian Composer, 
duoda žinių apie Kanados 
muziką ir kompozitorius. 
Žurnalas iliustruotas la
bai gausiai. Rašoma dv
iem kalbom- anfclų ir pran 
cūzų. Kiekvienas nr. apie 
50 puslapių.

DAILININKAS PRIE RAMIOJO VANDENYNO

JURGIS ŠAPKUS STUDIJOJE PRIE DARBO.
Jurgis šapkus in his studio at work.

Dailininkas Jurgis šapkus yra iš Vokietijos persikėlė | Ameriką, 
įsikūręs su šeima Manhattan Beach Apsistojo Chicagoje ir čia Meno 
miestely, arti Los Angeles. Jo na- institute apie trejus metus studi- 
mai stovi ant kalniuko, iš kur ma- javo tapybą ir skulptūrą. Po to Jau 
tyti čia pat esąs Ramusis vandeny- savarankiškai pradėjo dirbti meno 
nas. švelnaus kaliforniško klimato kūrybos srity, 
globoje dailininkas turi jsitalsęs Drauge su kitais dailininkais Jur- 
atelje, kurios vidury nuo pjedesta- giui šapkui teko dalyvauti Įvairiose 
lo iškilmingai žvelgia žmogaus dy-parodose: New Yorke, Phlladelphi- 
džio “Tyrų Madona” (skulptūra iš joje, Niagara Falls. Windsor (Ca- 
gipso). Aplinkui, pasieniais nemaža nada), Chicagoje, Los Angeles ir 
užbaigtų paveikslų bei medžio rai- kitur. Jo individualinės parodos 
žinių. įvykusios Evanstone (Chicagoje),

Manhattan Beach galerijoje, Los
Meno studijas Jurgis šapkus pra- Angeles Breakfast klubo patalpose,

dėjo Freiburge, Vokietijoje, tuojau Pastarojoje Los Angeles parodoje Ciau šiuo metu, gyvenimo sąlygoms moningai jis neseka jokiu meninln- 
po karo, vadinamojoje Ecole dės buvo parduoti apie 30 jo paveikslų veikiant, Jis daugiau dėmesio skiria ku: jis stengiasi kurti savaip, at- 
Arts et Metiers mokykloje, kuriai (Tai rodo, kad losangeliečial lietu-tapybai; skulptūra užsiima tik už- skleisdamas kūriny savo paties In- 
tada vadovavo dali. Jonynas. Jo viai mėgsta ir vertina meną). sakymų atvejais. Progai paeitai- dividualybę. Svarbiausia jam iš- 
mokytojais ten buvo dali. Valius Jurgi šapkų domina tiek tapyba, kius, laikinas perėjimas iš tapybi- reikšti mene nuosavą vidini pasau- 
ir dali. Krivickas. Studijavo grali- tiek ir skulptūra, ypač architektu- nės kūrybos 1 skulptūrinę sritį su- i j, išgauti kūriny formos ir turinio 
ką ir piešimą. Apie trejus metus, rinė skulptūra. Impozantiškų jo teikia jo dvasiai atsipalaidavimą sintezę, originaliai apipavidalinti 
Po to persikėlė 1 Miuncheną ir ten skulptūros darbų galima matyti nuo kūrybinės (tampos. turimą idėją. Stilius jam ne tikslas
vokiškoje Akademie der bildenden šv. Kryžiaus bažnyčios fasade Chi- Nors dailininkas šapkus mėgsta bet priemonė (kūnyti idėjai Tai’ 
Kunst metus laiko gilinosi j tapy- cagoje: apie juos gana palankiai Braąueą, Chagalli, Picasso, o meninis jo credo aiškiai atsispin- 
bos meną. Atėjus laikui emigruoti, yra rašę Chicagos laikraščiai. Ta- skulptūroje ypač Lipchitzą, bet są- <ijs j0 kūriniuose'.

Jurgio šapkaus kūriniai pasižymi 
stipria ir originalia išraiška, impo- 
nuojančais spalvų deriniais. Pa
veiksluose daugiausia figūruoja 
žmonės, per kuriuos dailininkas

jkūnyja savo idėjas. Nors Jurgio 
šapkaus kūryba nėra abstrakti, 
bet tai dar nereiškia, kad ji nebū
tų moderni. Jo kūriniai alsuoja sa
vaiminga ekspresija. Tai rodo, kad 
dailininkas eina su laiko dvasia.

Pažymėtina, kad dailininko žmo
na Julija taip pat menininkė, stu
dijavusi toje pačioje Freiburge 
Ecole des Arts et Metiers mokyk
loje. Ji daro akvareles ir, be to, 
piešia aliejiniais dažais. Parodose 
yra dalyvavusi Freiburge, Chicago
je ir Palos Verdes, Kalifornijoje, 
kur jos darbai buvo atžymėti “ho
norable mention” žymeniu.

flJtf? Dienos) J- Tinlnis

'Trljos

VEDA DR. GUMBAS

GOBŠUMAS AR SMULK
MENIŠKUMAS?

Į redakciją užėjo vtenas 
poetas Ir sako: 'fyakar Jū
sų vedamame laikraštyje 
3 puslapy, 49-je eilutėje 
Pacituota mano eilėraš- 

to keli žodžiai,-klek jū
sų redakcija tokiu atveju 
moka honoraro?

VISUOMET YRA IŠEITIS

Turistas .kuris ką tik su
valgė skanius pietus, atsi
minė, jogbevetk visus pini
gus paliko viešbutyje. Pa
mojęs kelneriui, jis sako:

-Man nepaprastai nema
lonu,bet aš turiu tik pakan
kamai pinigų užmokėti už 
pietus. Jums gi negaliu duo
ti jokių arbatpinigių.

-Tuo atveju, -atsako šyp
sodamas kelneris, -aš tu
riu padidinti Jūsų sąskai
tą.

DIAGNOZĖ

-Daktare, prašau pava
duoti mane mano Įstaigoje, 
kol aš būstu atostogose.

-Bet, daktare, aš tik ką 
baigiau mokslus, neturiu 
jokios praktikos.

-Viskas tvarkoj, jaunuo 
lt. Mano praktika labai 
šiandieninė. Vyrams pasa
kyk žaisti golfą,o moterts- 
davus loms išsikalbėti, pa
siųsk ekskursuoti po Euro
pą.

FILOSOFAS TEISINGAI 
APSISPRENDĖ 

Filosofai dažnai "nušne
ka", bet išsiblaškėlis fi
losofas logiškai apsis
prendė.
- Kas gi būtų galėjęs pa
imti mano akintus ?.Trum
paregis? Bet trumparegis 
jų neofitų pamatęs. Tolt- 
regis? Bet jis ir be akinių 
toli mato, akintai jampe- 
reikaltngt. Taigi, akiniai 
turėtų būti čia pat... Ir fi
losofas čtpterėjo virš no
sies ir įsitikino, kad tei
singai samprotavo:
- Iš tikrųjų- akiniai ant 
kaktos, - jis apsidžiaugė.

NURODĖ KELIA
Pėščias žmogelis priėjo 

prie policininko, kuris sto 
vėjo vidury gatvės tvarky
damas judėjimą.

- Atsiprašau, kaip man 
pasiekti ligoninę?

- Hm. Tik pastovėk čia 
kiek ilgiau ir pateksi.

LAIKU...

Vtrėja:-Aš išeinu lygtai 
už trijų minučių.

Ponia:-Tat gre($ uždėk 
kiaušinius virti. Žinosiu 
kada jie gatavi, kai eisi.

-Praktiška pas įsiteisinti: 
Aš niekam neaukoju, jeigu 
manęs niekas neprašo...

Jurgis šapkus DISPUTAS / DISPUTE

šapkus J Dykumų Madona. Projekto detalė Aliejus / Oil
Jurgis šapkus INTELEKTUALAS. Nr. 2 / INTELECTUAL

Akvarelė / Water color

KAIMAS KRYŽKELĖJE Atkelta iš 3 psl.
žios — plovė langus, dulkino ant tvorų sukarstytus žiemi
nius drabužius. Vyrai praeidami kalbino jas, globstė pašvie
sėjusiais žvilgsniais, kitas gi, pamatęs dailesnę, sustodavo ir 
įsistebeilydavo kaip į vitriną tokiomis akimis, kad gražuolės 
veidelis nukaisdavo, o sumišusios rankos puldavo slėpti nuo
gus kelius po per trumpa suknele.

Pavasaris, pavasaris. . .
Per kaimą, kaip ir anksčiau, kasdien pralėkdavo iš Šilk

medžio po kelias mašinas su rąstais: pavasario purvynas dar 
neįžengė į miškus. Šoferiai sėdėjo prie vairo išdidūs, vietoj 
amuletų pasikabinę žibuoklių puokštes, ir su atlaidžia panie
ka žvelgė į šalikele klampojančius žemės vabalus — valstie
čius. Per kaimą jie tyčia paleisdavo greičiau, o kitas taip 
įsismagindavo, kad purvas čiurkšlėmis švirkšdavo iš po pa
dangų, nutinkuodamas ne tik tvoras, bet ir arčiau kelio sto
vinčių trobų sienas.

Priemenėje apsivalė šluotražiu purvinus batus ir |ėjo į 
vidų. Tirštas garų debesys apgaubė jį. Iš pradžių nieko ne
matė, tik balzganą dėmę, kur buvo langas: šleikštus šutinamų 
skalbinių dvokas trenkė į gerklę, ir jis užsikosėjo kaip rūko
rius, per giliai užsitraukęs,

— Kas čia dabar. . .— sumurmėjo, perbraukdamas delnu 
sudrėkusį veidą.

— Tu, Arvydai?! Pietų? Vaje! Nemaniau, kad taip anksti 
pareisi.— Prie plytos sušmėšavo šešėlis. Sušliuksėjo pilamas 
vanduo, skambtelėjo rinkiai.— Skalbinius šutinu. Būk toks 
geras, padėk ušėtkėlį išpilti.

— Duok šen!
— Ką darai? Abu neškim, abu!
— Būta čia ko. Pasitrauk! — Jis pakėlė ušėtką už abiejų 

rankenų ir, sunkiai šniokštuodamas, išvirtavo pro duris.
Kai grįžo, garas buvo perkritęs. Ieva tūpčiojo po virtuvę, 

pasikaišiusi suknelę aukščiau kelių. Ji buvo basa, kojos pur
vinos, iki pečių nuogos rankos raudonos ir išpurtusios.

— Duris! Duris užkabink! Vaikas išbėgs į kiemą.
Arvydas užkabino duris ir, priėjęs prie berniuko, kuris 

taškėsi vandens klane, paėmė į glėbį.
Troboje buvo didžiausia netvarka. Grindys primintos, lo

vos sujauktos, ant stalo krūva nuo pusryčių neplautų indų.
— Gal ką reikia padėti? — paklausė Arvydas, valydamas 

nosine purviną vaiko veidelį.
— Atnešk, jei netingi, porą kibirų vandens. Kiaulės dar 

nešertos. Tik užsikabink iš lauko. Vaikas. . .
— Vaikui reikia daugiau tyro oro,— pasakė Arvydas, su

grįžęs su vandeniu.— Pažiūrėk, kaip atrodo. Išblyškęs, rim
tas. Ar toks turi būti penkerių metų berniukas? Leisk jį 
pasimušti su kaimo vaikais.

— į purvyną! Kad prigertų! — pasibaisėjo Ieva.— Geriau 
eik šen, jei toks malonus — bulves kiaulėms sugrūsi, kol 
karštos.

