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PRflfJUSI SAVAITE
DIDELIS POLITINIS 

PERSILAUŽIMAS

tai. Ghanoje nuverstaNkrumah 
diktatūra. 0 ypatingai reikš 
mingaf perversmas Indonezi
joje. Sukamo paneigė demo
kratinį valdymą ir įvedė ko
munistinę diktatūrą. Bet Pe
kinas nesitenkino Sukamo ko
munizmu ir bandė Indoneziją 
visiškai pajungti Pekinui. Ta
čiau Pekinas čia vėl žiau
riai apsiriko. Ta liaudis, ku
rios vardu Sukamo bandė gi
linti diktatūrinį komunizmą, 
pasakė jam: Gana! Mes lais
vės neišsižadėsime. Mesjiau- 
dis, esame Indonezijos šei
mininkai, ir mes reikalauja
me sau teisią. Ir Sukamo jau 
pašalintas.

Dėl to Pekinas dabar pradė
jo kalbas jau apie pralaimė
jimus, kurią jis numato ir dau 
giau... Tai yra labai reikš 
minga, kad liaudis, nežiūrint 
diktatorią prievartos, pradeda 
aiškiai reikalauti teisią.

REIKŠMINGI ĮVYKIAI JAV 
Amerikai, kaip didžiausiai 

jėgai, atiteko pasaulinės po. 
litikos vadovybė. Tai, kaip 
matome, jai labai sunki naš 
ta. Tokioje rolėje ji dar jau 
na valstybė, be rimtos patir 
ties, ilgus metus praktikavu
si Monroe doktrina - žiūrėti 
savo reikalą ir nesikišti į pa 
saulinę politiką. Tą apdairu
mą dabar ji atperka klaidomis 
kurios brangiai kaštuoja ne 
tiktai jai, bet ir kitiems.

Tačiau ir J AVvyksta fermen 
tacija gera kryptimi, nors ir 
labai trukdoma ar nesąžinin 
gą savanaudėlią,ar nesuprati 
ngą žmonią, koks yra sen. 
Fulbright bei sen. Robertas 
Kennedy.

Bet ir JAV jau turi sąmonin 
gą ir sąžiningą politiką, ku
rie paskutiniais laikais įgau 
na vis daugiau visuomenės 
supratimo ir paramos. Rusk, 
McNamara, Taylor ir kiti ge 
rai orentuojasi ne tiktai Viet 
namo, bet ir pasaulines poli 
tikos klausimais. Pabrėžtina, 
kad JAV prezidentas Johnso 
nas įvertina šią politiką vade 
vybę ir jiems suteikia dau
giau teisią. Ir taip vieton jau 
pranašauto Rusk nušalinimo 
bei jo pakeitimo Goldbergu, 
Valstybės sekretoriui /D.Rus 
kui/ grąžino Kenedžio prisi
savintas teises. 0 tuo pat 
laiku sen. Fulbrightvisiškai 
yra pralaimėjęs. Žinoma, jis 
dar talkins bolševikams sa
vo politika, bet atrodo, kad

Tai, kas dabar vyksta pašau 
linėje politikoje verta ypatin
go dėmesio.

Jeigu ankščiau apie krizę 
komunistę lageryje buvo dau
giau spėliojama, negu kalba
ma kaip apie tikrą vyksmą,tai 
dabar krizės faktas jau yra ne 
tiktai aiškiai matomas, bet 
jis jau yra tapęs spėliojimu 
ta prasme, kaip jis toli nueis 
ir į ką išsilies.

Krizė komunistą lageryje 
reiškiasi ir ideologine - teo
rine prasme ir faktine - prak
tine.

Teorine prasme komunistą 
lageris jau seniai suskilęs į 
du lagerius. Vienam iš ją for
maliai dar vadovauja Maskva. 
Bet Maskvos vadovavimas yra 
labai atsargus ir todėl labai 
susilpnėjęs. Maskvinėje gru
pėje nors ir veikia tradicinė 
linija, kuri ją tebepalaiko, 
bet tikros vienybės nėra. Va
kariniai komunistai kiekvie
noje valstybėje reiškiasi žy
miu individualumu. Skandina
vą ir italą komunistai nesutin
ka su Maskva dėl laisvės są
vokos. Pav.italą komunistai 
net ir religijos klausimu turi 
visai kitokį supratimą ir nusi
statymą, negu Maskva.

Maskvos komunistai yra stip
riai susvyravę dėl ekonomi
nės politikos. Ir neranda išei
ties iš valstybinio kapitaliz
mo aklastovio. Kiti vakarą ko
munistai eina savo keliais. 
Ir ją išsiskyrimas su Maskva 
nuolatos didėja. Visi buvę 
Maskvos satelitai tiktai tuo 
dar palaikomi Maskvos įtako
je, kad juose dar yra Rusijos 
įgulos arba kiti Maskvos su 
daryti saitą varžtai. Tat fak- 
tinai Maskvos bloko kompar
tijose vyksta tarpusavio ko
va. Kova už savarankiškumą, 
kaip Rumunijos, Lenkijos ir 
net Vengrijos.

Kitam komunistą lageriui 
vadovauja kiniškasis Pekinas, 
kuris buvo pasišovęs eiti Sta
lino pramintais absoliučios 
prievartos ir absoliutaus pa
klusnumo centrui keliais. Bet 
Pekinas stipriai apsiriko. Ir 
šiandien jau labai ryškiai ma
tome to apsirikimo padarinius. 
Iš daugelio valstybią ne tik
tai kinai išguiti, bet jau ei
lė valstybią del tos griežtos 
politikos padaryti perversmai 
ir jau komunistai visiškai iš
mesti iš valdžios. Taip yra 
įvykę eilėje Afrikos valstybią. 
Ypač ryškūs paskutiniai fak

jo ir Robert Kennedy politi
ka jau yra pralaimėjusi. Tai 
yra svarbu ir mums - lietuviams. 
Kiek JAV laimės rimtas pro
tas, sąžinė ir tikras pasiryži
mas ginti laisvę, tiek Lietu-

ai iš to bus naudos.

KITOS POLITINĖS 
NAUJIENOS

Visą pirma konstatuotinas 
Prancūzijos prezidento de 
Gaulle pasiryžimas vaidinti 
didelį vyrą sulig fiziniu savo 
ūgiu. Deja, de Gaulle politi 
ka neturi jokią žymią. Ji grei 
čiau atrodo pak.aišėliška. 
De Gaulle sumanė sugriauti 
Atlanto sąjungą, kuri Prancū 
zijai sudarė sąlygas atsigau 
ti po karo. Jis dabar, kai jau 
stipriau Prancūzija atsisto
jo ant koją, reikalauja ją rė
musias Valstybes iš Prancū 
zijos atsiimti visus NATO 
dalinius, ir net varo lauk šta
bą. Tai yra Vakarą valstybė
se vėžys.

ŽINIOS TRUMPAI
• Pakulinėmis žiniomis Indo 
nezijos diktatoriaus Sukamo 
padėtis nėra aiški.
• Mask' oje kovo 29 d. pra
sideda 23 kompartijos šuva 
žiavimas, į kurį pakviesti ki 
tą kraštą komunistai, ją tarpe 
Kinijos ir Albanijos.
• Bukarešte įvyko Rumunijos 
kompartijos suvažiavimas, ku 
ris padarė kai kurią reformą, 
liečiančiąvalstiečią būvį.
e Turkijoje įvyko žemės dre
bėjimas. Yra žuvusią žmonią.
■ Anglijoje vystoma priešrin 
kimine kova. Darbiečiai žada 
nusavinti plieno pramonę, bu 
tą statybą, darbo įmonią padi
dinimą, sveikatos reikalus.

Munsinger, modeliavu- š 
si Montrealyje ir sujau-| 
kusi Kanados politinius | 
užkulisius...
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Bedruomenė
PASITIKĖKIME SAVO JAUNINI -uo

Pasaulio Lietuvių Ben 
druomenės Valdyba, 1966 
kovo 4 dienos posėdy ap
žvelgusi parengiamuosius 
Pasaulio Lietuvių Jauni
mo Kongreso darbus ,kons 
tatavo.kad jie ’ykdomi vi 
su intensyvumu ir pozyti 
via valstybine bei tautine 
lietuviška linkme. Todėl 
Valdyba nuoši džiai linki 
laisvojo pasaulio lietuvių 
jaunimui ir toliau sėkmin 
gai tęsti gražiai pradėtą 
darbą, vykdant- didžiuo
sius savo užsimojimus 
telktis draugėn, bendra
darbiauti ir angažuotis 
lietuvių tauto?. bei Lietu 
vos ateičiai.

Šia proga PLB Valdyba 
pakartotinai kreipiasi į 
laisvojo pasaulio lietu
vius ir jų organizacijas , 
prašydama jaunimo pa
stangas remti ne tik mo 
raliai,bet ir i’AAterialiai, 
nes dideli darbai reikalin 
gitaippat ir didelių lėšų. 
Mūsų jaunimas,1966 kovo 
6 pradėdamas lėšų telki 
mo vajų Jaunimo Metų ir 
Jaunimo Kongreso uždą 
vintams vykdyti, tikisi ir 
laukia kiekvieno lietuvio 
aukos,skiriamos pagal iš 
gales ir nuoširdumą.Džiu

PASAULIO LIETUVIŲ

JAUNIMO METAI
VISŲ D

Štai visų laukiama atei 
nančio Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongreso akade-> 
minė programa. Ji buvo ga 
tutinai nustatyta praeita - 
me P LJK Komiteto posėdy, 
kuris įvyko vasario 27 die 
ną 1966, Čikagos Jaunimo 
Centre.
Ketvirtadienis,birželio 30 
diena:

-paskaita apie jaunimo 
reikšmę tautoje ir išeivi
joje.
Penktadienis, liepos 1 d.:

-JAV ir kitų kraštų pra 
nešimai iš lietuvių jauni 
mo veiklos;

-jaunimo keitimasis sve 
timoj aplinkoj;

-diskusinės sekcijos; 
Amerikos lietuviai;spor- 
tas; jaunimas, jo organiza 
cijos ir visuomenė; laisvi 
nimo darbai ir jaunoji kar 
tajmoksleivių sekcijajreli 
ginė sekcija;lituanistiniai 
mokslai.
Šeštadienis,liepos 2 dieną:

-žvilgsnis į pavergtą 
Lietuvą;

-s impoz iuma i: Lietuvos 
ir Rytų Europos praeitis ; 
gyvenimas Lietuvoj :kultū 
rinis ir religinis pasireiš 
kimas krašte;

-tautinė ištikimybė sve 
tu r;

-bendruomenės išeivijo 
je;

L

gu.kad jam į talką ateina 
visų kraštų lietuvių ben 
ruomenės,lietuvių orga
nizacijos ir paskiri asme 
nys.

PLB Valdyba savo nusi 
statymą santykių su pa
vergtąja Lietuva klausimu 
išreiškė bendru veiksnių 
sausio 22-23 Cleveland© 
konferencijos pareiškimu. 
Tačiau ją pasiekia gandai, 
mūsų visuomenėj ir toliau 
skleidžiami norint pakenk 
ti Jaunimo Metų ir Jauni 
moKongresopasisekimui. 
Šių gandų yra tokių absur 
diškų.kaip kad komunisti
nio jaunimo delegacijos 
kvietimas iš Lietuvos ir 
kt.,kad jie nedaro garbės 
nei jų kūrėjams, nei sklei 
dėjams.Jų absurdiškumas 
taip pat daro negalimą net 
reagavimą J juo s.PLB Vai 
dyba,reikšdama pasitikėji 
mą patriotiniam išeivijos 
lietuvių jaunimui, skirian 
čiam pagal Jaunimo Metų 
šūkį savo jėgas ir žinias 
laisvai Lietuvai Tėvynei, 
tokio pat pasitikėjimo jau 
nimui laukia ir iš visos są 
moningos jos patriotinės 
laisvojo pasaulio lietuvių 
visuomenės.

PLB Valdyba.

Ė M E S I U I
-Lietuvių jaunimas Pa

saulio idėjų plotmėj,
Prašome sekti spaudą 

tolimesnėm informacijom 
apie PLJK programą. Jei 
kiltų klausimų ryšium su 
šiuo pranešimu arba ki
tais PLJK darbais, malo
niai prašome atsilankyti į 
Kongreso būstinę ,kuri yra 
Čikagos Jaunimo Centre, 
562OSo.Claremont Avė., 
6O636.Jei neįmanu tai pa 
daryti, prašome klausti 
paštu arba skambinti tele 
fonu 776-4577.Būstinės va 
landos:savaitės dienomis 
nuo 6 iki 9 vai. vak.,šeš 
tadieniais ir sekmadie
niais uždaryta.

AR TAS BUS GERAI? 
Elta pranešė, kad VLIKo 
Taryba autorizavo VLIKo 
Valdybos paruoštąjį Lietu
vos žemėlapį, pagrįstą ta
rptautinėmis sutartimis.

Atrodo, kad VLIKas bus 
padaręs didelę taktinę klai 
dą, nes tuo bus paneigtas 
Vasario 16 aktas ir Lietu
vos Steigiamojo Seimo nu
tarimas. Be to, tarptauti
nės sutartis niekad neatiti
ko tikruosius lietuvių taut 
os reikalavimus, kuriuos 
ji pareiškė tautos valia St. 
Seime. Kol žemėlapis ne 
išleistus, yra dar laiko 
klaidą atitaisyti.