Šutintuvas buvo lygmalas. Bulvės byrėjo per kraštus. Ar
vydas gaudė jas — karštas, susproginėjusias — ir mėtė atgal. 
Nuotaika subiuro. Pasijuto, lyg būtų nusikaltęs kažkam, kaž
ką apvylęs, gėdingai prieš kažką apsijuokęs. Tas biaurus 
slegiantis jausmas jį apimdavo kiekvieną kartą, kai pareidavo 
namo ir išvysdavo žmoną, besisukančią nepabaigiamų darbų 
rate. Jo galvoje brendo ryžtingas sprendimas, bet jis- nebuvo 
tikras, kad taip išspręs keblų klausimą.

— Ieva,— pratarė jis, nepakeldamas akių nuo šutintu
vo.— Reikia kažką daryti... Tu neturi nė valandėlės laisvo 
laiko. Taip galima visiškai nužmogėti.

— Per tas dvi savaites, kai šeriu veršelius, neteko dorai 
paskaityti nė vieno laikraščio,— atsiliepė ji kandžiai.

— Ir, žinoma, dėl to aš kaltas,— susiraukė Arvydas.— 
Bet, rodos, neverčiau tavęs dirbti kolūkyje?

— Argi aš skundžiuosi!
— Nemeluok. Matau, kiek tau džiaugsmo iš to. Bet aš 

dėkingas, labai dėkingas, Ieva, kad tada supratai mane!
Ji silpnai šyptelėjo.
— Taip, aš tave supratau.
— Ir aš tave suprantu, Ieva. Tau sunku... Tu, gal būt, 

tada pasikarščiavai. .. Gal norėtum... Mes pabandysim pa
ieškoti kitos. ..— pasakė Arvydas, šlykštėdamasis savo ne
nuoširdumo.

Ieva papurtė galvą, bet jis to nepastebėjo. Ne, ji nenorė
jo atsisakyti veršelių. Ne dėl to, kad būtų pamilusi juos. 
Anaiptol! Ji nekentė jų. Penkiasdešimt aštuonios žalos, mar
gos, raudos būtybės pasitikdavo ją tris kartus per dieną 
įžūliai reikliu bliovimu. Jos stumdydavo ją snukiais, kartais 
išmušdavo kibirą iš rankų, numindavo koją. Viena akimi ji 
sekdavo savo darbą, kita būdavo nukreipta į sūnelį, kuris tuo 
metu strapaliodavo veršidėje. Ją visą laiką persekiojo baimė 
dėl vaiko: jis gali peršalti, apsirgti, įlipti pas veršelius; ver

šeliai gali jį sumindžioti; jis gali išeiti lauk, o ten srutų duo
bės. .. Jį gali... Gali, gali, gali. Šimtai tūkstančiai vienas už 
kitą baisesnių galimumų.. . Kai liuoba pasibaigdavo, Ieva 
pasijusdavo kaip ligonis, pakilęs iš beviltiškos ligos patalo. 
Ji spausdavo savo berniuką prie krūtinės, bučiuodavo ir 
juokdavosi, tarsi jiedu būtų perėję pavojingą lieptą, kuris 
tuojau pat sugriuvo. Kažkokia šviesi dėmelė judėdavo po 
širdimi, švelniai kutendavo ir versdavo šypsotis. Ir ji šypso
davosi, jausdama keistą, iki šiol nepatirtą pasitenkinimą. Bet 
užtekdavo pagalvoti, kad po kelių valandų, viską metus, vėl 
reikės bėgti į veršidę, ir nuostabi akimirkos nuotaika išsi
lydydavo kaip žaibas. Ne, darbas kolūkyje tikrai neteikė jai 
jokio džiaugsmo, išskyrus tą palengvėjimo valandėlę, kurią 
pergyvendavo kiekvieną kartą, grįždama namo po liuobos. 
Bet kiek už tai reikėjo sumokėti! Ji turėjo anksčiau keltis ir 
vėliau gulti. Jos darbo diena priminė slenkantį konvejerį, 
nuo kurio negalima atsitraukti nė minutės. Jai teko atsisakyti 
net tų trumpų atokvėpio valandėlių, kurias anksčiau praleis
davo, žaisdama su berniuku, retkarčiais paskaitydama knygą. 
Tačiau kaip vikriai besisuko, neįstengė visur suspėti. Ji jau 
negalėjo kasdien drėgnu skuduru iššluostyti grindis, laiku 
pakloti lovas, suplauti indus, pagaminti valgį. Į tvarkingus 
namus veržėsi nešvara ir apsileidimas. Ir vis dėlto ji neno
rėjo skirtis su veršeliais. Darbas kolūkyje buvo tarsi kokia 
grandis, kuri jeigu ne tvirčiau susiejo Ievą su vyru, tai bent 
neleido nutrūkti paskutiniam jų dvasinio ryšio siūleliui. Ar
vydą ji dabar matydavo dažniau. Jis beveik kasdien užeida
vo į veršidę pažiūrėti, kaip jai sekasi; jiedu kartais pasikeis
davo tik keliais žodžiais, bet Ievai ir to nereikėdavo: jai 
užtekdavo išraiškaus gesto, šypsnio, malonaus žvilgsnio, iš
kalbingai paginančio jos darbą, ir ji pasijusdavo gausiai 
atlyginta. Vakarais pradėjo atsirasti bendros kalbos apie kol
ūkio reikalus, o tam dingstis paprastai būdavo veršeliai. Per 
dieną ji tiek nusivarydavo nuo kojų, kad baigdavo nusirengti 
pusiau miegodama, tačiau gyvuliškas nuovargis nepajėgdavo 
užgesinti įsižiebiančios vilties kibirkštėlės, kuri jaukiai šil
dydavo širdį, kol užmigdavo.

— Palik mano veršelius ramybėje,— atsakė ji, maigyda- 
ma mediniu maišikliu užplikytus skalbinius.— Aš nebijau 
darbo. Jeigu nebūtų vaiko...

Arvydas nušvito. Jis nelabai tikėjosi tokio atsakymo.
— Kas tau prikiša tinginį? Vaikeli! Tu per daug dirbi!

Nukelta 6 psl.

Tai nauji Kanados pašto ženklai. 
Vtršuj-3OO metų sukaktuvėms pa 
žymėti atvykimą Renė Robert Ca
velier, Sieur de La Salle, baland
žio 13 d., apačtoj-Yukono ir Šiau
rinių teritorijų gėlėms ir žolėms 
kaip įžanga į Kanados 1OO metų 
sukaktuves, kovo 23 dieną.
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'Lito" tvarkomieji organai metinio susirinkimo metu /iš kairės": D. Jurkus /knygvedyba/, Pr. Rudinskas /vedė
jas/, J. Bernotas/pirmininkas/, V.Zubas, P. Adamonts, P.Petronis, P. Povilaitis /valdybos nariai/, du sve
čiai iš Kvebeko kooperatyvų centro, St. Kęsgailą ir J.Blauzdžiūnas.

LITAS
Montrealio Lietuviu Kredito Unija

"LITO11 1965 METU, APYVARTA
PAJAMOS ,IŠLAIDOS
Gauta indėlių_______347,126.2.1' Išmokėta indei. ___215,877.60
Gauta į ein. s-tas 1385,288.371 Išmokėta iš ein.j.1,209,983.41
Grąžinta paskolą____ 470,871.63 Išduota paskolų___817,478.22
Gauta palūkanų..______98,5o6.97 Įstojam. mokesn-------------107.00
Gauta įst. mokesnio.- . .107.00 Administr. išlaide... 23,65O» 49
Garantiją Fondan__ ______237»°O Palūk.už ein. s.__ 17,695*60
Inventor, nurašymas ______ 251.06 Santaupų ir pas.
Išlaidos už 1966 m._____  281.44 draudimai___________ 11,245.18
Įvairios sąskaitos .33,084.66 Įvairios sąsk. .... .. 34,435*74
Kasa vietoje_______ _ 24,285.67 Centr.kasa ein.____ 81,65O.OOi
Atsarga neišiešk. . - sKasa vietoje .... 24,246.47 u p^s J-L»^47.19
skoloms dengti 17,235.00 Garantijų Fond. 17,235.00 ^aluk.uz^em.17,695.60
Centr.kasa ein.s-ta. 84,650.00 Įgytas inventor. —60^96 Vis-o isl 52,591.27
Pereinamos sumos______  2,591.95 Išlaidos už 1965______..281.44 Metų pein 45,975*70

Nepaskirst. pel,.______ 950.99
Pereinamos sumos ---2,591.95 Viso * 98,566.9?

Viso pajamų 2,464,576.96 Viso išlaidų 2,458.037.05

IŠLAIDOS

Administr. 23,650.4'

METINĖ APYVARTA $4,922,614-,01. SPORTO KLUBO ATSTO
VŲ PASITARIMAS

Montrealio Tauro atsto 
vas Keturka pranešė, kad 
Montrealis neturi žaidėjų, 
finansinė pusė labai bloga.

PAJAMŲ PANAUDOJIMAS 
Brutto paj. 98,566.97 
Administr. j23,650.49 

74,650.49 
Sant. ir pasil,245*18 

„ 63,671.30
Paluk. uz eii71695;6o 

Metiniame Montrealio lietuviu kredito kooperatyvo "Litas" susirinkime. Kairėje kooperatyvo nariai svarstant^^^^l®?-11' 70

Namų Įsigyj? 2^300.00

Dividendų 
indėlius ___________

Nepaskirstyt.
likutis
Nepask. pel. 
iš 1964
Viso nepask.
likutis 1965 5,670.25

dienotvarkę. Dešinėje šeimininkės laukia vakarienės^

VISŲ RŪŠIŲ SIUNTINIAI
9 l LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ ir U.S.S.R 
9 SĄŽININGAS IR GREITAS PATARNAVIMAS.
t SIUNTINIAI PILNAI APDRAUSTI.

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

Univeiial Cleane'tA & TjailoiA
• 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

Baltica Investment Corp.
Autorizuotas kapitalas $ 120.000

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

Už indėlius mokame S3 dividendą,

JOE’S BUTCHERY & GROCER
J. LAURINAITIS

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

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

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

Tel. 525-8971

PORTRETAI VEDYBOS - KRIKŠTYNOS
Sl'KAKTUVFS - MAŽAMEČIAMS

JVAIRIOS PROGOS

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

LaSALLE AUTO SPECIALIST Keg’d
SAV. G. DESROCHERS 

Taisau ir dažau lengvas mašinas 
7717 GEORGE LASALLE, QUE.

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

namų 366-4203 
i ■ ............  ■ ........ .... ...................... .... 1

1965 METU PELNO IR 
NUOSTOLIU SĄSKAITA

PAJAMOS

Palūk.už^pas 90,505.11 
Palūk. už 
investavimus 3,660.75 
Div. iš draud4,070.61
Clearingo paj 318.50 
Baudos 12.00

Viso 98,566.97

EKSKURSIJA Į LIETUVĄ

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

Jei kas norėtą prisijungti prie šiy grupiy, turėtą regis - 
truotis iš anksto, nes lėktuve ir viešbučiuose yra užsakyta 
ribotas vietą skaičius. Gyvenantieji Kanadoje taip pat gali 
su šioms grupėms keliauti. Abi šios 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. c. ,

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

BALTIC WOODWORK CO.
IOMOS [VAIRIOS DURYS, LANGAI, \ IRTI VĖS KABITAI 

IR KITI [VAIRŪS MEDŽIO DIRBIMAI

K. KI AUŠAS ir J. ŠI Al Čll LIS.
Adresas: 547 Lafleur Street, LaSalle.

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

ynn»:»Hi<uii»niwn»iiiiiiiuiiinim»niin»n»i»nn:nntniiiiiiH»:tmtmj

ME 7-6727 I

DE LUXE CLEANERS j
S*V. P. RUTKAUSKAS į

117-6 Avenue, Lachine, P.Q |
hiiii»Km«»u:iimtu»iiiHiiiiiiiu»tniini»irMHt»in»m»mti:HHi»nmwJ
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j BELLAZZI-LAMY, INC
2 DO 6-6941 7682 Champlain Blvd. LaSalle
§ įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langą rėmai, / 
j izoliacija. Ten - Test, Masonite, statybinis popietis. j

5 PSL.

SPORTAS
VEDA KAZ

Sporto skyriaus vedėjas 
Kazys Baronas.

IŠEIVIJOS GYVENIMAS
Kanados Sporto Apygar 

dos krepšinio pirmenybės

S BARONAS
Iš kitos pusės, veikla gero 
kai nukenčia, gyvenant to
liau nuo kitų lietuviškų ko 
lonijų ir neturint keletos 
stiprių rankų.

Toronto Vyčio J. Balsys 
-trūksta organizacijos, ku 
ri lietuviškus sporto klu
bus suvestų aikštėje.Mes 
pirmaujame svetimtaučių 
tarpe, tačiau susitinkame 
aikštėje tik apygardinių 
pirmenybių proga. Reiktų 
įkurti "mažąją" lietuvišką 
ją lygą .S porto Apygarda tu 
ri būti mažesnio sąstato , 
paskiriant vadovus paski
roms šakoms .Reiktą pagal

Baltakis OF apie veiklą 
pranešė tik iš gerosios pu
sės .A uš ra gyvuoja laba i ge
rai.

Atsisakius iš KSA vado 
vo pareigų V.Birietai, bu
bo diskutuotas ir tas klau 
stmas, prieinant prie vie
ningos nuomonės, kad klu 
bai pristato savo vadovus , 
kurie bendrame posėdyje 
išrinks naują vadovą, papil 
dys nariais komitetą, pa
rinks paskirų šakų vado
vus.

Sporto klubai visiškai ne 
atkreipė dėmesio į centro 
valdybos pranešimu, neat- 
siųsdami žinių šimtmečio 
proga leidžiamam leidiniui 
Darkartą prašoma skubiai 
tai atlikti, pasiunčiant vi-

vyrų grupėje/Vytis, Kovas votį apie suorganizavimą sas žinias K. Baronui, 1424
Sakalas jau moterų koman 
dų neturi/. Laimė j o Aušra, 
pirmose rungtynėse laimė 
dama prieš Vytų 93:78 /47 
:39/ irprieš Kovą lt J:1O« . 
Antras buvo Kovas, nugalė 
jęs Montrealio Taui’ą TH: 
69 /55:24/ ir trečia vieta 
netikėtai teko montrealie 
čiams,kurie įveikė Vytį 71 
:55/34;28/.Aušra meiste
rio vardą laimėjo dėka JAV 
Staniulio, kuris komandai 
pelnydavo pusę taškų.

Pirmenybių proga įvyko

Kanados lietuvių sportinių 
žaidynių.

Ročesterio Sakalas J.Vo 
syliūtė: klubas turėjo apie 
4Onarių.Nėra moterų seki 
cijos. Yra tik jaunių krep 
šinio komanda.Nėra vado 
vų, trenerių.

J. Z avys-Toronto Šaulių 
Pūtvio kp. šaudymo sekc . 
vad. buvo labai optimistiš 
kas:veiklos sąlygos yra la 
bai geros, reikia tik noro 
ir vadovų.

Aušra - Tėvas Paulius

King St .E .Apt. 11, Hamilton, 
ypatingai išryškinant lai 
mėjimus prieš kanadiečius.

- V. Klimauskas pasirašė 
sutartį su Hamiltono Tiger 
Cat futbolo komanda.

K.B.

Visiems Nepriklauso
mos Lietuvos prenumera 
toriams būsime labai dė 
kingt, jei jie pirmyn susi 
mokės prenumeratą už 
metus. A dm.

kan 2'300'00 EleQa JOnaS Adomontal atrodo, kad esame Lietu- 
2 300l 00 /Adams/ atostogauja Flo- I voje.Susitinkame buvus.

4137^770 ridoje. Jie rašo: Iš Mont- montrealiečius: J.Šarkį, J.
’ ’ realio išvažiavome pirma Marozą, pp.Ilevičlus ir

37,272.63 dienį 11 vai. ir trečiadienį kt. Visi jie,drauge ir mes 
siunčiame Montrealio lie- 

4,103.07 Temperatūra 80 1., malo- tuviams geriausių linkėji- 
nu maudytis. mų.

1,567* 18 Čia sutinkame labai dau
gelį lietuvių iš visos Ame
rikos kontinento. Kartais

vakare jau buvome Miami.

Slidinėki ui Mėlynajam Slėny 
WVal.ee Bleue, Vai David, prie 11 kelio

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

PER
RAUDONĄJĮ 

KRYŽIŲ

SIUNTINIAI LIETUVON i

ir

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

Iš čia pasiusite siuntinius savo artimiesiems 
garantuotai skubiausiai ir 

urmo kainomis 
(30—40% žemiau rinkos kainų) 

IMPORTUOJAME IŠ ANGLIJOS, 
geriausias angliškas vilnones medžiagas vyriškiems 

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

Ateikite ir įsitikinsite, kad čia perkant sutaupysite.
PRIIMAME UŽSAKYMUS 

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

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

vedėjas. Laisvai kalba lietuviškai.

GEORGE LAVINSKAS
A L L S T A T E 1 N S U R A N C E 

VISV 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.
1295 CHURCH Ave., Verdun, Montreal.

ŽMONĖS
GELBSTI

ŽMONĖMS

PRANEŠAMA APIE 
NAUJĄ GYDOMĄJĄ 

MEDŽIAGĄ — 
Tai yra ypatinga gydomoji 

medžiaga, įrodžiusi galią 
sutraukti hemorojus ir 

pataisyti sugadintus 
audinius.

Pagarsėjęs tyrimy institutas 
atrado nepaprastą gydomąją 
medžiagą,sugebančią sutrauk 
ti hemorojus be skausmo. Ji 
per keletą minučiy sumažina 
niežėjimą ir nepitogumus bei 
pagreitina uždegimo pažeistą 
audiniy gijimą.

i Visais naudojimo atvejais, 
švelnėjant skausmams, įvyk
davo hemorojy susitraukimas. 

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

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

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

Pasitenkinimas -- arba 
grąžinami pinigai.

WVal.ee
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TAUPYK IR SKOLINKIS 
TORONTO LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVE

Būstinė: LIETUVIŲ NAMAI
1129 Dunda* St. We»t, Toronto 3, Ont., td. LE 2-8723 

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

Už paskola* ir — morgičiu* — 
Paskolos mirtie* ir invalidumo atveju apdrausto*.
Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, 

bet nedaugiau $ 2,000.00.
„Paramos” nariai* gali būti kiekviena* lietuvi*, 

gyvenanti* Kanadoje.
Kasos valandos:

dienos metu nuo 10 vai. iki 1 vai. 30 min. kiekvienų dieną, 
išskyrus sekmadieniu*;

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

tiktai pirmadieniai* ir penktadieniai*.

Lietuviai advokatai
NEIMAN, B1SSET 

& SEGUIN
Barristers, Solicitors, 

Notary Public.
35 Heyden Street 

(netoli Bloor ir Yonge) 
Toronto 5, Ont. 

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

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

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

330 Bay Street,

MAŽOSIOS LIETUVOS MOTERŲ RATELIS 
niomis ir svečias iš Čika 
gos inž.Adamkavičius, Va 
sario 16 dienos pagrindinis 
kalbėtojas. Pirmininkavo 
kaip kiekvienais metais 
gražiais tautiniais rūbais 
apsirengusi p-lė Elzė Jan 
kūtė, kuri trumpais žo
džiais atidarė iškilmingą 
vakarienę .Kadangi šie me 
tai yra jaunimo metai, ji 
pakvietė ponią Ireną Šer- 
naitę-Mikeljohn,kuri savo 
būdingu žavingumu buvo 
šiupinio vakaro praneš ėja.

Dr.Ž muidzinas pasvei
kino susirinkusius maža- 
lietuvius ir draugus prie 
šiuoinio stalo, kurį prieš 
porą šimtų metų gražiai 
aprašė poetas Donelaitis . 
Kartu jis pažymėjųkad šie 
metai dar ir tuo yra reikš-

vasario 19 d. suruošė savo 
tradicinį šiupinį. Jau nuo 
6-tos vai. pradėjo rinktis 
seni ir gerai pažįstami šių 
pinio lankytojai ir dėlto jau 
iš pat pradžių girdėjosi 
linksmi balsai. Svečiai aty 
džiai apžiūrėjo fantų stalą 
kur buvo vertingų dovanų , 
jų tarpe ponios Ž muidz inie 
nės ir p. Dagio paveikslai. 
Generaliniam konsului dr. 
Ž muidzinui ir poniai atvy 
kus.buvo susėsta prie gra 
žtai padengtų ir gėlėmis 
papuoštų stalų. Prie gar
bės stalo vietas užėmė gen. 
konsulas Ž muidz inas ir po 
nia,kunigas Ažubalis ir tė 
vas Plac Idas,kunigas A. Ž i 
linskas, dr. M.Anysas ir 
Bendruomenės pirminin
kas Augustas Kuolas su po

KAIMAS KRYŽKELĖJE Atkelta is 4 psl.

Kaip tik dėl to ir išėjo kalba,— tarė jis, stengdamasis nepa 
rodyti džiaugsmo.— Aplamai, kaimo moteris apkrauta kaip 
kupranugaris nešuliais. Namų ruoša, darbas kolūkyje, vai
kai. .. Būtų gerai kol kas palengvinti bent vieną nešulį — 
vaikus. Verkiant reikia vaikų darželio kolūkyje. Deja. . . 
visko iš karto neapžiosi. Pirma reikia tvirtai pastatyti ant 
kojų darbadienį. O be naujų tvartų — kiaulidžių, karvi- 
džių,— be rinktinių karvių bandos, be aukšto derliaus jo 
nepastatysi. Oi kiek visko reikia! — Arvydas susiėmė gal
vą.— Bet vaikų darželis ne mažiau svarbus už ūkinį pastatą. 
Įsivaizduoji, kiek jis atpalaiduotų darbo jėgos gamybai!

— Bet moterims dėl to nepasidarys lengviau,— atžariai 
pasakė Ieva. „Jis vėl apie savo tvartus, karves, gamybą. . .“

— Kodėl nepasidarys? Pasidarys, pamatysi! Kol kas ne
turime vaikų darželio, bet galime sugalvoti ką nors panašaus. 
Sakysim, organizuoti per darbymetį kolektyvinę vaikų prie
žiūrą brigadomis. Manau, būtų nesunku vienai moteriai pri
žiūrėti kokį dešimt vaikų? Ne, iš tiesų! Juk tai visai nebloga 
idėja! — Arvydas, susižavėjęs, susijuokė ir klausiamai pa
žvelgė į žmoną.

— Na jau! — Ieva papurtė galvą.— Aš nenorėčiau, kad 
kokia ten boba rikdytų mano vaiką.