Pranas Čepėnas 
suregavęs 34—jį Lietuvių 
Enciklopedijos tomą, už
baigė LE redakcijoje dar
bus.

Alfredas Pusarauskas, 
inžinierius ekonomistas, 
sėkmingai atlikęs JTO m i 
siją Afrikoje, pakviestas į 
Tarptautinį banką.

Lietuvių gyvenimo faktai
PAMINKLAS DIDŽIAJAM 

VARPININKUI
Įvairių organizacijų ats 

tovų susirinkimas sudarė 
komitetą pastatyti dr.Ka 
ziui Griniui, vienam iš žy 
miausių varpininkui ir 
buv. Lietuvos valstybės 
prezidentui, paminklą.Ko 
miteto pirmininku išrink 
tas Povilas Daubaras ir iž 
dininku K. Aleksiūnas. Pa 
minklas bus pastatytas 
Lietuvių Tautinėse kapinė 
se,kur dabar, kol Lietuva 
atgaus laisvę, laikomi dr. 
K. Griniaus pelenai.

Komitetas tikisi,kad lie 
tuvių patriotinės organiza 
cijos ir pavieniai asmenys 
duosniai prisidės lėšomis 
prie paminklo pastatymo. 
Tuo bus prisimintas gar 
bingasmūsų tautos vyras 
jo 1OO metų gimimo jubi 
lie jaus proga.

MUGĖS ĮSPŪDŽIAI
Spūstis,kaip ir kasmet, 

buvo Kaziuko mugėje. Pa 
sigerėjimą žiūrovui šukė 
lene vien tik rankdarbiai, 
skautiška ištvermė ir su 
manumas, bet ir didelis 
idealizmas mūsų skautlš 
kojo jaunimo vadovų, ku
rie per skautybę atlieka 
tikrai didelį darbą lietuvy 
bei. Tikra pagarba skau
čių ir skautų organizacijų 
veikėjams.

VARPININKAI
SUSIRENKA
Kovo 20 dieną įvyksta 

Varpininkų Filisterių 
draugijos narių susirinki 
mas-pobūvis.Bus svarsto 
mi svarbūs ateities veik 
los klausimaLVarpininkai 
filisteriai leidžia ’Varpą" 
ir planuoja kitus stam
bius darbus tautinėje ir 
ideologinėje srityje.
LIETUVOS NEPRIKLAU

SOMYBĖS ATKŪRIMO 
sukaktuvių proga 1O sena
torių ir 59 atstovai Ame - 
rikoje specialiais pareiš
kimais atžymėjo JAV Kon
grese 48-sias sukaktuves. 
Jų pareiškimai užrekor- 
duoti 28 Kongreso leidinio 
puslapiuose.Visų Lietuvos 
laisvės siekimas giliai su
prantamas.

34 LIETUVIŲ ENCIKLO
PEDIJOS TOMAS 

jau išeina iš spaudos. Jis 
96 puslapiais didesnis už 
visus kitus. Po šio bus iš 
leistas 35 tomas, kuris 
bus jaupaskutinis. Jis ap
ims raides Z,Ž ir papil
dymus. 34 tomą redagavo 
Pr.Čepėnas,kuris jau at
leistas iš redaktoriaus pa
reigų, nes Enciklopedija 
jau baigiama spausdinti.
LIETUVIU ENCIKLOPE

DIJOS LEIDIMAS 
visai jau artinasi prie ga
lo. Jau prieš metus palei
stas į "pensiją" redakto - 
rius dr. J. Puzinas,Dabar 
paleistas ir antras redak
torius Pranas Čepėnas,su 
redagavęs 12tomų.P.Če
pėnas ta proga dėkoja vi
siems bendradarbiams,tai 
kinusiems jam atsakinga
me darbe.
LIETUVIU ANGLIŠKOS

ENCIKLOPEDIJOS 
leidimas stovi visų kultū
ringų lietuvių dienotvarkė 
je. Tautinė garbė visus 
mus įpareigoja tautos la
bui paruošti kitom tautom 
mūsų pačių šaltinius apie 
Lietuvą. Objektyvi infor
macija yra būtina.Tame 
įsitikino ir Lapkričio 13 d. 
žygio į JTO organizatoriai 
lankydami valstybių dele
gacijas. Jos nieko apie 
Lietuvą nežino.

DAILININKĖS ANASTAZE 
JOS TAMOŠAITIENĖS 
dailės darbų paroda buvo 
Ottawos universitete nuo 
vasario 28 iki kovo 5 die
nos. Parodą atidarė Arts 
Fakulteto dekanas J.M. 
Q uirion. Paroda turėjo 
didelį pasisekimą. D.

LIETUVIŠKOSIOS DIENOS 
AKTUALIJOS

- Pastovi kova už Lietu
vos laisvę.
- Pasaulio Lietuvių Jau
nimo Kongresas.
- Jaunimo Peticija Jung
tinėms Tautoms. Visi rin
kime Peticijai parašus.

- Peticijai ir Jaunimo 
Kongresui lėšų rinki - 
mas.
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vadovauja visiems paren
giamiesiems darbams ir 
renkasi beveik kas ketu
rias savaites aptarti dar 
bų eigą, apsvarstyti nau
jus pasiūlymus, bei nusta 
tyti pagrindines gaires .Pa 
skuttniame posėdyje, sau
sio 30 d.buvo iškelta kele 
tas naujų pasiūlymų ir pa 
daryti sprendimai.

Buvo priimtas pasiūly
mas padaryti "Miss Lietu 
va" rinkimus. Kiekvieno 
krašto ir miesto Jaunimo 
Komitetai yra prašomi

pirmojo vakaro metu. Tiki 
masi sudomint vietos spau 
dą ir televiziją ir tuo pa
gelbėti Kongreso ir Dainų 
Šventės išgarsinimui.

Kitas nutarimas,liečiąs 
lietuviškoje spaudoje pa
skelbtus laiškus,buvo se 
kautis:"Kai kurioms gru
pėms iškėlus PLJK pirmi 
ninkoAlgio Zaparacko tin 
kamumą vadovauti kongre 
so darbams, PLJK komite 
tas vienbalsiškai išreiškia 
pasitikėjimą savo pirmi
ninku ir džai ugiasi jauno-

Svarbiausia
ŠIŲ DIENŲ VEIKSMINGUMO REIKALAS

Antrasis Pasaulio Lietu
vių Seimas yra priėmęs 
Peticijos Jungtinėms Tau
toms nutarimą ir tuo pa
čiu nutarimu yra įpareigo
jęs Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės Valdybą nutari-

įvykdyti kandidačių rinki 
mus .A išku ,kad kand idatės 
privalo atvykti į kongresą. 
"M_‘ L. "rinkimai įvyks 
Ch 'goję, Conrad Hilton 
viešbutyje,birželio 30 d.

s ios kartos bei lietuviškos 
visuomenės parama Jauni 
mo Metams ir Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Kongre 
sui".

Peticijos vykdymo srity
se.

2. Visose vietose, kur 
yra lietuvių, būtinai rei
kia sudaryti Jaunimo Kon
greso ir Peticijos vykdy- 
mo komitetus.Geriausia

mą vykdyti. Tai , žinoma , 
svarbus ir didelis uždavi
nys, kuriam reikia pasiry
žimo, darbo ir lėšų.

Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės Valdyba labai 
sumaniai ir labai prasmin
gai Peticijos vykdymą su
derino su Pasaulio Lietu
vių Jaunimo Kongresu, ku
rį Peticija turi vainikuoti. 
Negali būti prasmingesni© 
ir gražesnio sumanymo, 
kuris taip idealiai tiktų 
jaunimui ir Pirmajam jo- 
pasauliniam Kongresui 
bei lietuviškojo jaunimo 
pasireiškimui pasauliniu 
mastu.

Negali būti geresnio ir 
gražesnio jaunimo pasi
reiškimo pasauliniu mas-

būtų,kad P LB Valdyba pa
skatintų Bendruomenės 
organizacija imtis inicia
tyvos .

3. Vietos komitetų veik
la turėtų būti dvišaka: 
a/ Peticijai parašų rinki
mo ir b/Kongresui ir Pe
ticijai lėšų rinkimas.

4. Panaudoti visokias pa
galbines priemones :a/ 
kreiptis į vadovaujančią 
dvasininkiją, kad ji panau
dotų savo autoritetą ir pa
skatintų klebonus supažin
dinti su Peticijos idėja, 
tikslu ir paprašytų iš para
pijiečių nors ir mažų pini
ginių aukų, b/Turime dau- 
daugelį inžinierių, techni
kų, braižytojų ir tt., kurie 
prieina prie multiplikavi-

tu, kaip toks reikšmingai mo mašinų. Jie lengvai ga- 
iškilus žygis prieš koto- Ii prispausdinti Peticijai 
nializmą ir tuo už tais- blankų ir gali parinkti pa- 
vę.Ypač tai yra nepapras rašų,kaip tą padarė Bosto- 
tai iškilu, kad kaip tiktai ne dr. inž. Gimbutas. c/Pe- 
Peticijos klausimas su- ticijai rinkti parašus gali 
tampa su laiko dvasia ir visi darbininkai savo įmo- 
jos pasireiškimu plačiu nėse. Praktika Montrealy 
pasauliniu mastu, ko pa- parodė,kad žmonės noriai 
sėkmėje dešimtys tautų duoda parašus už laisvę 
yra gavusios laisvę ir ne- ir prieš kolonializmą. Tik- 
priklausomybę. Tat lietu- tai tiksliai sakykime jiem: 
viškojo jaunimo pasiryži- prieš kolonializmą ir už 
mas iškyla į didelio mas- laisvę'. d/Stengkimės prie 
to istorinį įvykį, nepapras- Peticijos vykdymo pritrauk
tai reikšmingą ne tiktai tipirmiausia kaimynus ir 
dabarčiai, bet ir ateičiai. bendro likimo dalyvius-lat-

PLB Vladybos ir Jauni- vius ir estus. Bet būtų klai- 
moKongresokomiteto ini- da.kadtiktai jais apsiribo-

a l g i s t

KUR
-Artu žinai,kelinta valan 
da?Jau penkios po pirmos. 
Kur buvai?
-Niekur ypatingo. Partijo
je.
-Pas ką?
-Pas draugus.
-Pas kokius draugus?Jei 
klausiu, atsakyk.
-Na, ko pyksti? Aš buvau 
pas mokyklinius draugus. 
-Vėl su tais tavo draugais. 
Kiek aš tau sykių sakiau, 
jeigu nori išeit, gali išeit 
su kokiu nors lietuviuber- 
niuku. Tau būtinai reikia 
su anglais*-draugauti ?
-Kokius tu man lietuvius 
patartai? Kas čia yra ma 
no amžiaus ?Aš lankau mo

ciatyva Peticijos vykdymo 
klausimas jau lansuotas į 
Afrikos ir Azijos tautas . 
Per Pax Romana.Skautiją 
ir kt.keliais.Tat labai pui
kus žygis,tiktai reikia jis 
išpopuliarinti.Taip Lietu-

tume, -traukime į veiksmą 
visus kitataučius. e/Kur 
tiktai galima, prieikime 
prie spaudos, radio ir tele
vizijos, kurie dabar yra 
vieni galingiausių kovos 
ginklų. f/Panaudokime au-

va gali rasti sau didelių 
draugų Afrikos ir Azijos 
tautose,nes ir jos kovoja 
prieš kolonializmą.

Tačiau šiam didžiuliam 
sumanymui, kuris labai 
gali pasitarnauti Lietuvai 
laisvę atgaunant,reikia ir 
nemažų išteklių-dvasinių 
ir medžiaginių.Reikia ryž
tingo ir atkaklaus darbo 
ir reikia pinigų,nes ir dar
bas bus sėkmingas tiktai 
tada,kai jis turės medžia
ginį pagrindą. Tat ir per 
šasi mintys:

l.Reikalinga didelė vi
sų lietuvių talka visose

toritetingų žmonių pasisa
kymus. Tai būtų propagan 
dos sritis .Ir čia nepapras
tai būtų svarbu, kad į akci
ją būtų pakviesti ir įsijung
tų Komiteto Laisvei Atsta
tyti nariai,visas jo štabas, 
su A.Mažeika priešakyje . 
Ypač,kad jis,lankydama - 
sisMontrealyje.teigė, kad 
jo pirmininkaujamas komi
tetas dabar pasiryžęs sa
vo jėgas nukreipti į propa
gandos sritį.

Svarbiausia-veikime vi
si sutartinai, petys į petį, 
nes juk reikalas yra visų 
mūsų. J. Kardelis.

Kanados Lietuvių Fondas
FONDO VAJUS TĘSIAMAS

/turi jau 150 narių/.
Nauji nariai ir įnašai: 

148 .A .Basalykas... $IOO.
149. B. P............... $1OO.
150. V. ir E.Ignaičiai$lOO.

Padidino įnašus: 
Dr.V.Pavilants ikt$lOO. 
Kat JVlot J3-ja,Montr.iki 

$ 50.
Torontiečiai: Basaly

kas ir B.P.kaip susipra

tę lietuviai įteikė savo 
įnašus lietuvių banke
liams niekeno neprašomi 

Malonu pranešti, kad 
Kanados Lietuvių Fondo 
balsas išgirstas ir už Ka 
nados ribų. Ponai Ignai- 
čiai gyvenąAnglijoj,Brad 
ford mieste.prisiuntę per 
brolį /Tarybos oirm./sa 
vo įnašą Fondui-rašo: 
"Mes labai pritariam lie 
tuvių Fondo idėjai ir jau 
čiamė, kad reikia savo 
duoklę atiduoti kad ir iš 
toliau".

Kovo 5 d. įvyko Fondo 
Valdybos,dalyvaujant Ta 
rybos pirmininkui V.Ig- 
naičiui,posėdis .kuriame 
galutinai nustatyta narių 
suvažiavimo dienotvarkė 
irkiti reikalai.Narių su 
važiavimas įvyks š.m. 
bal. 16 d.l vai. Prisikėli 
moparapijos muzikos sa 
Įėję,o vakare 7 vai. Prin 
se George Kotelyje bus 
bendri pietūs,kurių me 
tu Amerikos Lietuvių 
Fondo pirmininkas dr. 
A.Razma pasakys kalbą.

Lietuvybės reikalams 
paskirta $1OOO iš procen 
tų. Konkretų paskirstymą 
rekomenduos pelno skirs 
tymo komisija, kurią suda 
ro:dr .H .Nagys, inž. A. Paš 
kevičius, kun. P. Ažubalis 
kaip Fondo atstovai ir E . 
Miliauskas, St. Kairys ir 
J. Simanavičius kaip K LB 
atstovai.

Praeitame pranešime 
/TŽ ir NL/ per klaidą bu 
vo atspausdinta apie Hamil 
tono įgal. "J.Mikšys", tu
rėjo būti "K.Mikšys". Jis 
buvo paskirtas įgal. 1963 
metais. P.Lelis

Reikalų vedėjas.

r k a z y s

BUVAI?
kyklą su anglais ir man 
yra natūralu su jais drau 
gauti pabaigus klasėje 
mokslą.
-Būtinai tau.Kitom ne.Ki 
tos mergaitės suranda lie 
tuvį, o tu ne.Man žmonės 
į akis lenda. Tu galėtum 
kartais ir apie savo tėvus 
pagalvot.
-Kokie žmonės? Ką tie 
žmonės žino apie mano gy 
venimą?Ar jie šičia moki 
nosi,ar jie šičia augo?Lie 
tuvoj užaugę, jie neturėjo 
jokios prog"*s susitikti su 
svetimtaučiais. Ir jei jie 
būtų turėję, jie būtų,kaip 
ir aš. Čia yra natūralus 
dalykas. Nėra mano am
žiaus draugų. Tie, kurie 
yra,susidaro savo mažas 
grupeles. Aš jų dėlto ne- 
peikiu.Mesesam išsisklai 
dę.Kasdien mes nesusiei 
namj^ažniausia mes susi 
einam po bažnyčia. O aš 
mokykloj sueinu kasdien 
su svetimtaučiais. Man 
yra natūralu su jais suei 
ti kasdien mokykloje.
-Kartais? Aš suprantu, 
kad kartais tu gali su sa 
vo draugais mokykloje su 
eiti, bet ne visą laiką. Ga 
lėtum daugiau ir su lietu 
viais draugauti.Bet ne. At 
rodo, kad tau tik tie ang
lai patinka. Juk tu pagal
vok, tuoj baigsi mokslus. 
O kas tada? Ištekėsi už 
anglo?Tai manęs ir į ves 
tuves nekviesk. Aš tavęs 
tikrai nesuprantu. Tiek 
mergaičių, ir visos susi
rado lietuvį. Atrodo,kad 
tik iš tavęs palaida bala . 
-Mama, aš norėčiau susi 
eiti su lietuviais. Bet kur 
aš galiu su jais susitikti? 
Kaip pirma sakiau, galiu 
susitikti po bažnyčia, tau 
tinių šokių repeticijose, 
kokiuose pobūviuose . 
Tarp lietuvių nėra tokio 
dažno kontakto, kaip gale 
tų būti, ar kaip buvo Lie 
tuvoj.O kaip tu man kalbi 
apie kitas mergaites-dėl 
kiekvienos, kuri rado vy 
rą lietuvį Montrealy, yra 
dvi,kurios ištekėjo už lie 
tuvių iš Amerikos. Tai ką 
tu nori,kad aš daryčiau? 
Ar tu nori,kad aš...
-Aš noriu, kad tu daugiau 
draugautum su lietuviais. 
Kaip tu manai,aš tavo tė 
velį susitikau?Per pobū- 
vį.Galėtumį pobūvius nu 
ettLArba su studentais į 
Torontą ar Ameriką nu-

MONTREALIO L.K.MIN 
DAUGO ŠAULIŲ KUOPA

Kovo 6 d.Aušros Vartų 
bažnyčioje iškilmingai pa 
minėta L.Š.S-gos įkūrėjo 
Vlado Putvio 37-toji mir
ties sukaktis.

Pamaldų metu kuopa da 
lyvavosu kuopos ir tauti
nėmis vėliavomis. Prieš 
už Lietuvos laisvę žuvusių 
jų paminklinės lentos sto 
vėjo garbės sargyba. Para 
pijos choras gražiai sugie 
dojo dienai pritaikytas 
giesmes.

Kuopos valdyba chorui 
ir gerb. klebonui kun.K . 
Pečkiui reiškia nuoširdų 
šaulišką ačiū.
KUOPOS DEŠIMTMEČIO 
minėjimas bus ruošiamas 
spalio mėn. 8-9 d. d.Auš 
ros Vartų parapijos salėje. 
Numatyta plati ir turinin 
ga programa.Tikimasi su 
laukti svečių iš Centro ir 
kitų kuopų.

Minėjimui ir kuopos dę 
šimtmečiui atžymėti nu

matoma išleisti meniškas 
nuotraukų albumas ir ben 
dravisų kuopos narių vin 
jetė. Taip pat galvojama 
suruošti platenės kuopos 
veiklos apžvalginė pa
veikslų parodėlė. Tiek ai 
bumą, tiek vinjetę galės 
įsigyti kiekvienas kuopos 
narys.

KRONIKA
Paskutinio posėdžio nu 

tarimu tradic inė Šaulių ge 
gužinė numatyta suruošti 
liepos mėn. 3 d.įprastai- 
p.p.Skruibių ūkyje, kur ir 
kaip kas metai bus plati 
ir įdomi programa. 
-Ruošiamam Aušros Var 
tų parapijos bazare, kuo
pos šauliai praves jauni 
mui populiarų šaudymo 
skyrių.

Visi kuopos šauliai kvie 
čiami į bazarą atsilankyti 
ir jį paremti.
-Praėjusiame "Trimito 
Aidas" numery pažymint 
naujos,šių metų valdybos 
sudėtį,įsibrovė mažas ne

tikslumas; turėtų būti ši’ 
taip:

Valdybos pirm. š. St. Ba 
rauskas,pirmas vicep.š. 
Ig.Petrauskas, antras vi- 
cep.tr ryšininkas š.A.Kal 
vaitis, sekr. š. P.Gabrys , 
ižd. š.Br.Bagdžiūnas, šal 
pos reiki.š.St.Rentas,pa 
rengimų vadovas š. J.Šiau 
čiulis,moterų sekcijos va 
dovė š. J.Strėlienė, pava
duotoja š. J. Jakonienė. 
-Kovo mėnesio sukaktuvi 
ninkai,kurie švenčia savo 
garbingus gimtadienius , 
yra šie kuopos nariai:š . 
adv.J.Milleris, š.R.Sima 
niukštis.š.P.Kizerskis ir 
š. Alb.Norkeliūnas, kuris 
kartu švenčia ir savo įs
taigos 20 metų sukaktį.

"Trimito Aidas" vi
siems sukaktuvininkams 
linki ilgų ir laimingų metų. 
-Kuopos garbės teismo 
pirm.š.Stp.Kęsgailą turė 
jęs nelengvą kojų operaci 
ją sėkmingai sveiksta.

J.Š.

Susidūrimui artinantis
IŠ JONO F. DAUGĖLOS KALBOS, PASAKYTOS HA
MILTONE MININT LIETUVOS VALSTYBINĘ ŠVEN-

2. TĘ
Besiartinant į galutinį 

sprendimą,savaime iškyla 
ir visų pavergtųjų kraštu 
o ypatingai Lietuvos klau
simas.Niekam nėra jokios 
abejonės, kad mūsų tauta 
šiose grumtynėse yra atsi 
dūrusi vakarų didžiųjų de 
makratijųbloke.Ir tuo Tiki 
miniu pasaulio sąjunginin 
kų Lietuva tapo ne dėl kie 
no noro ar išminties, bet 
pati natūrali gyvenimo rai 
da mus neatskiriamai su
bloškė su vakarų pasaukiu 
ir šiandien mes vienibe ki 
tų negalime apsieiti.

Lietuvių tauta šią sąjun 
gą yra užsitarnavusi savo 
istorine praeitimi ir savo 
nepalaužiamu ryžtu ginti 
savo teises ir valią, kuri 
visada istorijoje ir dabar 
neatsiejamai rišasi su va 
karų pasaulio politikos ide 
alais.Visiprisimena ir nie 
kas negali nuneikti fakto, 
kad prieš 25 metus Lietu 
va drauge su kitomis Pa
baltijo valstybėmis buvo 
pirmosios rusiškojo impe 
rtalizmo ekspansijos į va

važiuoti. Buvo Toronte 
Kongresas. Buvo New 
Yorke žygi s.K odelį tuos 
nevažiavai ?
-Turbūt aš neužtektinai 
mėginau susitikti su lie 
tuvišku jaunimu. Turbūt 
neturėjau užtektinai drą 
sos susipažinti.Ž inai,ma 
ma;aš esu labai patenkin 
ta, kad mes turėjom šitą 
trumpą pasišnekėjimą . 
Mes turėtum dažniau pa 
sišnekėti, nes tu ir tėtis 
sunkiai dirbat ir man 
dažnai pasirodo, kad jūs 
nekreipiat užtektinai dė 
mesio į mano elgseną. 
-Matai, mes kartais užim 
ti.Taip, dukrele, mes gale 
tume dažniau pasikeisti 
nuomonėmis ir tas svar
bu.

Sveikinam:
Algį Mažeiką, kuris pra 

• dėjo vesti vyresniųjų tauti 
nlų šokių grupę. Tat buvę 
šokėjai, kurie norėtumėt 
vėl pradėti šokti, prašome 
su Algiu susisiekti.

karus aukos. Jos pirmo
sios krito į raudonojo koš 
maro siaubą ir kaip tik nuo 
to momento ir prasidėjo ta 
baisi teroro grėsmė, ku
rios baimėje Visas vakarų 
pasaiilis jau gyvena ketvir 
tį šimtmečio ir negali ir 
šiandien išsivaduoti.

Tačiau mums dar svar 
biau, kad niekas negali už 
miršti,kad ta pati Lietuva 
lygiai prieš 48 metus buvo 
pati pirmoji, kuri drįso ka 
rine jėga pasipriešinti bol 
ševikineibangai į vakarus. 
Ir tai mes turime ypatin
gai visiems priminti šian 
dien minėdami savo nepri 
klausom ybės paskelbimo

sukaktį. Nes toji sukaktis 
vaizdžiaibylojaneką kitą, 
o tik mūsų tautos ryžtą, jos 
moraline jėga savo krauju 
ginti tautos laisvės idėją ir 
tuo pačiu pastoti kelią rau 
dona jai bangai į vakarų pa 
šaulį. Ir lietuvių tauta tuo 
metu stojo žūtbūtinėn ko
von su bolševizmo ekspan 
sija ne tik neturėdama ato 
minių ginklų,modernių lėk 
tuvų ar tankų,bet neturėda 
manei duonos,nei rūbų nei 
šautuvo . Didžiojo mūsų 
valstybės vyro Mykolo Šie 
ževičiaus pašaukta amžių 
amžiais kankinta ir priešo 
ir draugų niekinta tauta sto 
jo vieningai vyrs į vyrą, pe 
tys į petį gyvybės kaina 
pirkti sau laisvę ir lietu
vių savanorių būriai men 
kai ginkluoti tada netik iš 
vijo bolševikus iš savo so

Nukelta 3 psl.

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.
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Apie atkarsimą Lietuva
IR JOS PROBLEMAS

ERNESTAS GALVANAUSKAS APIE LIETUVOS ATEITĮ

Juozas Audėnas
Kartkartėmis su gerb.- 

Ernestu Galvanausku pasi 
keičiame laiškais ir pasi 
daliname mintimis .Siusda 
mas savo laišką Kalėdoms 
ir metu sąvartai su geriau 
siais linkėjimais, paklau
siau dvieju dalyku:kaiptar 
nauja sveikata ir kaip vaiz 
duojatės ateities Lietuvą?