Arvydas paniuro.
— Ne boba, o tokia pat moteris, kaip tu.
Jį apėmė nemalonus jausmas, kurį kiekvieną kartą patir

davo, aštriau susikirtęs su žmona, o ypač, kai jos nuomonė 
jam pasirodydavo pernelyg primityvi. Tai buvo kažkoks gė
dos, gailesio, įsižeidimo, apmaudo kratinys. Bet Arvydas ne
sigilino į tą jausmą, nenagrinėjo jo, o stengdavosi greičiau 
užsimiršti, pasinerdamas nesibaigiančiuose kolūkio reikaluo
se. Tad ir dabar, laukdamas, kol susierzinimas praeis, jis 
ėmė galvoti apie artėjančią pavasario sėją. Kai Ieva pakvietė 
valgyti, jis jau buvo atgavęs pirmykštę nuotaiką ir be jokių 
įžangų kreipėsi į žmoną. Jam atrodė, jog apie tai, kam yra 
pasiryžęs, reikia kalbėti trumpai, aiškiai, be jokių pagražini
mų. Jis beveik netikėjo, kad Ieva jį supras, tačiau iš anksto 
buvo nusprendęs neprimesti jai savo valios.

— Klausyk, Ieva,— tarė jis, kaip galėdamas abejin- 
giau.— Paskaičiuokime, kiek mums išeina pragyvenimas.

Ji apstulbusi pažvelgė į jį. Kelias akimirkas sėdėjo pra
žiota burna, laikydama prie lūpų pilną šaukštą. Sunku buvo 
patikėti savo ausimis, kad tai jo žodžiai. J o, kuris niekada 
nesidomėdavo jokiomis kainomis, jokiais pirkiniais, tik savo 
knygomis! Per šešerius bendro gyvenimo metus ji nė karto 
negirdėjo, kad jis būtų paklausęs, kiek sumokėta už tą ar 
aną daiktą. O kai ji kartais apie tai užsimindavo, tai jis abe
jingai mosteldavo ranka arba susiraukdavo, tarsi sakydamas: 
„Nesuk man galvos. Mano reikalas uždirbti, o tavo — protin
gai išleisti.“

— Keista. . .— sumurmėjo ji, neatsitokėdama iš nustebi
mo.— Aš juk nevedu buhalterijos. Antra vertus, kaip galima 
viską suskaičiuoti? Pienas neperkamas, lašiniai vėl, daržas. .. 
Nesuprantu. Jei manai, kad.. . per daug išleidžiu, tai ži
nok — knygutėje aštuoniolika tūkstančių.

— Aštuoniolika tūkstančių! Mes milijonieriai, vaikeli! —

filatelitvžiniaii 
PERKU Nepriklausofros Lie 
tuvos Pašto Zenklus-Vokus-

Ch icagoje
Atvirutęs-Abartus-pavięnius, 
serijomis-dideliais bei ma
žais kiekiais. Kreiptis >cra 
pasiūlymais i W.E. Norka , 
2647 Eddington Street. hilaielphia.Pa, IWf.USAj

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

L.L.D.
Namų.farmų ar bet kurto 
verslo plrktmo-pardavt - 
mo dokumentų sudarymas 
mortgtčiat, sutartys, testa 
mental Ir visi kiti teist - 
niat reikalai.
408 RON CES VALLES A V 

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

Namų: CR. 9-6166,

mingi, kad p.Alšėnas yra 
baigęs a. a.Martyno Jan
kaus biografiją rašyti ir 
kad dar š. metais knyga 
bus atspausdinta.

Dr. Anysas prisiminė 
1923 m.sausio 15 d. įvykius 
kuriuos š.meta is nepami
nėjome specialiu parengi- 
jnu. Paminėjo mirusius 
sukilėlius gen. konsulą Jo 
ną Budrį ir Toronte gyve
nusį Augustą Kunkį ir pra
šė jų atmintį pagerbti tylos 
minute. Papasakojo apie 
įvykusį minėjimą Čikagoj 
kartu su vilniečiais.

Pras idė jo meninė pro - 
grama. Ponas Rožaitis 
gražiai padainavo Šimkaus 
dainas:"Kas ant žirgelio" 
ir "Ant marių krantelio" , 
už ką buvo padėkota gar
siais plojimais. Publikai 
patenkinti papildomai pa
dainavo Budriūno:"Tėviš- 
kėlėje". Gražiai akompa
navo p. Beresnevičienė. 
Jūros skautai pradžiugino 
svečius šokiu: Malūnas . 
Labai šiltai publikos buyo 
priimta jauna poetė Lairna 
Svėgždaitėįpadeklamavusi 
savo kurinius: "Partiza
nai" ir "Svetima žemė". 
Svečiams ypatingai patiko 
jos Partizanai. Ta proga

VASARIO 16-TOSIOS AKTĄ PAMINĖJUS
Pagrindinis Lietuvos Ne 

priklausomybės minėji
mas įvyko, kaip ir kasmet 
Maria aukštesniosios mo 
kyklos salėje. Žmonių bu 
vo daug, bet kai kur buvo 
matoma ir tuščių kėdžių . 
Ankščiau būdavo toje di
džiulėje salėje ir jos bal
konuose jautiesi tikra spūs 
tis. Apkaltinti tautiečius 
atšalimu būtų neteisinga. 
Priežasčių greičiau reik 
tų ieškoti organizacijoje.

Viena,kad paskutinėmis 
prieš minėjimą dienomis

Detroite
NETEKOME TAUTIEČIO VLADO BARAUSKO

linkime jaunai poetei tobu 
lintis ir užimti tinkamą 
vietą tarp poetų ir rašyto
jų tremtyje.

Kunigui Ažubaliui sukai 
bėjus trumpą maldą,priei
ta prie svarbiausio punk
to, prie šiupinio. Gal kas 
nežino, kas tai šiupinys . 
Tegu būna jam paaiškinta, 
kad tai skanus šimtmečius 
valgytas valgis, tirpstąs 
burnoje,tikras skanėstas, 
pagamintas mūsų mielų 
šeimininkių pagal daug 
metų išbandytus receptus. 
O kiaulyčių ausų ir uodegų 
graibstymas sukėlė daug 
juokų ir linksmumo. Pabai 
goję buvo duota kava su py 
ragaičiais.

Po pasistiprinimo eita 
prie loterijos.Buvo laimė
ta daug vertingų dalykų. 
Buvo ir kuriozų: vienas po
nas laimėjo net du paveiks 
lus.kaikiti liko be nieko. 
Viena ponia laimėjo savo 
paaukotą dovaną. Nuotaika 
dar daugiau pakilc\kai pra
bilo muzika ir jaunesnės 
ir senesnės poros pradėjo 
šokti savo< šokius, senus 
arba supermoderniškus . 
Apie pusiaunaktį svečiai 
išsiskirstė,galvodami jau 
apie kitų metų šiupinį.

V.A.

nebuvo tuo reikalu jokių 
pranešimų spaudoje.Kita, 
bene svarbesnė priežastis 
yra ta, kad minėjimo pro
gramoje buvo iš anksto pa 
skelbta net šeši/sic'./kai 
bėtojai.Toks perdėtas kai 
bų skaičius be abejo atbai 
dė svyruojančius ar laiko 
mažai turinčius /ir kas to 
laiko nestokuoja?/ tautie 
čius.

Kada,pagaliau,prieisi- 
me prie vieno, ar daugiau 
šiai, dviejų kalbėtojų ir 
šventei pritaikintos meni 
nės programos, kuri klau 
sytojams dažnai daugiau 
pasako, negu kalbos.Šiuo 
atveju meninė dalis galėjo 
būti ilgesnė ir įvairesnė . 
Dainavos choras- muziko 
A rmono diriguojamas, pui 
kiai pasirodė. Įdomi buvo 
irdr.A.Sužtedelio paskai 
ta.

Tiesa,kai kurios Chica 
gos lietuvių kolonijos ture 
jo savo atskirus minėji
mus. Atskirai Vasario 16 
d. aktą paminėjo ir Chica 
gos lietuvių jaunimas.

Trumpai pasirgęs, vasariouniversitete, Antverpene, 
s d. mirė Vladas Barauskas:ekonomijos-prekybos mok- 
t ulaukęs vos 57 metų amž- sius, Kaune dirbo "Lietuvos 
i us, savo laiku gerai žino Lloyde". 1944 m.pasitrau- 
n o Kauno notaro Barausko kęs į Vakarus, Belgijos sos 
s nūs. tinėje, Briusely, dirbo UN-

V. B.buvo baigęs Belgijos RRA organizacijoje. 1949 
f ------ .persikėlė į JAV ir apsigy

veno Detroite.Čia dirbo ne
NAUJI BALFO VADOVAI kilnojamojo turto "Elsea"' 

Vasario 20 dieną įvyko Co ir paskutiniu laiku tur 
Chicagos rajone veikian- ėjo atsakingas revizoriaus 
čių Balfo skyrių atstovų su pareigas "Detroit Marine" 
sirinkimas.Be kitų organi kompanijoje.
zacinių reikalų buvo išrink Vasario 9 d. palaidotas Ho 
ti ir nauji vykdomieji orga ly Sepulchre kapinėse. Dal 
nai.Į apskrities valdybą iš yvavo daug žmonių iš įvai- 
rinkti:A.Gintneris, V.Šim rių vietovių: švogeris dr. 
kus, J. Baris, Čiurienė, Če Pakalniškis ir dr.Martinai 
paitis, Arštikys ir Serelči tis iš Ohio, švogeris dr.V. 
kas. Pakalniškis iš Kanados, agr,

G.Indreika, dr.M.Baskienė, 
linž. Baskys, gen. P. Plecha
vičius, adv. L. Indreika, dr.

Prie pažymėtinų įvykių Laurinaitis,G.Indreika iš 
Chicagojpriklauso,be abe Čikagos ir daugybė detroi- 
jo,ir lietuviškieji "Travia-tiečių, ūindsoriečių ir apy- 
tos " spektakliai,kuriuos linkių lietuvių.
Chicagos Lietuvių Opera Apgailėtina netekus rim- 
rengia Marijos mokyklos to, taktiško, nuoširdaus ir 
salėje kovo 20, 26, 27 ir ba kitus gerbiančio asmens, 
landžio 2 dienomis. Kor.

LIETUVIŠKOJI
"TRAVIATA"

Vladas Barauskas su žmona ir sūnum. •

šūktelėjo jis, dirbtinai nustebęs.— Bet kol kas nelieskime 
milijonų — pakalbėkime apie kasdieninę duoną.

Ji nepasitikėdama pažvelgė į vyrą. Jis nusišypsojo plačia 
atvira šypsena, ir ji susigėdusi nuleido akis. Jai pasidarė 
nesmagu, kad negerai pagalvojo apie jį, nors ir ne visai pa
tikėjo jo žodžių nuoširdumu. Aštuoniolika tūkstančių. .. Taip, 
tai suma. Jeigu ji būtų plačiau leidusi, galėjo tų pinigų ir 
nebūti. Jis turėtų įvertinti jos pastangas. O gal ir vertina, 
tik neišsiduoda. .. Ji norėjo pasakyti, kad dabar, kai jis gau
na tokį didelį priedą, tą pačią sumą bus galima sutaupyti 
dvigubai greičiau, bet instinktyviai susilaikė: perdaug gerai 
prisiminė, kuo baigdavosi jų pasikalbėjimai panašiomis te
momis.

Kartą ji pasiteiravo:
„Arvydai, kodėl neklausi, kur dedu pinigus? Ar tau ne

atrodo, kad tavo žmonelė perdaug išlaidi?"
„Vaikeli, tikrai norėjau paklausti! Tik ne to, kur dedi 

pinigus, o iš kur juos imi, kad namie visko pilna. Tu nuostabi 
netikusio Adomo žmona Ieva!"

Tada ji, apsvaigusi nuo laimės, atskleidė savo paslaptį, 
kurią saugojo ištisus metus. Tačiau jis nepašoko iš džiaugs
mo, neišbučiavo jos. kaip bu»- .. .niusi, o abejingai pasklai
do taupomosios kasos knygutę ir nepagarbiai numetė ant 
stalo.