/ E. Galvanauskas buvo 
žymus. 1905 revoliucijos 
veikėjas Lietuvoje.Didžio 
jo Vilniaus Seimo daly
vis, Lietuvos Valstiečiu Są 
jungos steigėjas, rusu žan 
daru gaudomas pabėgo ir 
studijavo užsienyje, nepri 
klausomoj Lietuvoje kelis 
kartus buvo ministeriu nir 
mininku,Klaipėdos Preky
bos Instituto steigėju ir 
rektoriumi irkt. Dabar 83 
metą amžiaus , gyvena 
Prancūzijoj su savo šeimą/

Štai ir jo atsakymai su 
su priedu:

-Po sunkios skilvio ope 
racijos mano sveikata su 
šlubavo.

-Malonu patirti kad tą , 
kurie įsijungę į Lietuvos 

MINDAUGO KRIKŠTAS

Kai Mindaugas 1251 m. priėmė krikštą ir 1253 buvo karūnuotas Lietuvos karaliumi 
tai Lietuva oficialiai nuo to laiko galėjo būti vadinama krikščioniška karalyste, nors

bylos kėlimą, pasaulyje ir 
sovietams neduoda ramy
bės nuotaikos tebėra ne
palaužtos, viltis nepraras 
ta ir ryžto netrūksta, kad 
propaganda ir informacija- 
jūsu pagrindiniai ginklai.

- Pastebite Europos , 
ypač Prancūzijos spaudos 
santurūmą Jūsų propagan 
dos atžvilgiu.

- Klausiat,kaip aš vaiz 
duojuos Lietuvos ateitį?

- Aš ją vaizduojuos atei 
tyje,kaip susidariusios vie 
ningos Europos narve IĮ.

- Aš čia suprantu Vie
ningą Europą, pasiekusią 
europiejiškosusiprat imo, 
supratusią savo materia
liu ir dvasiniu, ūkišku ir 
politiniu interesu bendru
mą, pasiekusią Europos 
valstybių/tautą/ suartėji 
m o sprendžiančiu drauge 
taikiais būdais savo pro
blemas, sutarusią ir nu
stačiusią pastovią Euro
pos pusiausvyrą, įgalinęią 
taikiu bendradarbiavimu 
nuo Atlanto iki Uralo, iš
naudojančią milžiniškus 

išteklius,kuriuos ja i/Eu
ropa i/ suteikė gamta.

-Vieningos Europos su 
darymo sąlygos sudėtin
gos:

- Skaitytis su totalinio 
bloko vidaus ir išorės evo 
liucija,skatinama elemen 
tario spaudimo žmonią, 
trokštančią atgaąti savo 
vertę.

- Tikėtis, skaityt is, kad 
Rusija padarys užtektinai 
pažangą žmogaus laisvės 
/demokratijos/kryptimi.

- Skaitytis su Vidurio 
Europos tautu pastango
mis atgauti savo praras
tas valstybines teises.

- Skaitytis su faktu, kad 
vieninga Europa neįmano 
ma be suvienytos Vokieti 
jos. Vokietijos gi suvieni 
jimo klausimas, tai milži 
niškas,sunkus sudėtingas 
klausimas, kuriame už in 
teresuotos visos Europos 
valstybės / sieną klaąs i 
mas, Vokietijos apsigink 
lavimo kontrolė etc. / ir 
kuri tegali tinkamai išriš 
ti tik pati Europa, Euro
pos valstybių konferenci 
ja.

- Vieningos Europos už 
uomazga Vakaru Europoj 
-marche communde s beta 
užuomazga ūkio srityj vei 
kia gana sėkmingai.Yra pa 
grindo manyti, kad paleng
va įsorykiuos į tą "Šešių" 
organizaciją ir kitos Vaka

ru Europos valstybės.
Pastaba
- Vieningos Europos su 

darymas- tai milžiniškai 
sudėtingas procesas,kuris 
gali užsitęsti-pareikalauti 
daugelio dešimtmečiu.

-Bet Europos valstybės 
/tautos/ neturi kito kelio 
pasiekti taikaus sugyveni 
mo,bendradarbiavimo nuo 
vieno iki kito galo savo te 
ritorijos /kontinento/, ku
rią jai suteikė gamta.

- Suvienintoje Europoje 
Lietuva,lietuvią tauta turi 
rasti, prasiskinti, užimti 
jai tinkamą vietą Vienin
gos Europos tautu šeimoje. 
Taip aš vaizduojuosi Lietu 
vos ateitį.

SUSIDŪRIMUI ARTINANTIS 
Atkelta iš 2 psl.

dybų, bet ir narsiai pašto 
jo,sulaikė Lenino-Trockio 
bandų veržimąsi į vakarus, 
kur jų laukė po pirmojo ka 
rosusidariusi chaotinė pa 
dėtis ir visai bejėgė tuštu 
ma.Turint galvoje tuometi 
nį Vokietijos nuovargį, ma 
šių apatiją ir paraudonavu
sį darbininkijos veidą, ne 
galime dubti jokių garanti 
jų, kad jeigu ne Lietuvos 
savanoriai, kur būtų susto 
jusi raudonoji banga ir gal 
šiandien ne tik mums, bet 
ir visai vakarų Europai ne 
būtų reikėję švęsti Nepri
klausomybės švenčių...

Ir kaip tik tada prieš 48 
metus mes savaime tapo 
me vakarų civilizuoto pa 
šaulio sąjungininkais. Ir

Pirmoji Lietuvos valst. atstovybė Londone su jos šefu dr. J. šliupu priešakyje. Dešinėje (sėdi) 
V. Čepinskas, kuris vėliau buvo paskirtas atstovu ir patarėjas K. Bizauskas.

gus
mis ir

mes galime drąsiai ir gar 
bingai visam civilizuotam 
pasauliui paliudyti,kad mū 
sų tauta per visus tuos il- 

ir didžiomis nelaimė 
nusivylimais tur

tingus metus liko ištikima 
tai garbingai sąjungai ir ją 
jos narsieji sūnūs gynė vi 
sose aplinkybėse ir visose 
sąlygose.

1918 metų savanorių pra 
dėtas kovas prieš bolševiz 
mą vėliau garbingai tęsė 
mūsų partizanai sukurda 
mi ištisą heroizmo epopė 
ją, kurios didybę ir reikš 

mę yra net ir pats okupan 
tas pripažinęs.

Ir lietuvių tautos didvy 
riai neatsisakė ginklu prie 
sintis raudonajam smurtui 
baviltiškiausiose valando 
se.Jie pakėlė ginklą prieš 
okupantą tada,kada Vašing 
tone, Paryžiuje, Londone 
visi gynė kooegzistencijos 
su rusais politiką ir tos 
politikos tariami laimėji 
mai buvo drauge su rusų 
diplomatais ir šnipais ap 
laistomi diplomatinėse 
puotose drauge su Raudo
naisiais tironais ir niekas 

nerado nei laiko, nei noro 
netik pažvelgti į Lietuvos 
miškuose vykstančią tau
tos tragediją,bet net ir Bu 
dapešto gatvėse mirštan
čių laisvės kovotojų pasku 
tinis šauksmas nebuvo iš 
girstas.

Šioje nuolatinėje kovoje 
mūsų,kad ir skaičiumi ma 
ža tauta,yra atidavusi paly 
ginamai didelę auką.Tūks 
tančiai žuvusių savanorių 
partizanų, dešimtys tūks
tančių nukankintų kalinių
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Lietuvių Montessori draugijos Vaikų Nameliuose Čikagoje. Eglutė papuošta ran-
jos gyventojų dauguma tebebuvo pagoniška. Tuo metu krikščionybė Lietuvoje ne
spėjo jsigalėti, nes pats Mindaugas, nuolat kariaudamas, neturėjo laiko ją remti, o 
pagaliau 1263 m. buvo pats nužudytas. Jogaila ir Vytautas 1387-1417
m. galutinai Lietuvoje jvedė krikščionybę. Su Mindaugu tačiau prasideda plačiau 
žinoma Lietuvos istorija.

komis padirbtais ornamentais iš šiaudelių. Montessori būdu auklėjamų vaikučių 
džiaugsmu dalinasi ir mokytoja J. Juknevičienė. Dešinėje
patys vaikai parodo, kaip jie patys nusirengia, sutvarko ir pasikabina drabužius.

Nuotrauka VI. Juknevičiaus.

JONAS
AVYŽIUS ROMANAS

KAB KMH0E

23 atkarpa.

ti:e< i a dalis

KAS ŽMONES SKIRIA
IV

Praėjo kelios dienos. Abudu laikėsi taip, tartum nebūtų 
įvykę jokio nesusipratimo. Tačiau Ieva jautė, kad Arvydas 
pasidarė šaltesnis. Ji kelis kartus pagavo jo klausiantį žvilgs
nį: jis laukė.

Vieną vakarą ji grįžo iš veršides vėliau, negu paprastai: 
sugaišino staiga apsirgęs veršelis. Arvydo kambario durys 
buvo praviros, aiškiai girdėjosi du balsai: vyriškas ir mote
riškas. Ieva pasislinko arčiau durų ir įsiklausė. Jai pasidarė 
nesmagu, gėda, nes niekada nešnipinėdavo vyro, bet nega
lėjo atsispirti atkakliam itarumo jausmui: jau antrą sykį, grį
žusi iš vakarinės ruošos, užtinka Birutę pas Arvydą. Tiesa, 
kambaryje, kaip ir aną kartą, yra ir trečias žmogus — jos 
sužadėtinis, bet vis dėlto, ko čia landžioti tai raudonplaukei?

Ruošdamasi virtuvėje. Ieva girdėjo, kaip jie ginčijasi, 
juokiasi iš kažko. Paskui visi nutilo, ir pasigirdo Arvydo 
balsas — jis skaitė ištraukas iš savo užrašų. Ieva įsivaizdavo, 
kaip jis, pakreipęs ant peties galvą, laiko pakėlęs prieš akis 
storą sąsiuvinį kietais viršeliais ir tiriamai žvilgčioja per 
kaktą. Žvilgčioja į juos, svetimus. Su jais jam gera, smagu. 
O dar prieš kokių porą metų jų užimtoje vietoje sėdėdavo 
Ieva ir klausydavosi jo nuobodžių samprotavimų. Taip, se
niai, labai seniai jis besklaidė jai savo storąjį sąsiuvinį. . .

— Nežinojau, kad moki taip linksmai juoktis,— pasakė 
ji Arvydui, kai Birutė išsivedė. Tadą į savo kambarį.

Jis nustebęs žvilgterėjo į ją.
— Nesuprantu.
— Ir gerai. Kada jų vestuvės?
— Kvailele. . .— 7is užjaučiamai palingavo galva.— Tau 

reikia nusipirkti nervus raminančių vaistų.

Ji pablyško ir nudelbė akis. Norėjo pasakyti, kad jis 
neteisingai išsiaiškinęs jos žodžius — visai ką kita turėjusi 
galvoje, bet kokia prasmė teisintis? Ji įmūrijo į juodu ski
riančią sieną dar kelias plytas ir jokiais pasiteisinimais jų 
nebeišlupsi.

.. . Reikėjo susidraugauti su Birute. .. Ir galėjo. Bet kaž
kaip iš pirmos dienos ėmė jos neapkęsti: atsigrūdo, užėmė 
kambarį: tarsi rakštis gyvame kūne...

Rodos, tuoj iš pat ryto, kai Birutė atsikėlė gyventi, jiedvi 
susitiko prie šulinio.

— Turiu truputį laiko — galiu padėti apsiruošti.
— Ne, dėkui. Kiek tos ruošos. . . Apsieisiu. ..
Po poros dienų vėl panašus pasiūlymas ir atsisakymas.

Ir taip gal kelis kartus iš eilės:
— Ne, dėkui. Kiek tos ruošos.. .
Birutė kartą užsiliepsnojo, kaip jos plaukai, ir nuėjo kram

tydama lūpas.
— Nenorit, kaip sau norit!
Ir nuo to sykio tarp abiejų nieko daugiau, tik „sveiki" 

ir „sudiev".
. .. Ieva nusišluostė rankas. Jos buvo lipnios, minkštos, 

kvepėjo ką tik išplautais indais. Už sienos trinktelėjo užda
romos durys: Birutė išlydėjo Tadą namo. Ieva klausėsi tols
tančių žingsnių ir norėjo šaukti: „Vagys! Laikykit vagis!" 
Bet kas iš to? Ęo kelių dienų, o gal net rytoj, jiedu vėl užeis 
pas Arvydą ir nesidrovėdami pasiglemš dalį to, kas teisėtai 
priklauso jai, Ievai. Jiedu eis ir eis, vogs ir vogs, kol vieną 
kartą ji pamatys, kad jai tik trupiniai belikę. ..

Vidurdienio vagys!

Veterinarijos felčeris beviltiškai numojo ranka ir išėjo 
iš veršides. Ieva stovėjo tarpdury, žiūrėdama į tolstančią 
figūrą. Tvarto gilumoje desperatiškai mykė besibaigiantis 
veršis.

Vakaro samhrėška prarijo žmogų. Tame Krūminių trobos 
gale, kur buvo įrengta veršides virtuvė, švietė lempa, bet 
Gojeliai Savo gale dar nedegė žiburio.