„N-taip. . . O ką gi taip manai pirkti už tas santaupas?"
Ji buvo pritrenkta, nusivylusi, įskaudinta. Vos sulaikė 

besiveržiančias ašaras. Tikslas, kuriam buvo pradėjusi kaupti 
pinigus, staiga pasirodė nieko vertas, ir ji, rausdama ir mik
čiodama iš sumišimo, atsakė:

„Aš maniau, būtų gerai. .. mes galime... nusipirkti 
„Moskvičių". ..

Jis nusijuokė ir, kaip visuomet, kai suirzdavo, ėmė vaikš
tinėti kambaryje.

„Taupyk, ką gi, jeigu atlieka. Bet bijau, kad tai nevirstų 
aistra. Šiandien sumanei nusipirkti lengvą mašiną, rytoj, įsi
gijusi ją, užsigeisi ko kito. Taupyti reikia be tikslo. Kitaip 
žmogui gresia pavojus pasidaryti daiktų vergu ir šykštuoliu. 
„Moskvičių". . . Ir sugalvok tu man! — Jis vėl susijuokė, ir 
tada ji pirmą sykį pajuto jo balse atlaidžią pašaipą, kuri vė
liau tapo jai nepakeliama našta.— Kurių galų mums lengva 
mašina? Kada su ja važinėsime kaime? Į Viešvilę galima 
nuvažiuoti motociklu, o jei užsimanysime toliau, sakysim, į 
Palangą, pasisamdysim mašiną. Susisiekimo priemonių mili
jonai, tik turėk pinigų. Ne, aš savo draugo „Ižo" nekeisiu 
į jokį limuziną."

Tuo užsibaigė vyrui paruošta staigmena ir slapčia puose
lėtos svajonės apie „Moskvičių". Bet Ieva nenustojo lankiusi 
taupomąją kasą. Dabar ji tikrai neturėjo taupymo tikslo, kaip 
to ir norėjo vyras, tačiau pasąmonėje glūdėjo miglota nuo
voka, kad kartą kažkas įvyks ir jos pastangos neliks neįver
tintos.

— Tu kažkur suki, Arvydai,— pasakė ji, stengdamasi 
nuslopinti džiaugsmingą viltį, kad pagaliau išmušė jos valan
da.— Jeigu tau prireikė pinigų, tiesiai sakyk.

— Ne ne.— Jis šypsodamasis papurtė galvą.— Mudu 
pasiekėme tą materialinio gerbūvio laipsnį, kai nebereikia 
sukti galvos dėl pinigų. Tik pamanyk: vien už darbadie-

nius — o jų prisirinks netoli dviejų šimtų per mėnesį — 
abiem išeis apie tūkstantį rublių. O kur dar priemoka? Pus
trečio tūkstančio trims žmonėms tai daugiau negu gana!

— Nereikia pamiršti daržo ir gyvulių,— priminė ji, užsi
gavus! — negi jis nemato, kad ir jos trigrašis šį tą reiškia? 
Viską pavertus pinigais, mažiausiai po tūkstantį rublių pri
sideda kiekvieną mėnesį.

— Taip. .. aišku. ..— Arvydas pasukiojo šaukštą lėkš
tėje.— Bet mums tas tūkstantis visiškai nereikalingas, Ieva.

— Tu manai, kad... Žinoma, tavo reikalas. . .— Susigū
žė, lyg būtų kas užsimojęs kumščiu, nes jau suprato, kur jis 
suka.

— Vaikeli! — Jis pasitraukė su visa kėde arčiau ir ap
glėbė ją per pečius. — Kam mums bereikalingas vargas? 
Kurių galų tas daržas, karvė, kiaulės, jeigu ii- be jų puikiau
siai galima apsieiti?

— Apsieiti be mėsos, pieno, daržovių? . .— paklausė ji 
mediniu balsu.

— Pieną ir kiaules pirksime iš kolūkio, o kai dėl daržo
vių. . . kiek ten jų reikia valgymui? Pasisodinsime už trobos 
kelias vagas bulvių, kopūstų, dar šio to po truputį, ir užteks. 
Tai kaip? — Arvydas paskatindamas suspaudė jai pečius.

— Kam klausi? Vis tiek pastatysi ant savo. . •
— Kodėl ant savo? — Jis nuėmė nuo jos pėčių ranką.— 

Visų pirma tai liečia tave. Argi nematai, kvailute, į ką baigi 
pavirsti? Tavo rankos ir kojos prikaustytos prie girnapusių. 
Tu negali išsiauginti sparnų, pakilti nuo žemės. Aš noriu 
sutrupinti tas girnapuses, supranti? Ateis laikas, kai niekas 
neturės pagelbinių ūkių.

— Ateis . . Tai kam grąžinai Rimšoms antrą karvę? — 
paklausė ji su pagieža.

— Kalbi, kad kalbėtum.— Arvydas pasitraukė su visa 
kėde prie savo lėkštės ir įknibo į valgį.— Atrado su kuo 
lygintis — su Rimšomis! Tavo sąmonėje tebesėdi smulkus 
savininkėlis, buržuazinio ūkininko įpėdinis, kurį, jo paties 
labui, lazdomis reikėjo varyti į kolūkius. Tau, gal būt, ne 
tiek gaila tos tūkstantinės pajamų iš pagalbinio ūkio, kiek 
graužia pavydas: kaipgi čia dabar? Visi turės šešiasdešimt 
arų. karvę, kiaules, o aš menką žemės ruoželį už trobos. . . 
Apverktina privatininko psichologija: kąsnis per didelis, bet 
ryk, nors akys šoktų iš kaktos. . .

Jis niekuomet neklysdavo. Jo persmelkiantis žvilgsnis 
skaitydavo jos sielos raštą kaip atverstą knygą. Bet šį kartą 
prašovė pro šalį. Jeigu tai padarė ne tyčia, iš pykčio, vadina
si, kuo toliau, tuo mažiau jiedu vienas kitą pažįsta. Buvo 
laikai, kada jos pirštai, kaip daugelio šeimyniškų kaimo mo
terų, linko į rublį, bet po atsitikimo su santaupomis „Mosk- 
vičiui" pirkti ji tapo abejinga turtui. Ne, ji visai nepavydėjo 
daržų kitiems, o jei gailėjosi pagalbinio ūkio, tai ne. iš godu 
mo, o bijodama prarasti materialinę pusiausvyrą tarp savęs 
ir vyro. Atsisakyti šešiasdešimties arų žemės ir gyvulių jai 
reiškė ne vien netekti tūkstančio rublių mėnesinių pajamų; 
tai reiškė pripažinti, kad visas tas sunkus, nedėkingas dar
bas, ta naminė moters katorga, kuri išplėšė iš Ievos kelis 
geriausius jos gyvenimo metus, buvo nereikalinga, beprasmė.

Daugiau bus.

Detroito lietuviai pasiges 
netekę V.Barausko.

Valionis paliko nuliūdusią 
žmoną, dantų gydytoją Va
leriją /Pakalniškytę/, sūnų 
studentą Algį, uošvius, Oną 
ir Kazį Pakalniškius, švo- 
gerius gydytojus ir inžinie
rius Pakalniškius,tris se
seris Lietuvoje ir daug gi
minių, draugų,bičiulių ir 
pažįstamų.
Ilsėkis ramybėje. P. J.

Tautos 
Fondas
TAUTOS FONDAS VIS 

DAUGIAU TALKININKŲ 
SUSILAUKIA

Tautos Fondui prašant 
LB apylinkės valdjdbos kai 
kur pačios suorganizavo 
aukų rinkimą laisvinimui 
ir metų gale prisiuntė T . 
Fondui,k.t. Philadelphijos , 
LB-5OO,-, E.St. Louis,III. ! 
50.-Portland, Oregon-4O i 
dol.

Kitos LB pranešė,kad iš 
par e ng imu .minėj imu, pobū 
viųirkt.yra paskirta Tau 
tos Fondui ir bus prisius I 
ta vėliau.

Taip pat Vilko Seimo ats Į 
tovai jau prisideda prie lė ; 
šų telkimo. Čia pažymėti į 
nas Lietuvos Atgimimo Są ' 
jūdžio Seimo atstovas Jo i 
nas Bagdanavtčius.gyv.Le 
mont,Illinois .Jis VHkoSei 
me,New Yorke,1966 m. lap 
kričio 27-28.pagal Seimo 
nutarimą,raginantį Seimo 
atstovus ir Vliko grupių 
vadovybes-pagelbėti Tau 
tos Fondui organizuoti au 
kotojų būrelius, pareiškė 
norą talkinti ir ten pat Sei 
megavoiš T.Fondo reika 
lų vedėjo įgaliojimą ir kvi i 
tus.Dviem mėnesiam pra ; 
slinkus įgaliotinis J. Bag ! 
danavičius surinko aukas Į 
-245.-dol. iš 25 asmenų. ;

Vlikas sudarytas iš 15 
politinių ir rezistencinių Į 
grupių, o Seimas turi 45 : 
atstovus /po 3 iš grupės/.

Kokia būtų graži talka 
savąjai organizacija i-Vii 
kui-jei vis i Vliko nariai ir 
Seimo atstovai,nors ir ma 
žesniais įnašaiądalyvautų i 
lėšų telkime-Lietuvos iš
laisvinimo darbams pa Į 
remti.

Per Lietuvos Atgimimo I 
Sąjūdžio Seimo atstovą- j 
Tautos Fondo įgal.Joną ! 
Bagdanavičių aukojo: 
50dol.Justas Lieponis.po 
IO dol.: J. Bagdanavičius , 
K.Oželis,V .Kačinskas, B . 
Macianskis, K.Radvilas,
J. Kernagis,PrJ\tkočattis, j 
M.V.Umbrasas, M. Jurgai 
tis,P.Abromaitis, V. Soliu 
nas ,K .Bale iūnas, V .Jankus 
A.Gimbickas,J.Galints,po
5 dpi. :V.Seikus, K .Dapkus
K. Stijiulis, P.Stakauskas, 
O.V.Stlėnas, J. Sirutis, B . 
Navickienė. L. Padleckas į 
ir Ban. Kronas,-viso 245 i 
dol.

Visiems aukojusiems ir 
Įgal.Bagdanaviciui nuošir 
dziat dėkoja Tautos Fondo 
valdyba.

sirinkimas.Be
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hamiAlton
TAUPYK IR SKOLINKIS

KOPERATYV1NIAME BANKELY IE 

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

morgičiŲ paskolos iki 60% turto vertės .
Už šėrus mokama 4^2% dividendo iš pelno, už 

depozitus 4% ir veikia nemokamas gyvyoės ir paskolų 
draudimas.

Pilnas čekių patarnavimas.
Darbo dienos:

Pirmadieniais - penktadieniais 9 vai. -- 1 vai. po pietų, 
Antradieniais ir penktadieniais 5 vai. -- 8 vai. vakaro.

> 21 MAIN St. E. Room 207. Tel. JA 8-0511. 1
L----------------------------------------------------------------------------- 1

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS
šventė ir šiemet praėjo la
bai iškilmingai, nors daly
vių skaičius buvo mažės - 
nisuž pereitų metų, lygiai 
kaip ir aukų skaičius .

Šventė buvo pradėta pa
maldomis, dalyvaujant or
ganizacijų vėliavoms ir va
kare bendra akademija Jau
nimo Centre.

PoKanados himno, minė
jimą atidarė LB pirm. K. 
Mikšys,kviesdamas pagrin
dinei kalbai svečią iš Cle- 
velando,J.F. Daugėlą/jo 
kalbą dedame atskira i/.Po 
jos sekė sveikinimai mies
to burmistro V. Copps, ku
ris užbaigė lietuviškai "ge
ros sėkmės". Federalinio 
parlamento nario J. Maca- 
luco, estų-Rebane, latvių- 
Pulsons ir ukrainiečių dr . 
Martyniuko.