— Mamyte, ar jis mirs?
Ieva apkabino prie šlaunies prisispaudusį berniuką ir nie

ko neatsakė. Ne, ilgiau taip tęstis negali. Nėra daugiau jėgų. 
Kartą reikia pasakyti taip arba taip — jis laukia. Kiekvie
na tylėjimo minutė, tai du skirtingomis kryptimis lekiantys 

traukiniai, į kuriuos jiedu įsėdo. Tos kelios dienos, pilnos 
nežinios ir žvalgymosi per kaktą, panašios į balansavimą ant 
vielos, ištiestos virš akmenimis grįstos gatvės tarp dviejų 
namų. Ji mirtinai išvargusi, tačiau vis juda čia pirmyn, čia 
atgal. Nesiryžta pulti stačia galva žemyn. Reikia piršto, tik 
piršto, ne daugiau, kuris ją stumtelėtų į vieną ar į kitą pusę.

— Ei! Ar esate kas? — Pro antrąsias veršides duris ne
pastebėtas įėjo Martynas.

— Iš veršelio nieko jau nebus, Martynai,— tarė ji, pri
siartinusi.— Reikėtų jį pribaigti.

Martynas persisvėrė per gardą. Gyvulėlis gulėjo paslikas, 
atstatęs į lubas stiklines akis. Iš snukio dribo putotos seilės.

— Nemėgstu piauti veršių,— tarė Martynas.— Kas kita 
kiaulės. Jos bent rėkia, o šitie žiūri kaip žmogus į akis. 
Paprašykite, Ieva, Gojelį. O gal jūs pati paplausite?

Ieva pasipurtė.
— Tai pakvieskite šen Gojelį.
Netrukus Ieva grįžo nešina virtuviniu peiliu: Gojelio 

neradusi.
Martynas nepatenkintas susiraukė.
— Nuveskite šalin vaiką.
Kai po kelių minučių Ieva grįžo prie gardo, Martynas, 

pritūpęs kampe, šluostėsi į šiaudus kruvinas rankas. Jo vei
das buvo iškreiptas pasibiaurėjimo.

Ieva gailiai atsiduso.
— Nėra ko graužtis. Veršelis buvo silpnas iš prigimties. 

Nevertėjo gydyti.
Ieva dėkingai pažvelgė į Martyną.
— Kad būtų tiek bėdos, kiek tas veršelis. . .
— Taip?— Martynas nesuprasdamas patraukė pečiais.— 

Ta; kas gi dar atsitiko?
— Nežinau, kodėl taip pasitikiu tamsta, Martynai. Mudu 

nedaug pažįstami, o man atrodo, lyg būtume seni draugai. 
Tamsta toks paprastas, nuoširdus, suprantamas. Su tamsta 
kažkaip lengva, aišku. Tamsta geras, protingas žmogus, Mar 
tynai. ..

Jis nustebęs pakraipė galvą — kam ta keista įžanga?
— Nežinau. . . Tur būt, kol žmogaus gerai nepažįsti, jis 

kiekvienam atrodo geresnis arba blogesnis, negu iš tikrųjų. 
Aš esu blogesnis, Ieva. Nuoširdus? .. Gal būt. . . Ir jūsų vy 
ras neseniai man pastebėjo, kad nuoširdumo manyje daugiau, 
kaip proto. Bet visa kita. . .— Martynas bejėųiškai skėstelė
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Dr. ALDO M. ŠLEPTYS, 
Jono ir Anastazijos Gylytės Šlepe 
čių sūnus, dirbantis Tornv. ir Gr. 
Belgrano ligoninėse, ne tik yra 
savo profesiniam darbui atsida
vęs pavyzdingas gydytojas, bet 
i? mokslininkas medicinos srity. 
Jis ne tik skaitė referatus gydy
toju suvažiavimuose, bet daugiau 
20 jo parašytu darbų tilpo moks
lo žurnaluose. Jis palaiko ryšius 
su Lietuvių Gydytojų Sąjunga 
JAV. Dr. Šlepetis yra 28 metų 
amžiaus ir jau 5 metai kaip yra 
baigęs medicinos fakultetą Bue
nos Aires Universitete.

Pirmame Tarp 
tautiniame šios srities mokslinin
kų Kongrese 19. 11. 1965, 16 
vai. Kongrese dalyvavo 130 de
legatų iš 30 šalių, jų tarpe 70 už
sieniečių, iš JAV ir Europos. Ki
tą savo mokslinį darbą Dr. A. M. 
Šlepetys skaitė X Tisiologų Kong 
rese, įvykusiems Mar del Plato- 
je nuo lapkr. 28 iki gr. 3. šis 
jaunas mokslininkas yra gimęs 
Argentinoje, bet gražiai kalba 

lietuviškai.
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VYTAUTAS A. JONYNAS

Šiaurusis ančiukas lietuvių 
poezijoj

sų poezijoj.
Nubalsavo tada rašto 

žmonės premiją A. Vaičiu- 
laičiui.Už,palyginamai,ne
reikšmingą kelionės įspū
džių knygelę.Gorkiško pa 
vadinimo, blankokus, "Ita 
Ii jos vaizdus".

Ką gi, mes lietuviai-dat 
nųšalies,lyriškos prigim
ties žmonės-nevisuomet 
esam nuoseklūs savo 
sprendimuos. Kažkada Vy
tauto didybę užgerdami 
niekeliu palaikėm B.Sruo
gos "Milžino paunksmę". 
Nesiceremoninom ir su J. 
Kossu-A leksandravičium.- 
Nuvarė jį kažkada į eilutės 
galą liaudies numylėtinis. 
Kitas keliauninkas-"Sve- 
čiuose pas 40 tautų"-Ma-

Kada nors vers vaikus 
kalti jo eiles. Kada nors 
keiksis Lietuvos gimnazis
tai, rašydami referatus 
apie jo poetines priemo
nes.

Šiandien jo Tenai niekas 
nežino.O ir išeivijoj daug 
kas pažįsta vien tik iš pa
vardės. Ir ne vien eiliniai 
skaitytojai.

Buvo apmaudu ir gėda , 
kai prieš penkioliką metų 
Lietuvių Rašytojų Draugi
ja apsijuokė. Turėjo ji ta
da progą atžymėti išskirti
ną Henriko Radausko talen
tą, paskirdama savo pres
tižinę premiją "Strėlei 
danguje". Vienam iš spal
vingiausių irbrandžiausių 
lyrikos rinkinių visoj mū

A. TAMOŠAITIS /aliejus/ PAGARBA SAULEI

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

Kanados sostinėje, Ottawoje, įvyko Antano ir Anastazijos Tamošaičių dailės dar 
bų parodos, viena po kitos tiktai su pertrauka.: A.Tamošaičio vasario 10-20 die 
nomis, o A.Tamošaitienės vasario 28- kovo 5 dienomis. Abiejų dailininkų paro
dos turėjo labai gerą pasisekimą.

PAPRASTUMAS" DAILININKUI LAIMI PAGYRIMUtas Šalčius.
Kalti,žinoma, patys poe- 

tai.Kam persistengia.Ko 
nerašo taip,kaip kiti. "Pa
simokę iš Maironio, nepa
peikę nei Brazdžionio", pa
sak Antano Gustaičio.

"Aš nestatau namų, aš 
nevedu tautos,
AŠ sėdžiu po šakom aka
cijos baltos.

Ir skamba medyje melo
dija tyli,
O aš klausausi jos, ir 
užrašau smėly..." 
Jau pirmųjų dviejų eilu- 

č ių pakako, kad H. Radaus
kas,kalbant mūsų tautinio 
sporto tarme, save "išsi- 
foluotų".

Gyvenom tada "gubų- 
stubų ir berželių" laikme
ty. Vyravo visuomeniniai, 
patriotiniai, gimtojo kraš
to ilgesio,prarastojo ro
jaus, motyvai.Argi nuosta
bu, jei organizuotos ir ne
organizuotos kritikos pes
liams Radauskas neįtiko. 
Jie priskaitė jam kirbinę 
mirtinų nuodėmių. Ir for
malizmą, ir estetizmą, ir 
dekadentinės precizijos 
šaltą blizgesį.

Kitas poetas,retoriškes- 
nis,labiau linkęs į savimy
lą ir publikos katutes, bū
tų sunkiai pakėlęs tokią 
nuoskaudą.

Radauskas, niekad neįė-

Tokia antrašte Carl We{- 
selberger, "The Ottava Ci
tizen" dienraščio meno sk
yriaus redaktorius, pradė- 
dama savo komentarus a- 
pie dali.A.Tamošaičio dai
lės parodą.

Paroda įvyko vasario 
10-20 dienomis Ottawos 
Little Theatre, meno gale
rijoje. Dail. A. Tamošaitis 
išstatė 35 kūrinius: 15 alie
jaus, 15 akvarelių ir 5 li
tografijai- Beveik visi kū
riniai buvo išstatyti pir
mą kąrtą. Dailininkas to
liau tęsia savo originalaus 
stiliaus studijas ir šiuo
se kūriniuose įnešė kai ku
rių techniškų ir kompozici
jos naujumų. Kai kuriuose 
aliejaus paveiksluose vien
tisinės spalvos fonas pakei
čiamas spalviniais pluoš - 
tais, kas gyvina paveikslą.

Visi trys Ottawos dienra
ščiai parodą paminėjo;"Le 
Droit" įdėjo vieno paveik
slo nuotrauką.

Meno kritikas C.Weisel- 
berger parodą komentavo 
ilgesniame straipsnyje,ku
rio dalį čia toliau pacituo
sime.

"Antanas Tamošaitis iš
vystė savo uuosvą stilių- 
abstraktinį, ar beveik abs-
straktinį, kurio paroda vyk- Dešimt spektaklių buvo pi
sta Little Theatre Meno Ga- Inai išpirkti, todėl didelis 
lerijoje. lankytojų skaičius turėjo

Kai kurie jo paveikslai tu- progos pamatyti dailinin- 
Nukelta 5 psl. ri lietuviškus pavadinimus ko kūrybą. J. V- Danys.

pagal liaudies pasakas ar 
senas legendas. Bet objek
tas čia mažiau svarbus, 
kaip laisvas priėjimas ir 
apipavidalinimas, kuris 
kiek primena Tamošaitį 
kaip išmokslintą kilimų ir
dekoratyvinių audinių pro— Ar Stalinas mokėjo rašy 
jektuotoją. ti, - nusistebimai paklausė

Kai kuriuose jo paveiks- Boruta?
luose šie dekoratyviniai e- - Na, ką tu, kolega^Aukš 
lementai ir supinti kontu- čiausiojo mokslo Stalinas 
rai suteikia paveikslams nežinojo?
didelio privalumo, ypatin- - Jeigu aukščiausis, tai 
gai aliejuose "Mėnulis", gal nereikia iš viso kito- 
"Pasįkalbėjimas",ar "La- kių mokslų? Užtenka Sta- 
pkričio sapnas".Kituose 
paveiksluose vertikalios 
ir horizont alios linijos, 
kaip "Simfonijoje", arba 
dramatiškai pasvirusios 
linijos- kaip "Transpozi- 
cijoje",yra labai artistiš
kai balansuotos.

Jo geriausi darbai rodo 
"išstudijuotą paprastumą'.' 
Laisvai stilizuotos žuvys 
ar paukščiai pavaizduoti 
įdomiame geometriniame 
ir barokiniame derinyje 
panaudojant folkloro mo
tyvus".

Visuose laikraščiuose 
komentaruose buvo pami
nėta lietuviška dail.Ta - 
mošaičio kilmė ir lietuvi, 
škas jo kūrybos atspalvis.

"Trljos
VEDA D R. GUMBAS

AKLAS MATO GEN.NAGEVIČIAUS DVA
Didelio miesto gatvėje sė- re
dt aklas žmogus ir atkišęs Kartą Maskvos įgaliotinis 
kepurę laukia aukų. Praei- Sniečkus sumanė aplankyti
vis į kepurę įmeta pinigą. 
Aklasis išima jį iš kepu
rės ir žiūri.
- Tai tu gi matai?-sako 
šelpėjas.
- Žinoma, matau.
- Tai kodėl tu apsimeti ne-- Tai ko jūs, draugai, no
regiu?
-Aš neapsimetu, bet aš 
pavaduoju savo draugą.
- Tai kur tas tavo drau
gas?
- Jis nuėjo į kino teatrą 
pasižiūrėti filmų...

BALTUŠIS IR BORUTA 
Kartą rašytojų namuose 
Baltušis kalbėjosi su Bo
ruta. Socialrevoliucionie 
rius Boruta komunistui 
Baltušiui sumanė pavaž
iuoti.
- Štai naujas leidinys-Sta- 
lino raštai, - sako Baltušis

lino išminties?
Baltušis užsigavo ir Bo

rutai neturėjo geros akies 
iki pat šio mirties...

1966. III. 16. -11(985) 

ti nusavintąjį gen. Nagevi
čiaus dvarą. Darbininkai 
tuojau susirinko ir pradė
jo reikalauti atlyginimo už 
darbą. Sniečkus nepatenki 
ntas klausė: 

rite? Anksčiau čia ponavo 
gen. Nagevičius, o dabar 
jūs?
- Ačiū, draugas Sniečkau,
už tokį ponavimą. Mums 
gen.Nagius bent sutartą at 
lyginimą sumokė davo, o 
dabar nieko negauname...
- Bet, draugai, dabar tai 
jūsų viskas, ir ko jūs no
rite?
- Taip, viskas mūsų, tik
tai viską iš mūsų paima 
valstybė...

Kurmis, įsikasęs į že
mę, didžiuodamasis ta
rė Saulei;
- Štai, ir padariau tave 
nematoma.'

-0-0-0 -
- Nieko nėra amžina,-spė
jo pasiguosti vaza, krisda
ma nuo lentynos.

-o-o-o -
Elektros lempa išdidžiai 
pareiškė:
- Mudvi su Saule vieno
dai reikalingos: aš nak
tį, o Saulė dieną...

— iškvėpk, Luiza, iškvėpk!
IVDRl

KAIMAS KRYŽKELĖJE Atkelta iŠ 3 psl.
jo rankomis, tarsi apgailestaudamas, kad, deja, jis nekaltas, 
jog nėra toks, kokį vaizduojasi Ieva, ir išėjo iš gardo.

— Protas...— karčiai pratarė Ieva.— Jeigu žmonės tu
rėtų mažiau proto, o daugiau širdies, gyvenimas būtų daug 
paprastesnis. Nėra nieko blogesnio šeimoje, kaip labai pro
tinga viena pusė.

Martynas vėl patraukė pečiais.
Ji paraudo: pastebėjo per toli nuėjusi, bet nebegalėjo 

susivaldyti. Jos siela buvo kupina susitvenkusių jausmų, 
kaip upė susigrūdusio ižo. Reikėjo išsprogdinti.

— Mums, moterims, nuo pat mokyklos suolo kalama j 
galvą, kad esame lygiateisės su vyrais,— tęsė Ieva, nenuo
sekliai peršokdama nuo vienos minties prie kitos.— Mes, esą, 
lygiai gabios, protingos, tinkančios įvairioms profesijoms. O 
gyvenime išeina kitaip. Viena iš kelių šimtų gal ir pasiekia 
kažką panašaus į lygybę, o kitos. . . Išteka, atsiranda vaikų, 
ir po visam. Vyrui aukštos idėjos, o jai nešvarūs vystyklai, 
virtuvė, nauji gimdymai. Ne, moteris niekada neprilygs vyrui.

— Moters kitokia prigimtis,— atsakė Martynas ir buvo 
besukąs į duris, bet jį sulaikė maldaujantis Ievos žvilgsnis.— 
Moteris visų pirma turi rūpintis vaikų auklėjimu. O tai, man 
atrodo, labai svarbi pareiga. Jeigu moteris ją sąžiningai at
lieka, ko daugiau iš jos benorėti? Kuomi gera šeimos moti
na negali prilygti savo vyrui, nors jis nežinia kiek garsus 
būtų?

Ieva švelniai pažvelgė į Martyną. Jos susimąsčiusiose 
liūdnose akyse šmėstelėjo ir tuoj užgeso dėkingas šypsnys.

— Taip galvojo mūsų tėvai. Dabar iš moters reikalauja 
ma kur kas daugiau, Martynai. Dabar moteris turi ir vaikų 
prigimdyti, ir visą šeimą pavalgydinti, apskalbti, ir neatsilikti 
nuo gyvenimo.— Jos balse suskambėjo karti ironija.— IŠ 
moters reikalaujama, kad ji tuo pačiu metu šliaužiotų žeme 
ir skrajotų padebesiais kartu su vyru. Bet ar tai įmanoma? 
Ak Martynai, būtume šimtą kartų laimingesnės, jeigu nuo 
mažens būtų mums kalbėję teisybę! Nėra blogiau, kai žmo 
gus viską įsivaizduoji gražiau, negu būna iš tikrųjų.

— Tai tiesa,— murmtelėjo Martynas, nežinodamas ką 
daugiau pasakyti.

Ievai pasigirdo, lyg kažkas įėjo į veršidę. Ji žvilgterėjo 
į duris; ten nebuvo nieko. Tik aname tvarto gale, šykščiai 
apšviestame ant sienos kabančio žibinto, šmėsčiojo vaiko 
figūrėlė: berniukas, vaizduodamas motociklininką, lakstė 
tarp gardų, įsikabinęs nematomo vairo, ir parpė lūpomis.

— Klausykit, Martynai.— Ji nedrąsiai palietė jo alkū
nę.— Tamsta galite visaip pagalvoti. Nenorėčiau, kad mane

t 

neteisingai suprastumėte. Aš nesiskundžiu savo vyru, bet, 
žinote, kartais žmogui užeina noras išsikalbėti ir... Supran
tate? Argi tamstai kartais taip nebūna?

— Būna,— atsakė Martynas su tokia veido išraiška, kuri 
rodė, kad jis puikiai supranta ir atjaučia ją.

— Tad tamsta nepagalvokite...
— Ką jūs, Ieva! Iš tiesų... Nežinau, kodėl turėtumėte 

skųstis savo vyru? Arvydas rimtas žmogus. Žinoma, kolūkyje 
jį ne visi mėgsta, bet čia jau kitas dalykas. Pirmininko toks 
darbas, kad visiems geras nebūsi. Štai grąžino Rimšoms ant
rą karvę, ir tie, be abejo, patenkinti; išmetė iš brigadininkų 
Šileiką, ir tas, savaime suprantama, pyksta. Taip jau yra... 
nors, tur būt, pačiam Arvydui labiau išeitų į sveikatą, jeigu 
būtų minkštesnis.

— Jis labai rūpinasi manimi, — nenuoširdžiai pasakė 
Ieva: paskutinius Martyno žodžius ji išsiaiškino kaip prie
kaištą Arvydui, ir užgauta žmonos savimeilė pakurstė ją ginti 
vyrą.— Kolūkyje jis gal ir griežtas, o namie.. . Ne, Martynai, 
nemanau, kad moteris galėtų norėti geresnio vyro...

— Jums geriau žinoti. Na, kolūkyje, kartoju, taip šako- 
damasis, toli nenueisi. Liepgirių žmonės kaustyti. Aš sakiau 
apie tai Arvydui, bet jis tik pasijuokė ir pavadino mane 
bailiu. Na, aš nieko prieš jį neturiu. Iš pradžių lyg ir pykau, 
prisipažinsiu. .. O dabar. .. šiaip ar taip, jis pagarbos vertas 
žmogus. Na, draugais, žinoma, mudu niekuomet nebūsime — 
perdaug skirtingi. Štai su jumis man malonu pasikalbėti, mu
du suprantame vienas kitą, o susitikęs su Arvydu, aš visada 
pasijuntu nejaukiai; jis mane slegia.

Ieva prispaudė ranką prie krūtinės.
— Martynai, — sušnibždėjo, sujaudinta jo atvirumo. — 

Aš melavau. . . Man taip reikia su tamsta pasitarti. Jis nori 
atsisakyti daržo, Martynai.. .

Abudu minutėlę tylėjo. Arvydukas jau trimitavo kieme, 
tačiau Ievai jis dabar nerūpėjo. Niekas jai dabar nerūpėjo. 
Ji stovėjo be žado, įsispyrusi akimis į Martyną. Laukė. Taip 
laukia teisiamasis nuosprendžio galo.

— Ką gi. Tai bus geras pavyzdys kitiems,— pagaliau 
atsakė Martynas, nė kiek nenustebęs.— Arvydas nori daug 
kam sumažinti daržus. Šiemet ir aš, kaip viengungis, tetu
rėsiu trisdešimt arų.

— Bet mes neturėsime nė tiek! — šūktelėjo Ieva, nusi
vylusi jo atsakymu, o kartu pajutusi nesuprantamą paleng
vėjimą.— Nei karvės, nei kiaulių. Jokio pagalbinio ūkio!

Martynas pritariančiai linktelėjo.
— Tai gerai. Jums bus daug lengviau, Ieva. Iš tiesų, 

kam plūktis, jei galima lengviau gyventi? Ar jums pinigų 
neužtenka. . .

— Pinigai... Ar čia tik pinigai...— Ji sučiupo Martyno 

ranką. Dabar jai buvo vis tiek, ką jis gali pagalvoti apie ją 
ir jos santykius su Arvydu.— Juk aš teturiu dvi rankas: 
savo berniuką ir daržą. Jis nori nukirsti man vieną ranką!

Martynas sumišęs išsitraukė peilį iš už aulo, pavartė ir 
vėl įkišo atgal. Jau pyko ant savęs, įsileidęs į kalbą, tačiau 
jam pagailo moters ir nesiryžo išeiti, jos nenuraminęs.

— Nesuprantu,— tarė jis.— Man atrodo, Arvydas kaip 
tik jums nori gero. Štai aš myliu Godą ir taip pat nenorėčiau, 
kad ji sunkiai dirbtų. Kai apsivesime, mudu irgi neturėsime 
daržo, jeigu galėsime pragyventi iš darbadienių. Šeimoje už 
viską svarbiau meilė. Ieva. Kai meilės nėra, tai joks daržas 
jos neįdės.

Nenorėdamas pataikė į širdį. Ieva ūmai pasisuko, lyg ga
vusi per veidą, ir svyruodama nuėjo tarp gardų.

„Jis teisingai pasakė. Taip, Arvydas manęs nebemyli."
Martynas truputį pastovėjo, gūžtelėjo pečiais ir pasuko 

prie durų.
— Aš pats pasakysiu Gojeliui, kad ateitų nulupti veršį,— 

šūktelėjo, stabtelėjęs tarpduryje.
Ji mechaniškai linktelėjo, nors nieko nesuprato. Nuėjo 

iki antrų durų, apsigręžė ir pasuko atgal plaukiančia luna
tikės eisena.

...G' ai, tegu jis daro, kaip nori. Nuo šios dienos ji 
elgsis taip, lyg jos visai nebūtų. Tegu jis sau vienas karaliau
ja. Ji tik besąlygiškai vykdys visus jo įsakymus. Jis nori 
parodyti kitiems pavyzdį ir atiduoti daržą. Prašau — 
ji nieko prieš. Jis nori, kad ji skaitytų knygas. Gerai, ji 
skaitys knygas. Ji darys viską, aukodamas! jo labui, kaip 
pasišventusi kankinė, o jis, jeigu turi sąžinės, negalės likti 
abejingas jos įžeidžiančiam nuolankumui.

Ji apsigręžė ir vėl buvo beeinanti į antrą veršides galą, 
bet staiga atsipeikėjo ir apsidairė išsigandusiomis akimis.

— Arvyduk! — pašaukė kimiu balsu.
Niekas neatsiliepė.
— Arvydu-u-uk! — Vienišas balsas išgąstingai perlėkė 

veršidę ir, netekęs žado, nuščiuvo.
Jokio atsakymo.
Tada ji, apimta augančios baimės, ėmė bėgti tarp gardų.
— Arvi! Vaikeli! Arvyduk! — šūkčiojo, puldinėdama nuo 

gardo prie gardo ir žvilgčiodama veršiams po kojomis.
Išlėkė pro duris siaubo iškreiptu veidu. Pakvipo gaiviu 

pavasario oru. Smulkūs lietaus lašeliai suvilgė skruostus.
Jau nebešaukė, o klykė. Iššokusios beprotės akys naršė 

tirštėjančią prieblandą, bet nieko nematė. Ne, vis dėlto 
pamatė: priešais retais sunkiais žingsniais ėjo žmogus. Lyg 
sėdamas. Glėbyje jis kažką nešė.

— Ieva. . . — pasigirdo maldaujantis Martyno balsas. — 
Nebijokit. . . tik neišsigąskit, Ieva. .. Daugiau bus.

— Kodėl jūs laikote piritą ant 
kotleto!

— O ką, jūs norite, kad jis dar 
kartą nukristų!!

— Gal galite jūs pasakyti, 
kas šiandien bus pietums!..

— Tai buvo vienintelė pora, tin
kanti klientės kojoms...
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Verduno Aušros Vartų šeštadieninė mokykla minint Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo šventę. Kairiniame atvaizde mokyk
los vadovybė ir programos dalyviai. Iš kairės į dešinę sėdi: mokytoja J.Baltuonienė, Seimelio Ptezidiumo atstovas S.Bar
šauskas, kapelionas T.G.Kijauskas,SJ, mokyklų Inspektorius Mr. E. Gendron, mokyklos vedėja S.Ališauskienė, mokyt, sės. 
Bernadeta, Tėvų komiteto atstovė J.Tanner-Ciplijauskaitė, mokyt, sės. Loreta ir mokyt. V.Gurčinienė. Dešininiame atvaiz
de mergaičių plastika: Norėčiau aš keliauti ten toli, toli... Nuotrauka A.Kalvaičio.