Sekė meninė dalis, išpil- 
dyta AV parapijos choro ,
vad. V. Verikaičio, sol. J.
Krištolaitytės ir šokių Gy
vataro. Minėjimas užbaig
tas Lietuvos himnu. Visai 
akademijai vadovavo mok. 
L. Verbickaitė.

Ateityje, rengiant didės 
nį minėjimą-koncertą, or
ganizacijoms reikėtų paim- 
ti geresnę salę su gera gimnazijos mokinė, pagau- kienė akompanuojant muzi- Paliko nuliūdime žmoną 
akustika,nes Jaunimo Cen- ta Toronte su kitais še- kui Albertui MateikaLWind- Marijoną, pusserę Mačio-
tro nei salė, nei scena nė
ra tinkama dainavimui.
ANGLŲ KALBOS KURSAI 
dienos metu naujiems ka
nadiečiam vyksta 907 King 
St.E.telef. 5449954.Kursų 
vedėja per NL Hamiltono 
atstovą prašo pranešti, 
kad dienos metu valandos 
/nuo pirmadienio iki penk
tadienio/ yra 8.30-11 ir 12- 

SUDBURY, ONTARIO
VASARIO 16 ŠVENTĖS MINĖJIMAS,

kurį rengė LB valdyba, įvy
ko vasario mėn. 12d., uk
rainiečių salėje. Buvo ma
tyti labai daug tautiečių ir 
svečių, kurie susirinko iš 
visos apylinkės.

Minėjimą atidarė LB val
dybos p-kas Aleksas Ku- 
sinskas. Trumpą paskaitą 
skaitė Jonas Čebatorius . 
Meninę dalį išpildė ben
druomeninis - bažnytinis 
choras, vadovaujamas A. 
Kusinsko.

Dainavo solo-I.Glizickai- 
tė, akompanuojant D. Re - 
meikytei, ir lietuvaičių ok
tetas. Klausytojai choro 
dainomis buvo labai suža
vėti, kad plojimais ir net

pasisekęs Vasario 16 d. mi
nėjimas.
• Vasario 13 d., sekmadie
nį, Christ the King bažny
čios salėje Vasario 16 d.

tuvių kalbomis .Pusvalandį 
vedė Juozas Kručas ir Lio
nė Remeikienė, o mecena
tai aukotojai buvo-Valys 
Bružas ir Vladas Juška .

tis, vidury klebonas, erreta ©.Kačinskas, dešinėje P.Januška. 
Kitų pavardės nuotraukoje nebuvo Įrašytos.

-2.30. Hamiltono rytinės 
pusės lietuviai prašomi 
kursais pasinaudoti.
• Iš Clevelando, be J.Kriš 
tolaitytės ir J.Daugėlos, 
dar lankėsi Naujienų ben
dradarbis p.Šemeta su šei 
ma ir p. VI. Braziulis. Visi 
dalyvavo Gyvataro kaukių 
baliuje ir Lietuvos Nepri 
klausomybės šventėje.
• Netikėta mirtis vėl ap
lankė Hamiltoną, paimda
ma a.a. Albiną Ščiuką 57 
m.amž.Velionisdirbo Tai 
kos bankelyje.
• The Hamilton Spectator 
dienraštis įdėjo nuotrau
ką ir platų aprašymą apie 
atvykimą iš Lietuvos Leo 
kadijos Garkūnienės pas 
sūnų Antaną.
• Tas pats dienraštis pa
talpino sporto sk.V.Kli- 
mausko nuotrauką ir platų
aprašymą apie jo pasirašyt ta ir gausiais plojimais pri me Bendruomenės veiklą, KLB-nės Wpg., Apyl.
tą sutartį su profesionalų imta.
komanda Tiger Cat. Tautos Fondo vajaus rei-
• Deja, lietuviškoji pavar- kalaiskalbėjo P. Januška, 
dė nuskambėjo iš blogo- kviesdamas visus Lietuvos 
sios pusės spaudos pusią- laisvinimo kovą, vedama 
piuose vasario 18 d. pažy- Vlik’o,paremti aukomis, 
mint,kadB.S.devyniolikos Meninėje dalyje gražiai
metų amžiaus mergaitė , padainavo viešnia iš Detroi- 
buv. Hamiltono Katedros to, solistė Bronė Beržans-

šiais "kompanijonais" su 
narkotikais. Visa laimė, 
kad laikraštis nepažymėjo 
jos tautybės,nes po skanių 
pietų, sunku yra praryti 
karčią piliulę, ypač kada 
rašoma apie narkotikus. 
Tuo atkreipiamas dėme
sys visų tėvų, kad uždraus
tų draugauti savo vaikams 
su neaiškaus tipo žmonė
mis. K-B- 

trypimais, privertė chorą 
pakartoti "Miškų gėlė" dai-
ną.

Programą pranepinėjo 
ir loterijos reikalus tvar
kė Algis Milčius. Loterijo
je laimėjo:Pr. Gustas, p.Va- 
lienė ir A. Baltutienė.

Praeities praktika paro
dė,kuomet tautiniai minėji
mai paruošiami su gera 
programa,tada nereikia ap
gailestauti ir dejuoti, kad 
tautiečiai} parengimus ne- 
silanko-tai parodė gerai

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

Hamiltono lietuviai prie bendro stalo ~al 1950 metais 
vaišindamiesi kalbasi su ankstyvesnės karos ateiviais

WINDSOR, Ont
PAMINĖTA VASARIO 16 
Minėjimas pradėtas pa

maldomis už žuvusius dėl 
Lietuvos laisvės, Windso- 
ro šv.Kazimiero bažnyčio
je. Mišias laikė ir dienai 
pritaikytą pamokslą pasa
kė kleb.kun. D.Lengvinas . 
Minėjimo aktas ir meninė 
dalis buvo kroatų salėje . 
Minėjimą atidarė ir vedė 
apyl.vald.pirjn .Romualdas 
Dumčius. Šventei pritaikyt 
tą kalbą pasakė svečias iš 
Čikagos , profesorius ir 
"Lituanus" žurnalo red. 
dr.Tomas Remeikis.Kal
ba paremta istoriniais fak
tais, prisimenant sovieti- 
jos tiks lūs,palyginant juos 
su carinės Rusijos užma
čiomis ir dabar esamomis 
galimybėmis atstatyti Lie
tuvos nepriklausomybę, bu
vo entuziastingai išklausy-

soro jaunimas dainomis . 
deklamacijomis ir akorde 
ono muzika prisidėjo prie 
meninės dalies paįvairini 
mo.

nienę Montrealyje ir daug 
giminių Lietuvoje.

Tegul bus lengva Kana
dos žemelė. Ilsėkis ramy
bėje. P. J.

Sudburio šeštadieninė mokykla minėdama 15 metų 
sukaktuves.Iš kairės sėdi:P.Semežys,A.Baltutienė, 
ved. G. Lumbienė,kun.Sabas,M. Venckevičienė ir A. 
Kusinskis. Foto: Remeikis.
minėjimo proga atlaikytos 
Šv.Mišios irpasakytas pri- 
taikytas pamokslas.Pamal
das vedė kun.A.Sabas.
• Vasario 2Od.,perCHNO 
radio stotį "Vasario 16 d." 
proga transliuotas specia
lus,tautiniais motyvais, ra
dio pusvalandis anglų ir lie-

Minėjimas buvo gausus 
dalyviais, jaunimu. Tautos 
Fondui surinkta daugiau ne* 
gu kitais metais.Aukų rin
kimas dar vyksta.

Vasario 16 d.prie Wind- 
soromiesto rotušės /City 
Hali / plėvėsavo trispalvė 
Lietuvos vėliava.

MIRĖ ANTANAS 
SKEIVERIS
Visai nesirgęs, vasario 

1O dieną staiga mirė seno
sios imigracijos lietuvis 
Antanas Skeiveris.Velio
nis buvo kilęs nuo Panevė
žio,gimęs 1903 m.kovo 25 
d.Kanadon imigravęs 1928 
metais. Ilgesnį laiką gyve 
no Albertos provincijoje, 
tenturėjo nemažą nuosavą 
ūkį.1950 pardavęs savo ūkį 
persikėlė pastoviam apsi
gyvenimui į Windsorą.

A.A. A.Skeiveris su vi
sais gražiai sugyveno, rė- 

ilgėjosi savo gimtojo kraš
to.bet Lietuvos laisvės ne
besulaukė.

Vasario 14 dieną Wind
sor© lietuvių šv. Kazimie
ro bažnyčioje atlaikius ge
dulingas pamaldas,palaido
tas švj^lfonso katalikų ka
pinėse.

Sekantis pusvalandis bus 
motinos dienos minėjimo 
proga ir jį užsakė:Petras 
Jutelis, Jadvyga Labuckie- 
nė ir Vladas\Kriaučeliūnas. 
• Vasario 20 d., sekmadie
nį, pas p.p. Mykolą ir Agu- 
tę Pranskūnus buvo meti- 
nis-tradicinis kunigo lan-
kymasis /kalėdojimas/ ir 
p. Pranskūnienės gimimo 
diena. Ta proga dalyvavo 
labai daug svečių, puikiose 
vaišėse pasakyta kalbų, pa
sveikinta sukaktuvininkė ir 
sugiedota "Ilgiausių metų" 
Tenka pažymėti, kad p. p. 
Pranskūnai yra dideli lietu
viškos veiklos rėmėjai ir 
talkininkai,o p.Pranskūnte- 
nėpasižymėjusi savo gabu
mais šeimininkė,kuri mū
sų kolonijoje išmokino da
ryti lietuvišką midų ir įve
dė tradiciją jį naudoti.
• Mūsų jaunimas, vadovau
jant E. Baltučiui,surinko 
daug parašų jaunimo peti
cijai,kuri bus įteikta Jung
tinėms Tautoms. U.

WINNIPEG, Man.
VASARIO 16-TOSIOS

MINĖJIMAS
Vasario 20 d. įvyko Va

sario 16-tos Dienos minė- 
jimas.ll val.parapijoskleb. 
J.Betašius atlaikė pamal
das ir pasakė tai dienai 
taikintą pamokslą.

Pamaldų metu M. Januš
ka ir V. Rutkauskas laikė 
Lietuvos trispalvę,© ketu
rios lietuvaitės,apsirengu
sios tautiškais rūbais sto 
vėjo garbės sargyboje.

Pamaldų metu giedojo 
bažnytinis choras,vadovau
jamas D. Januškaitės. Po 
pamaldų žmonės rinkosi į 
parapijos salę minėjimo 
programos išklausyt.Prie 
įėjimo J.Demereckas, Tau
tos Fondui, rinko aukas. 
Kartu buvo renkamos au
kos ir parašai Jaunimo Pe 
ticijaiJung. Tautoms.

V-bos p-kas agr. J. Mali
nauskas,atidaręs minėjimą, 
įjungė iš KLB-nės Kr.V- 
bos gautą magnetofoninę 
juostelę, pagal kurią vis
kas automatiškai ir atlie
kama: žuvusiųjų pagerbi
mas,Step.Kairio kalba,de 
klamacijos, solisto Vacio 
vo Verikaičio sol o ir ga
liausiai : Lietuva Tėvynė 
Mūsų, visus jaudinančiai 
nuteikia.

Po to, vietos jaunimas 
pašoko kalvelį, rugelius ir 
dar kelis kitus tautinius 
šokius.

Toliau Valentino Simą 
navičiaus sūnus padaro 
staigmeną, vos dvylikos 
metų,pianu pagroja keletą 
dalykėlių.