SUSIDURIMUI ARTINANTIS 
Atkelta is 3 pusi.

ir tremtinių yra mūsų įna 
šas į tas likimines grum 
tynęs. Ir to įnašo niekas 
negali įvertinti nei bilijo 
nais dolerių ,pei tonomis 
aukso. Ir todėl šiandien 
mums laisvės mūsų tautai 
nereikia maldauti, mes tu 
rime teisę jos reikalauti 
ir jaustis kaip lygus su ly 
giu šioje likiminėje sąjun 
goję. Nors mes neturime 
nei ginkluotos kariuome
nės ar kitų turtų, kuriais 
galėtume prilygti didžio
sioms pasaulio galybėms, 
tačiau mes turime kitų ypa 
tybių,kurių taip stokoja vi 

Kazimiennės Mpntręalyję popjdiąnps vięn jau dėl to, kąd čia yra šv. Kazimiero lietuvių parapija, kuri kasmet iškil
mingai švenčia kązimięnnės. Taip buvo jr šiemet. Deja iš jų foto dar negavome. Atvaizduose matome kazimierines 
pas pp. Smilgevičius, kur buyo du Kazimierai: .pats seimininkas, Kazimieras Smilgevičius, kurį matome pačioje kai
rėje ir Aušros Vartų kleoopę 1 .Kazimierą Pečkį.SJ, ketvirtą iš kairės. Kiti—tai dalis po, Smilgevičių svečiai, išs
kyrus šeimininkę, Ponią Smilgevičienę, kurią matome šeštą iš kairės. Kifi iŠ kairės. LLukoševiČius, p.Gruodienė, 
E.Kardelienė, A.Keblys, p.Zubienė, l.Mališka, p.Akstinienė. Kiti svečiai nenufotograiuoti.

Universal Cleaned & Tjailo'iA
• Valau ir taisau vyriškus ir moteriškus drabužius.
• Siuvu naujus pagal užsakymus vyriškus paltus, 

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

(af Wellington SfJ Tel. 769-2941

Baltica Investment Corp.
Autorizuotas kapitalas S 120.00(1

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

Už indėlius mokame 8f7 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

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

PORIRIIAI VEDYBOS - KRIK4TYNOS 

SUKAKTUVES - M AZ AMI/ IA MS 

JVAIRIOS PROGOS

si kiti.Mes turime patyri 
mą ir gerą pažinimą toben 
drojo priešo, kurio sunai 
kinimas gali atnešti pašau 
liui nuolatinę taiką, a 
mums laisvę.Kadangi ne
žinome, kokiu keliu pasi
baigs tos lemiamos grum 
tynės ir kuriuo keliu pašau 
lis išsivaduos nuo nuolati
nio raudonojo pavojaus ,tai 
tos mūsų turimos savybės 
gali būti labai reikšmingos, 
o gal net ir lemiamos, kai 
didieji pasaulio kolosai-ti 
tanai sukryžiuos savo kar 
dus galutinai dvikovai.

Kad ši mūsų talka ir 
reikšmė nėra vien butafo 
rinis žodžių žaidimas ir 
pasididžiavimas savimi, 

bet yra ir vakariečių gi
liai vertinama roso ištisa 
eilė faktų. Juk po 25 metų, 
nežiūrant visokių vyriausy 
b ių pas ike itimų, daugel is 
vakarų valstybių su JAVals 
tybėmis priekyje pripažįs 
ta mūsų suverenumo tei
sę ir laikosi Lietuvos oku 
pači jos,arba taip vadina
mo inkorporavimo, nepri 
pažinimo.

Šių metų pradžioje ypa 
tingai reikšmingas įvykis 
buvo mūsų Amerikos Lie 
tuvių Tarybos delegacijos 
oficialus priėmimas pas 
jAValstybių užsienių rei
kalų ministerį Dean Rusk, lis tiki, kad ateities pašau 
Turint galvoje,kad vyks- linės politikos vingiuotuo 
tantVietNamo karui ir vi se keliuose mūsų reikšmė

BALTIC WOODWORK CO,
JAROMOS ĮVAIRIOS DURYS, LANGAI, VIRTUVĖS KABU Al 

IR KITI ĮVAIRŪS MEDŽIO DIRBIMAI

K. KIAUŠAS ir J. ŠI A UČ II LIS.
Adresas: 547 Lafleur Street, LaSalle

Montreal, I’.Q Tel. DO 6-3884.
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Slidinėki m Mėlynajam Slėny 
Vallee Bleue, Vai David, prie 11 kelio
3 KELTUVAI, 11 PUIKIŲ TAKŲ, 
ČIUOŽIMO AIKŠTĖ,SKI REIK- 
MENYS.SKI MOKYKLA, MODER
NIŠKAS RESTCRANAS-ZIDINYS

SIUNTINIAI LIETUVON

GEORGE LAVINSKAS
ALLSTATE INSURANCE 

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

LaSALLE AUTO SPECIALIST Reg’d
SAV. C. DESROCHERS 

Taisau ir dažau lengvas mašinas 
7717 GEORGE LASALLE, QUE.

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

namų 366-4203
>»>I9W

BELLAZZI-LAMY. INC
DO 6-6941 7682 Chainplain Blvd. LaSalle
Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai, 
izoliacija. Ten - Test, Masonite, statybinis popietis.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 5 PSL.

Bjaurusis ančiukas lietuvių

soms diplomatinėms dery 
boms, ministerio laikas 
yra labai ribotas ir net di 
dėlių valstybių ambasado 
riams dažnai neduodamos 
audiencijos, šis pusės va 
landos priėmimas ir pa
šventimas laiko Lietuvos 
reikalams yra ypatingai 
reikšmingas ir prasmin
gas įvykis ir dar vienas 
įrodymas,kad mūsų tėvy
nės likimo klausimas nė
ra išbrauktas iš pasaulio 
politikos klausimų dieno
tvarkės .

Ir tai daugiau negu bet 
kas rodo,kad vakarų pašau

ME 7-6727

DE LUXE CLEANERS
5*v. P. RUTKAUSKAS (

117-6 Avenue, Lachine, r (J
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DRY CLEANERS & DYERS CO. LTD. 
Valome visokius drabužius ir kitą Jūsų namų apyvoką.

Savininkai:
A. Keršys, P. Petrulis, P. Keršulis, A. Creibua.

1205 CHURCH Ave., Verdun, Montreal.

gali būti labai didelė, mes 
galime būti labai reikalin 
gi ir nei kiek nemažiau 
reikšmingi talkininkai,kai 
tie du didieji bastilijonai 
kurių vienas simbolizuoja 
vergiją ir mirtį, o kitas 
neša pasauliui laisvę ir 
grožį,sukryžiuos savo kar 
dus paskutinei dvikovai.

Likiminėje tautos lais
vės kovoje niekas negali 
nuneigti ir mūsų emigran 
tinės visuomenės,gyvenan 
čiosuž tėvynės ribų labai 
didelės reikšmės .Šiandien 
lietuvių emigracija vakarų 
pasaulyje sudaro 25% vi
sos mūsų tautos,kas reiš 
kia, kad tuo metu kai mū
sų tauta yra priešo paverg 
ta vis dėlto kiekvienas ket 
virtas jos narys yra lais 
vas ir yra nevaržomas 
prieš visą pasaulį ginti mū 
sų tautos teisę ir reikšti 
jos šventąją valią.

Mūsų tautos emigranti 
nės dalies didžiulę ir grės 
mingą reikšmę kovoje 
prieš komunizmo užma
čias yra labai įvertinęs ir 
pripažinęs ne kas kitas , 
kaip tik pats Lietuvos oku 
pantas-bolševikai.

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 ir 

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

Ateikite ir įsitikinsite, kad čia perkant sutaupysite. 
PRIIMAME UŽSAKYMUS

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

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

vedėjas. Laisvai kalba lietuviškai.

Telefoną. 768-6679

poezipi
Atkelta iš 4 psl.

j^s, kaip reikiant į Lietu
vos poetų vyri ją, liko ir to
liau atokia t .'Neprijauk tna- 
mas, kaip katės". Jam bu
vo ne pirmiena. Juk ir de- 
biutinis jo rinkinys "Fon
tanas" /šiandien mes ma 
tom,koks jis buvo savitas/ 
praėjo visuomenės nepas
tebėtas .

1955 m. pasirodo nauja 
jo eilėraščių knyga-"Žie. 
mos pasaka'.' Ją šiuo kar
tu apdovanoja viršminė- 
tos draugijos premija.

Pagaliau Šių metų pra
džioje Vytautas Saulius 
/kaip tinka ši pavardė žmo 
gui,išleidusiam Nykos Ny- 
liūno "Orfėjaus medį" bei 
"Balandžio vigilijas",ir vi
sas Radausko knygas išei- 
vijoj-atseit kuone visą mū
sų naujosios lyrikos klasį- 
ką7 pateikia skaitytojui 
"Eilėraščius".Poeto rink 
tinę, talpinančią visą lig
šiolinį jo kūrybinį paliki 
mą.Nuo "Fontano" iki nau
jausio eilėraščių pluošto 
UŽaibų ir vėjų".

Tuo pačiu, suteikdamas 
skaitytojui / kol dar tokių 
esama,pasak leidėjo/ pro 
gą iš panoraminio taško 
peržvelgti poeto nueitąjį 
kelią.Naujai pervertint tai, 
kas buvo pasimatę simbo
lių brūzgynu ir klystžva
kėm.

Verta skaitytojąperspė- 
ti .Taistiprus ekstraktas.' 
Radauskas- "kirvis" sau; 
bet jis nelinkęs daryti nuo 
laidų nei skaitytojui.

Rinkinį redagavo pats 
autorius,ir ne visada skai
tytojas sutiks su jo atran
ka ir sprendimu.Vtena aiš
kumai anaiptol ne plastinė, 
g rož t o ope racija.Greičiau- 
chirurgija. Neturint origi
nalo,sunku nustatyti, kiek 
išskrosta iš "Fontano". 
Bet iš "Strėlės danguje" 
autorius pašalina dešimt, 
iš "Ž temos pasakos',-ketu- 
ris eilėraščius.Mes būtu

mėm jautę daugiau senti
mento. Ypač "Strėlės dan
guje" atveju, kada, šalta 
nuostabios "Primaveros" 
nubraukiama eilė elegiškų 
akvarelių /"Ties žeme", 
"Vienatvė" , "Debesys", 
"Vėjas ir lietus"/. Visa, 
kas čaikovklška ir šope- 
ntška.

Ne vieną ims pagunda 
klaustis,ar naujausias rin
kinys - "Žaibai ir vėjai" 
ženklina poeto pažangą ar 
tūpčiojimą vietoj.Kartoji
mąsi. Kažin ar būtų tiks
lu apsiriboti vien šio lygi
namojo svorio ieškojimu. 
Leidėjui juk rūpėjo pateik
ti H. Radausko poetinę vi- 
sumą.Jo "summapoetica'l 
Gal geriausia būtų atsi
versti jo jaunuolišką "Gel
mių sukilimą". Tada bus 
aišku,kad "indėnai febe jo 
ja/jo jo/ dvasioje".

Kas yra poezija?-A p- 
tarčių nestinga.Bet esmė
je, kiekviena poezija, net 
ir negabiausio Mūzos pa
laižęs,yra vieno individo, 
skirtingo nuo milijonų ki
tų,monologas. Išsipasako
jimas .To,kuo jis tiki.Kas 
jo vadinamoji "tikrovė" . 
Jo pasaulis.

Valia jam guostis,kad 
bus suprastas ir užjaus
tas. Valia net ir trokšti 
būt išgirstu. Jei to lūkes
čio nebūtų, nebūtų ir pa
saulyje eilių.Svarbu, kad 
jis kalbėtų savo žodžiais. 
Ne skoliniais. Kad dainuo
tų savo,ne kitų dainas. Ne 
"numirusių žmonių senas 
dainas".

Sakoma,esant poetų "iš 
Dievo malonės". Kuriems 
įsiniuniuoja eilėraštis, 
kol nūsigramdo barzdą. 
Laimingus juos lydi, žen
giant klibančiais liepte
liais^ ngelas Sargas-Įkvė- 
pimas.

Yrapoetų,kuriems eilė
raščio metmenys šmėkš
teli, kaip burlaivis miglų 
properšoj.Net ne siluetas. 
Bet burės skiautė. Stiebo 
smaigas.
Detalės, kurios priklauso 
kažinkokiai visumai. Bet. 
... reikia išlaukt.Subran- 
dint viduj tuos reginius ir 
sąskambius, kad gimtų kū 
rinys alsuojąs sava gyvybe.

Henrikas Radauskas yra 
vienas iš jų .Kai kas jį vadi 
na meistru. Juvelyru. Jis 
ir yra meistras. Užmiršta 
viduramžine ar renesansi 
ne prasme. Gerbiąs me
džiaga , kuria jis dirba. 
Kaip kad kiekvienas tikras 
menininkas gerbia marmu 
rą.toną, dažą. Nesigėdyjąs 
savo vaizduotės šuolių, ne 
lauktų derinių, nors jie ir 
skaudintų aplinkui spoksin 
čius. Tausojąs žodį. Žinąs 
jo spalvines, akustines ga 
limybes.Sugestyvinę magi 
ją.

Momento impulsą, bohe- 
miškąe -promtu, improvi 
zacinę bravūrą, jis palie 
ka kitiems .Už save narses 
niems.Net ir savęs akcen 
tavimą,tą poetui, rodos, bū 
t iną' hš -manę s -ma no-man", 
jis kažkaip bando apeiti.

Kiekvienas posmas,kiek 
viena eilutė/kartais ažuri 
nė, persišviečianti, kaip 
alivinis, kartais užkankin 
ta/ kalba apie jo nedėkin 
gąkovą su nepaklusnia žo 
dine medžiaga .Apie pastan 
'gą išsakyti neišsakomumą.