Pabaigai choras gražiai 
padainuoja keturias daine 
les.

B-nės apyl.v-bos p-kas 
dėkoja tautinių šokių gru 
pės vadovėms :Kr ikščiūnie 
nei ir Barkauskaitei už 
jaunimo paruošimą,© chor 
vedei p. Januškaitei už gra 
žiai paruoštas dainas.

Užbaigai Himnas.Daly
viai su pakilia nuotaika 
skirstosi į namus.

Džiugu, kad mūsų winni 
pegiečiai nesnaudžia ir ne 
pavargsta, tad neužmiršk! 
me,kuomet ir mūsų poetas 
-dainius Maironis kadaise 
eiliavo:

Wlnnipe^o lietuvių vyrų kvartetas /iš kairės/: V.Januška,V.
Stankevičius,V.Armanavičius,K.Strlkaltis,V.Salinaltis,V.Rut
kauskas , J .Demereckas ,pr 5 e Mano D. Januškaitė .Foto N.Mileišio

7 PSL.

nu žymūs Delhi- Hlsonbur^o srities ta 
bako augintojai V.Trei<-»ls /kairėje/ ir 
St. Au~ustinavičius stebi derlių.

TILLSONBURG-DELHI, Out.
VIENYBE JE-GA LYBĖ

Didžiuma šios apylinkės 
ūkininkų perka trąšas per 
šv.Kazimiero parapiją ir 
štai praeitų metų !9'>5 me
tų apyskaita: kompanijos 
sumokėjo parapijai/agen 
tu i/ 7,913.43 dol.,parapi 
jai skiriama 3%, kas suda 
ro 2, SSLS'-' dol.Ūkininkas 
gali pirkti trąšas kurios 
tik nori kompanijos.Tam 
darbui jau keli metai iš ei 
lės vadovauja P.Augaitis 
ir B. Dirsė. Ūkininkai, 
šiems 1966 m.trąšas pir 
kite visi per šv.Kazimie 
ro parapiją, nes turėsite 
ir jūs naudos ir paremsi 
te savo parapiją.

VASARIO 16-SIOS MINĖJI
MAS

Vasario 20 dieną po pa 
maldų parapijos salėje vie 
tos skautės minėjo 48-tą 
Lietuvos Nepriklausomy
bės sukaktį .Publikos buvo 
namažai. Skautės gražio
mis dainelėmis ir dėklą 
m ac i jom is gražiai papuo 
šė programą ir baigė Tau 
tos Himnu. Po programos 
skautės visus pavaišinoka 
va ir skaniais užkandžiais. 
Bravo skautės ir vadovės'. 
Dirbkite Dievui, Tėvynei 
ir artimui,© mes Jums pa 
dėsime.

Skautėms vadovauja R i 
ta Augutinavičiūtė ir Dai 
va Miceikaitė. Gaila, kad 
nėra kas vadovauja oerniu 
kams, o jų čia yra.

Bandras Vasario 16 d . 
minėjimas įvyko vasario 
12 dieną Delhi vengrų salė 
je. Programą išpildė Lon 
dono-Rodnes lietuvių para 
pijos jaunimo choras ir 
tautinių šokių šokėjai, va 
dovaujami kun. B.Pacevi 
č iaus .P rograma buvo pas i 
gerėtina.

Gražu už Tėvynę pavargti 
kentėti,
Palaimintas darbas šalies 
prigimtos,
Laimingas,kur pradedant 
aušrai tekėti,
Su broliais į darbą, kaip 
milžinas stos.

O tu, kurs lietuvio tik var
dą nešioji,
O dvasią už spaustum Tėvy-

Vas. 13 d. sekmadienį, 
parapijos bažnyčioje pa
maldas atlaikė ir tai die
nai pritaikintą pamokslą 
pasakė kun.dr. J. Gutaus
kas.Bažnyčioje buvo tauti 
nė ir šaulių vėliavos. Būtų 
gerai.kad šauliai vietoj pa 
tys stovėję garbės sargy 
boję prie vėliavų,leistų tai 
atlikti skautėms,nes ir jos 
nori pasirodyti.

TABAKO PARDAVIMAS 
baigiasikovolar 2 dieną. 
Visas 1965 meti’ derlius 
tik 155 m ilijonai svarų.Kai 
nos vidurkis susidarys 
apie 67 centai svarui.Sau 
šio 24 dieną tabakas buvo 
pakilęs iki 120 centų sva
rui. Iš lietuvių rodos, lai
mingų nebuvo. Vidurkis tą 
dieną buvo 8° centai sva
rui. Dabar tabako auginto 
jų atstovai lankos i Europoj 
žiūrėdami užtikrinimo, 
kas kiek norės tabako iš 
19^*6 derliaus.ypač Anglija 
kuri atsisako pirkti tabaką 
iš Rodezijos.Impertaltab. 
Comp.prašoužauginti 22° 
m ii.s varų. Ūkininkai užau 
gins, jei bus užtikrinti, kad 
visas tabakas bus parduo 
tas už pelną duodančią kai 
ną. K.

PADĖKA
Dėkojame savo mie

liems prieteliams M.D. 
Norkams, M. A.Grincevi- 
čiams, B.B.Dirsėms, B. 
A. Stonkams, J.P. Laurec 
kams,S .A .Kairiams, A. T. 
Žebertavičiams už tokią 
mums malonią staigmeną 
pradėjus mums gyventi 
naujame name proga, ačiū 
už tokias vaišes, gerus lin 
kėjtmus.odar didesnį ačiū 
už tokias gražias gėles,- 
tas mums visad paliks at 
mintyje. V. V. Treigiai, 
nės jaunos,
Tegul ir tave ateitis toli
moji,
Minėja kaip išgamą mūsų 
dienos.

Petys gi į petį,na vyrai kas 
gali,
Sustokim į darbą už myli
mą šalį,
Prikelkime Lietuvą mūsų.

K. Strikaitis.
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KANADOS LIETUVIŲ 
FONDO VEIKLA 
Kanados lietuvių katali

kių moterų dr-jos Montre 
alto skyriaus valdyba, ptl 
dydama savo pasižadėjimą, 
padarė antrą 25 dol. įmokė 
jimą.Tai pavyzdys,kaip da
limis ir tvarkingai galima 
padaryti IOO dol. įnašą.

Dr. Vytautas Povilanis 
įmokėdamas 50 dol. padi
dino savo įnašą iki IOO dol.

Visų lietuviškų kultūri
nių reikalų mecenatas-Li 
tas metiniame narių susi
rinkime paskyrė jau antrą 
šimtinę Lietuvių Fondui.

Dėkodamas moterų drau 
gijai,dr.Pavilaniui ir Litui 
už padarytus įmokėjimus, 
laukiu daugiau Jgaliotinis.

"BALTIJOS"
STOVYKLAVIETEI 

miško valymo darbams au 
kojo:S.Petrauskienė ir O. 
Čečkauskienėpo$lO.ir V. 
Kačergius $5.00.Užpla
nuota $720.00,gauta $258. 
OO, trūksta $462.

"LITE"
Expo 1967 bilietus grei 

tu laiku bus galima nusi
pirkti su spaudoje skelbia 
mais papiginimais.

"Litas" jau prirašė pa
lūkanas už einamąsias sąs 
kaitas už tris paskutinius 
mėnesius.
• Ruošiamasi paminėti tre
čiojo Lietuvos prezidento dr. 
K.Griniaus 100 metų gimimo 
sukaktį.

Pradedamos "N.L”nayjas vajus
"Nepriklausomos Lietuvos" leidimą paremti, artimoje Montrealto apy

linkėje loterijos būdu leidžiami trys dideli sklypai /lotai/ žemės, visi ver
tės apie 3,000 dolerių. Vieta, kurioje Jau pradėti statyti bungalat, 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

1967 M. PARODA REIKA
LINGA ŠEIMININKIŲ

1967 m. paroda pradėjo 
rinkti 225 šeimininkes, ku 
rios mokėtų abi kalbas .Spe 
cialios algos bus duodamos 
kas atitiks sekantiems rei 
kalavimams;!- tarp 20 ir 
35 metų ; 2-pageidaujama 
vienišos;3-baigusios aukš 
tesntąją mokyklą;4-fiziškai 
s veikos; 5-gero charakte- 

’ rio, geros išvaizdos, malo

"TAURO" ŽINIOS
Vasario 27 d.AV parapi 

jos salėje įvyko loterijos 
traukimas. Laimėjo:V.Ka 
čergius-P. Baltuonio rank 
darbį, G.Naruševičius-V. 
Remeikos tapybą,D. Luko 
ševičius-P.Šultės rankdar 
bį, S. Campbell-P.Šultės 
rankdarbį, N.McKeating- 
R. Bukausko tapybą.Vist 
Tauro nariai nuoširdžiai 
dėkoja visiems, kurie pri 
s įdėjo prie šitos sėkmin
gos loterijos.

Tauras baigė krepšinio 
sezoną trečioje vietoje M . 
B.L.lygoje išlošdamas IO 
ir pralošdamas 4 rungty
nes. Kovo 4 d. lošė su pir 
mos vietos komanda Davis 
Y.M.H.A.pirmose rungty 
nėse pusiau finalu. Pušiai 
kio rezultatas buvo 40-20 
priešo naudai, o gale rung 
tynių priešas išlošė 82-54

AUTOMATAS - ROBOTAS
TINKA GAMINTI MILIJONUS VIENODŲ 
DAIKTŲ. t

A p drauda yra individualus
reikalas

JŪSŲ PROBLEMOS YRA SKIRTINGOS 
NUO JŪSŲ KAIMYNO AR GIMINAIČIO.

TODĖL JUMS YRA REIKALINGAS

Savistovus Apdraudos
Agentas

DR. J. S E M 0 G A S

5441 BANNANTYNE, Verdun. 
Pirmadienįir _ . _ n 
ketvirtadienį 2“4 ' 7~’ p-m- 

antradienį ir 
penktadienį P'™’ 

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

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

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

Namų 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,. ll.d.

4 Notre Dame Št. E.
Suite 205

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

ADVOKATAS

J. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS. 

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

(storidžiai).
6396 Bannantyne, Verdun.

PO 7-6183.

naus elgesio;6-Kanados pi 
lietybės.

Šeimininkės dirba laike 
dviejų savaičių 80 valandų 
pamainomis tarp 9.30 ry 
to ir 9.30 vakaro.Mažiau 
šia alga numatyta $360 mė 
nėšiui su galimybe didėti 
ligt$43O,kaipo priedas už 
kalbas ir atsakomybę.Šei 
mininkėsbus samdomos 9 
mėnesiams,ir 1O savaičių 
bus apmokomos kreipiant 
dėmesį į Kanados istoriją, 
geog rafiją,etiketą,pirmąją 
pagalbą, protokolo pusę ir 
pilną informaciją apie pa 
č tą parodą.Pa reiškimų f or 
mos gaunamos federalinės 
ir provincijų Employment 
įstaigosejhtos įstaigos pir 
mos patikrins norinčias 
stoti kandidates. 1966 m. 
rugsėjo m. parodos atitin 
karna grupė keliaus per Ka 
nadą susipažinti su pareiš 
kusioms noro užimti šias 
vietas. Apie pasėkas bus 
pranešta paštu. /CS/.

AUŠROS VARTŲ PARAPI
JOJE

-Parapijos bazaras įvyks 
kovo 26 ir 27 dienomis. 
-Bažnyčios komiteto po
sėdis kovo 11 d. 7:30 v. 
vakaro klebonijoje. 
-Aukavo bažnyčios fondui 
D.Geležiūnaitė 5 dol., Juo
zas Lukoševičius IO ,B. 
Rimkevičius IO, P. Mickus 
15 dol., Aleksiejūnattė 17, 
J. Oss 25, H.Cote 25, Ūsas 
50, B. Jazokas 1O dol. 
-Montrealto Liet. Katalikių 
kių Moterų D-jos narių su
sirinkimas šaukiamas ko
vo 12 d. 7 vai. vakaro sese
lių namuose. Bus seselės 
Bernadetos paskaita. Vi - 
sos narės ir visi lietuviai 
kviečiami atsilankyti. V-ba
• Kanados Lietuvių Dienai, 
1967 m. rugsėjo 2 ir 3, salė 
jau pasamdyta, Paul Sauve 
Centre, esanti Pie IX ir Ro 
semount Blvd. Salė talpina 
2.500 asmenų,. .
• T.J.Borevičius.SJ lankė
si Montrealyje ir pirmadienį 
jau išskrido.

GYVAI REIŠKIASI 
SAMBŪRIS A LKA

Šiemet įsteigtas Filmo 
ir Dramos Sambūris Alka 
yra užsibrėžęs platų viešų 
parengimų ciklą tikslu su 
pažindinti visuomenę su 
šiandieniniais filmo bei 
dramos reiškiniais. Kas 
antrą savaitę sekmadienio 
vakarais demonstruojami 
meniškai vertingi filmai, 
dažniausia su lietuviškais 
priedais, arba ruošiamos 
paskaitos. Jau kalbėjo Bi 
rutė Pūkelevičiūtė, o kovo 
13 d. iš New Yorko atvyks 
ta dramaturgas Algirdas 
Landsbergis. Dar numato 
mi aktorius Dauburas ir 
filmininkas-rašytojas Jo 
nas Mekas,abu irgi iš New 
Yorko,torontiečiai V. Pe
trulis ir R.Vaštokas.ir tri

ŠV. KAZIMIERO PARAPI
JOJE

Šv.Kazimiero atlaidai pra 
ėjo sėkmingai. Pamaldose 
dalyvavo parapijos jauni
mas ir skautai su vėliavo
mis. Pamaldas laikė sve
čias iš Čikagos T.J.Bore
vičius.SJ.
-Į kazimierinių vakarienę 
atsilankė daug žmonių. Pr
ogramą išpildė jaunieji ta
lentai: E. Bunys, Albertas 
ir Rita Noreikai ir D. Lu- 
kauskaitė, vadovaujant N. 
Gudžtūnattei. Vakarienę pa
ruošė ir vadovavo Albertas
ir Genė Daslai. Vakarienė jUfilmu demonstravimas, 
davė 1015.75 pelno.
-Parapijai aukavo:pp. Kali
nauskų šeima IOO, p Ger- iriuO8e ivykiuosejankytojų 
bardas, S. Mozuraitis, V.
Lazauskienė, K. Strausas, 
M.Zavackas po 50, Ch. 
Popierattis ir J. Statkus 
po 44, A.Tamkevtčius 40, 
V. Lietuvninkas, J. Sinku - 
nas po 30, L.Bohemter, 
A.Popierattis po 25, M.Va 236 SLA KUOPOS S-MAS 
psva, E.Dainius po 24, J.
Jurgutis, P.Bunys, J. Trum
pa, J. Gabrusevtčius, I.Go- 
rys po 20,0. Jastūnlenė 
dol. ir kiti.
-Parapijos rekolekcijos 
prasideda kovo 28 d. ir 
baigsis balandžio 2 d.Re
kolekcijas ves T.Jonas 
Borevičius, S J.
• K.Jokubauskienė šiomis 
dienomis išskrido atostogų į 
Miami, Floridoje, ir praeito
je savaitėje mašina išvyko

Jau praėjusiuose ketu-

buvo tarp 40 ir 70, o toks 
skaičius Toronte yra gana 
patenkinamas, uastebint, 
kad dauguma lankytojų nė 
ra tie patys paprastai atsl 
lanką ir į Akademikų dr- 
jos ruošiamas paskaitas.

šaukiamas kovo 13 d'.-1 vai. 
po pietų Lietuvių Namų s i 
lėje.Visi nariai privalo da 
lyvautt, nes yra rinkimai 
į Papildomą tarybą. Nariai 
atvykę į susirinkimą bus 
pavaišinti.

Kuopa ruošia Juozašinių 
parengimą, kuris įvyks ko 
vo 19 d. toje pačioje salė
je. Kuopos valdyba.

SLA 236 kp.sustrinkimas 
įvyksta kovo 13 d. 1 vai.p. 

A.irO. Kreiviai,Astrauskienė, p. Lietuvių namuose.Kaip 
Gražienė ir E.Vanagienė.

DLK VYTAUTO KLUBO bus balsavimai į SLA Pild 
REIKALAI

Šio mėn. 19 d: 7 vai. vakare kviečiami gausbngai daly- 
tradicinė juozapinių vakarie- vauti,ypatingai,kad kuopos 
nė, kuri bus klubo patalpose pirm« St. Jokūbaitis kandi 
didžiojoje salėje, 2161 St. '-tioja į iždo globėjus .Kuo 
Catherine Street E.'Kviečia- pos ponios atsilankiusius 
mi visi montrealiečiai pager- pavaišins kavute, 
bimui Juozų ir Juzių parengi 
me dalyvauti. Vakarienės me 
tu bus speciali programa, ku
rių išpildys savosios klubie- 
čių pajėgos. Vietos bus paka 
nkamai, salės venteliacija 
/air candition/ bus galutinai

22

žtnomąšiame susirinkime

T-bą, todėl kuopos nariai

SUTARTINAI VEIKIA 
BANKELIS PARAMA 
Kredito kooperatyvo Pa 

rama metinis susirinki
mas ukrainiečių salėje 
sekmadienį buvo išskirti
nai sklandus, nors ir ne- 
skaitltngas-dalyvavo apie • 
240, kuomet pernai buvo 
per 400.Demokratinei opo 
zicijai pasišalinus, šiuo 
metu Paramos vadovybė 
yra vieningose rankose ir, 
galbūt, todėl susirinkę ne 
matė reikalo kelti nepato 
gių reikalų ir net rasti kan 
didatųį valdomosius orga 
nūs. Taip.be balsavimo į 
valdybą grįžo H.Stepaitis 
ir į kredito komitetą M . 
Abromaitls.Tiktat į prie
žiūros komitetą kandidata 
vo vienintelis V. Bačėnas , 
tačiau A. Jucys buvo leng 
vai perrinktas.

Dalininkams buvo pa
skirta 5% palūkanų, nors 
kiek anksčiau susirinkimą 
turėjęs Prisikėlimo par. 
kooperatyvas, turėjęs ge
resnį pelną, matyti, konku 
rencijos dėliai, dalinin
kams nubalsavo 5 1/2 %. 
Betgi valdybos oirm.H. Ste 
paltis užtikrino,kad šiems 
metams palūkanų būsią net 
6%.

Paramos susirinkimas 
paskyrė 2700 dol. Itetuviš 
kiems reikalams:šeštadie 
n ine i mokyklai 1OOO dol., 
Vasario 16 d. gimnazijai 
500 dol.ir po 400 dol. Jau 
nimo Kongresui, Varpo cho 
rui ir sporto klubui Vytis . 
Dėl aukos Vasario 16 d. gim 
naz i jai pasisakė K.Kalend 
ra,siūlydamas palaukti kol 
paaiškės ryšium su V.A- 
damkavičiaus pranešimais, 
tačiau susirinkimas laukti 
nebuvo linkęs.

KAZIUKO MUGĖ
Skautų ruošta Kaziuko 

Mugė sekmadienį Prisikė 
limo salėj buvo gausi skau 
tukų vitrinomis ir sausa
kimša lankyto jų,kaip ir jau 
kasmet įprasta. Tai jau ge 
raiprigijusi neskausminga 
forma sukelti lėšų skautų 
veiklai.

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

DR. V. GIR1UNIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA 
3938 Rosemount Blvd.

RA 7-55S2; namų RA 1-0656

JOSEPH P. MILLER 
B.A., B.C.L.

Suite 205
168 Notre Dame St.E. 

UN 6-2063 ir UN 6-2064.

DR. IRWIN CO P N I C K
Dantų Gydytojas 

4966 Decarie Blvd.
Suite 7

Montreal, Que. Tel. 489-3191

Notaras
J. BERNOTAS 

B.A., B.C.L.

Sun Life Building 
Suite »2001

Tel.: UN 6-4364

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.

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

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

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

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

PER
RAUDONĄJĮ

LAIKRODININKAS 
ANTANAS ŽUKAS 

1855 WELLINGTON ST.
Tat WE 2-0644.

TAISAU IR PARDUODU 
ŽEMOMIS KAINOMIS 

LAIKRODŽIUS IR JUVELYRUS.

Ar žinoma^kad
“NEPRIKLAUSOMOS“
JETUVOS“ SPAUSTUVĖ

LIETUVIŠKAS PUSVALANDIS GIRDIMAS KAS 
ŠEŠTADIENI PER CFMB STOTI, 

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

Telef.: 669-8834

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

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

IMA už:
|Į Nekiln. turto paskolas 6.5% 

Asmenines paskolas 7.6% 
Ipvestacines paskolas 8.4% 
Pigus paskolų draudimas iki

II $10.000.

KASOS VALANDOS:

e l J465 D^SE-.YE: ROSEMOUNTO SKYRIUS:
Sekmadieniais 10.30 - 12.30.

Darbo dienomis: 10.00 — 3.00 vai.!3907 Rosemount Blvd., tel. 722-2472 
kasdien, išskiriant pirmad. ir šeštod.1 Dienq: penktad. 1.00 - 6.00 vai.

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

I.G.ELECTRICR’d
Elektros kontraktoriua 

IGNAS GURČINAS 
889 — 56 Avenue 

Lachine. Tel. 531-0882.

ŽMONĖS 

GELBSTI 
Ž M O N Ė MSI

PINE LAND CORP.
agentas ROMAS VERBYLA 

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

( 1967 ni. pae. 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 
pastų ir paštu pasiusti.

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

Sekantis kuopos parengi 
mas ruošiamas kovo 19 d.

įrengta. Bilietus patartina 
iš anksto įsigyti, kurie yra PIRMININKAI KELIAUJA 
pas platintojus ir kiekvienu 
laiku Klube - J. 'Petrulio ži
nioje, tel. 522-2353.

Sekmadienį buvęs pašalp. 
draugijos susirinkimas buvo 
pasekmingas įstojusiais na
riais, įkurtais įstojo: Irena 
Burbaitė, L.Selenis,Rutkaus 
kas, broliai Jurgis ir Alfon
sas Gudai su žmonomis/Alf.-
-s-me nedalyvavo/ir Br.Jazo riai, kuris lieka gražiu pavyz 
kas. Pastarieji seno klubie- džiu, kurių vaikai dar neori - 
čio Petro Yakšio šeimos na klauso. Pr.P.

Buvę Bendruomenės apy 
linkės pirmininkai Eugeni
jus Čuplinskas su žmona 
Judita/Matulionyte/ sugrį 
žo iš atostogų Karibų salo 
s e. Ketvirtadienį, dabarti
nis apyl.pirm. Augustinas 
Kuolas su šeima išvyksta 
poilsio į Floridą.

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 A3120.

KEATING FORD 
Sales Limited

4415 Bannantyne Avė.
FALCON FAIRLANE

GALAXIE THUNDERBIRD

MUSTANG — TRUCKS

Used cars
I year guarantee

Kreipkitės Į
LEO GURECKAS

Sales Managers Asisleftt
Keating Ford Sales Ltd.

Jūsų lietuvis atstovas
769 - 8831

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

Taip.be
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