P abaiga sekančiam nr.

r r

proper%25c5%25a1oj.Net
niems.Net
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TORONTO Jeigu keliatės .1 JAVąJsty- 
bes, apsigyvenkite, amžinai 
žaliuojančioje ir šiltoje Kali 
forniįoję. Informacijas teikia 
ir padeda įsikurti

JOHN KUTRA

911 Wilshire Blvd. 394-6017 
SANTA MONICA. CALIF. 395-3358

TAUPYK IR SKOLINKIS 
TORONTO LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVE 

„PARAMA”
Būstinė: LIETUVIŲ NAMAI

1129 Dundas St. West, Toronto 3, Ont., tel. LE 2-8723 
Už depozitu* „Parama“ moka 4J4% vieton 4% % ir už 
asmenine* paskola* „Parama“ ima 7% vieton 7 54 %.

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

bet nedaugiau $ 2,000.00.
„Paramos" nariais gali būti kiekviena* lietuvi*, 

gyvenanti* Kanadoje.
K a • o * valandos:

dieno* 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 pirmadieniais ir penktadieniai*.
__________________________________________________

JUOZAS AUDĖNAS 
Ekonomistas

Tarpininkauja Mutual 
Funds 

investments.
109 Warwick Street

Brooklyn 7,N.Y.

Jaunimo Sekcijos didelę 
reikšmę kovai už Lietu
vos laisvę ir tuo pačiu 
kreipėsi į vietos jaunimą, 
prašydamas vienokiu ar 
kitokiu būdu į ją Įsijungti.

Po programos, gerašir 
džių lietuvių moterų su
neštais suvožtiniais, sal
dumynais ir kava buvo pa 
vaišinti visi minėjimo da 
lyviai.

Vaišių organizatorė-Va 
lė Sapkienė .Veikė ir bufe 
tas.Be to,buvo šokiai, ku 
r lems grojo trijų asmenų 
kapela. Vaišių bei šokių 
metu vyravo tikrai lietu
viška nuotaika.Šokių me

MtWWPORTAS
VEDA KAZYS BARONAS

IŠEIVIJOS GYVENIMAS

Lietuviai advokatai
NEIMAN, BISSET 

& SEGUIN
Barristers, Solicitors, 

Notary Public.
35 Heyden Street 

(netoli Bloor ir Yonge) 
Toronto 5. Ont. 

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

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

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

330 Bay Street.

IFILATELITV ŽINIAI? 
[PERKU Nepriklausomos Lie 
tuvos Pašto Zenklus-Vokus- 
Atvirutęs-Abartus-pavięnius, 
serijomis-dideliais bei ma
žais kiekiais. Kreipus >w 
pasiūlymais į W.E. Norkų , 
2647 Eddington Street. r'
Phjla lelphia.Pa, 1913?.USaI

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

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

Įvairios sudėtie* maistu 
siuntiniai be muito iki 33 
svarų. Prašom reikalauti 

mūsų naujų maisto 
katalogų.

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

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

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

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

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

patarnauti ateityje.
LIETUVIŲ IŠTAIGA

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

Darbo valandos: pirmadieniai* — penktadieniai* nuo 9 vaL 
ryto iki 7 v. vak.; šeštadieniai*—nuo 9 vai. ryto iki 5 v. pp.

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

PAŽUBKESYS TRAtlKINYn
Reportažas iš Toronto

pradėjus veikti nau
jai požeminio trauki
nio linijai, savaitga
lio proga, daugelis 
eina pasivažinėti, ry
tinę, ir vakarinę mies
to dalis sujungusia, 
neįprasta susisieki
mo priemone.

Nusileidus į požemį 
ir įsėdus į traukinį, 
įspūdis savotiškai pa
žįstamas, jis dalinai 
primena prieš eilę me
tų, išvažinėtus Berli- 
no požemius.
Netoliese atsisėdę 

žmonės kalbasi lietu
viškai .vidutinio am
žiaus vyras su paaug
liu jaunuoliu keliau
ja, greičiausia,pir
mą, kartą. jauniklis, 
maišydamas angliškus 
žodžius, vietiniu ak
centu, klausinėja vy
resnį,. jam viskas Čia 
nauja, viskas įdomu.

Traukiniui sustąjus 
sekančioje stotyje, į 
vagoną įlipa senyvas 
žmogus, jis dėvi tam
sius akinius, o ran
koje turi baltą laz
dą. vyresnysis vyras 
greitai pakala, paima 
įėjusį už parankės 
ir, atsargiai prive
dąs, pasodina į savo 
vietą, sėsdamasis, se
nasis žmogus, angliš
kai padėkoja. Nesant 
laisvos sėdimos vie
tos, vyriškis įsika
bina į palubės turėk
lą ir lieka stovėti, 
prie jo tuojau prisi
jungia jauniklis pa
šokdamas .nuo sėdynės. 
Jis, pakėlęs galvą,

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

L.L.D.
Namų.farmų ar bet kurto 
verslo ptrktmo-pardavl - 
mo dokumentų sudarymas 
mortgičiat, sutartys, teeta 
mentat ir vist kiti tetai - 
ntat reikalai.
408 RONCESVALLES A V 

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

Namų: CR. 9-6166,

EDMONTON,

tu buvo pradėti rinkti pa
rašai po Peticija dėl Lietu 
vos laisvės.

Sekančią dieną, sekma
dienį, Edmontono Lietuvių 
Namų koplyčioje, gerb.kle 
bonas kun.Izidorius Grigai 
tis atlaikė pamaldas už Lie 
tuvą ir Nepriklausomybės 
kovose bei antrojo karo me 
tu žuvusius lietuvius ir pa 
sakė tai dienai gražiai pri 
taikytą pamokslą.

Vasario 16-tojibuvo ata 
tinkamai paminėta ir per 
Edmontono radio štotį-CF 
CW ir CFRN. Pirmoji pro 
grama buvo politinio pobū 
džio, kurią kruopščiai pa
ruošė apylinkėje visų ge
rai žinomas veikėjas Algir 
das Dudaravičius.Antroji 
programa buvo kultūrinio 
pobūdžio,kurią gražiai pa

Hamiltono gimnazijų 
krepšinio pirmenybes lai 
mėjo Katedros vyrai, ku
rių eilėse geriausiai žai
dė Vytautas Beniušis.Vie 
tos dienraštis Hamilton 
Spectator patalpino jo nuo 
trauką net du kartus, ka
dangi jis buvo išrinktas į 
Hamiltono gimnazijų rink 
tinę. Jaunių grupėje taip 
pat nugalėtoju išėjo Kate
dra, kurios eilėse žaidė 
Vaičius ir Butkevičius . 
Pralaimėtojų pusėje-Del 
tos gimnazijoje, geriausiu 
žaidėju buvo Vytautas Or 
liekas.
- Vankuveryje susiorgani 
zavo lietuviai šachmatiniu

kai.
-Draugo sporto sk. vedė
jas Jonas Šoliūnas pasi
traukė iš savo pareigų. 
-Sporto, mėgėjams pataria 
ma Įsigyti J. JakubsžJaku 
bausko parašytą Ameri
kos Lietuvių Sporto Istori 
ją.Knyga gaunama šiuo an 
trąšu: John Jakubą2735 W. 
43 St.Chicago,III.USA.

Knygos kaina 4 dol.

PAVERGTOJI LIETUVA
Klaipėdos Granitofutbo 

lininkai pradėjo ruoštis 
naujam sezonui. Pirmose 
rungtynėse jie nugalėjo Kė 
dainių Nevėžį 6:2. 
-Vilniaus vandens sviedi 
ninkai pralaimėjo Minskui 
O;5 ir 2:6.
-Taline prasidėjo tradici 
nėsKomsomolskaja Prav 
da laikraščio plaukymo 
varžybos.Geresnės mūsiš 
kių pasekmės:lOO m.del
finu Mauručaitė-1 min .
15,5 sek./aštunta vieta/ , 
200 rmuotolyje ji pageri
no Lietuvos rekordą, nu
plaukdama per 2 min.53, 7

VYTAS BENIUSIS

sek. V. TikniusdOO m. nu 
gara-1 min.4,7 sek.ir 200 
m.2min.2O,9 sek./Lietu 
vos rekordai/.

IŠ VISUR
-Sunkaus svorio bokso far 
sas tarp Clay ir Terell 
greičiausiai įvyks Toron 
te.Montrealis irVerdunas 
atsisakė šias rungtynes 
ruošti.
-Dailiojočiubžymo pirme 
nybes Šveicarijoje vyrų 
grupėje laimėjo austras 
Danzer, moterų-ame r ik ie 
tė P.Fleming ir poriniam 
-vyras ir žmona Protopo 
povai.Pereitų metų pašau1 
lio meisterė olandų kilmės 
kanadietė P. Burka buvo 
tik trečia. Jos nesėkmė aiš 
kinama dideliu svorio nu 
metimu, kadangi beveik 
per pusmetį ji "numetė" 
net 35 svarus.

VASARIO 16-TOJI 
buvo iškilmingai paminėta 
vasario 19 d. Edmontono 
Lietuvių Namų salėje, ku
rią puošė Lietuvos vytis ir 
abiejų kraštų Lietuvos ir 
Kanados tautinės vėliavos .

Minėjimą atidarė apylin 
kės vicep. dr. J. Pilipavi
čius .Po oficialaus atidaby 
mo Jonas Baronas paskam 
bino fortepijonu "O Cana
da" .Dr.J .Pilipavičius tarė 
trumpą įvadinį lietuvių ir
anglų kalba žodį,kurį sekė 
tylos minutė,skirta pagerb 
ti žuvusiems už Lietuvos
laisvę.

Paskaita, kurią skaitė 
mokytoja Regina Šepetienė

ruošė lietuviškiems reika 
lams jautrus J. Baronas .

Apylinkės Valdyba reiš 
kia nuoširdų ačiū gerb.pre 
legentei R.Šepetienei,gerb. 
klebonui kun.I. Grigaičiui, 
mielai solistei O.Smidtie 
nei, brangiam akompanis- 
tui J.Barronui,energingam 
dainos mėgėjui A. Karosui 
Jr.,visuomet gerai nusitei 
kušiam J. Popikaičiui, lie 
tuviškų reikalų gvildento- 
juiA.Dudaravičiui, nuošir

džioms E.ir V. Augytėms , 
eilėraščių mėgėjui J. Ky- 
nui, visų pamėgtam dėklą 
muotojui J.Vaitkūnui Jr. , 
latvių ir estų atstovams už 
išreikštus sveikinimus ir 
sveikinusiems raštu ar te 
lefonu.Taip pat nuoširdus 
lietuviškas ačiū visoms 
lietuvėms moterims prisi 
dėjusioms prie bendrų vai 
šių bei visiems vienokiu 
ar kitokiu būdu prisidėju
sioms darbu ruošiant šį 
minėjimą ir visiems atsi 
lankiusiems.

KLB Edmontono Apyl. 
Valdyba .

Amerikos lietuviu,sporto istorijos autorius J.Jakubauskas 
įteikia savo knygą bokso čempionui Sharkey-žukauskui.

klausiamai žiūri į 
stovinčiojo akis.vy
resnysis, nepaleisda
mas turėklą-, pasilen
kia kiek jo ranka lei
džia. Jis nenori gar
siai kalbėti, jis sa
ko, kad vyresniems 
žmonėms, ypač mote
rims, reikia užleis
ti vietą. Tuo labiau 
pagalbos reikalingam 
aklam.

-Bet Čia niekas taip 
nedaro. Kodėl tu no
ri būti kitoks?

-Mandagumas to rei
kalauja. Kiekvienas 
išsiauklėjęs žmogus 
privalo taip elgtis. 
Lietuvoje mes labai 
gerbdavome senus žmo
nes, ypatingai mote
ris.

-jeigu jūs buvote 
tokie mandagūs, kodėl 
man nuėjus pereitą sa 
vaitą į parapijos bankelį padėti pinigų,
vienas tarnautojas at
sisakė aptarnauti kli- 
jentą. Jis nemandagiai 
atsake, kad neturįs 
laiko, nors be mūsų, 
raštinėje daugiau nie
ko nebuvo, juk tu pats 
esi sakęs, kad tas ka
sininkas buvęs aukš
tas asmuo Lietuvoje.
Stovintis vyras dar 

daugiau pasilenkia, 
jis^beveik paleidžia 
turėklą, jis kažką sa
ko jaunuoliui tiesiog 
į ausį,tarsi bijoda
mas, kad kas nors ne
išgirstų...
Traukinys žviegdamas veržiamais stab

džiais ir mažindamas 
greitį, įvažiuoja į 
ryškiai apšviestą, 
Dundas west stotį.

S. pranckūnas-

iš Red Deer, Altą,buvo ku 
pina meilės gimtajam kraš 
tui.Taibuvo tikrai gražus 
skatinimo būdas jungtis į 
bendrą-vieningą kovą už 
Lietuvos laisvę.

Po paskaitos sveikino 
latvių ir estų atstovai. Gau 
tus sveikinimus raštu iš 
KLB Krašto V-bos ir KLB 
Calgary Apylinkės V-bos 
perskaitė dr. J. Pilipavi
čius. Pp.Davidėnai, kurie 
dėl ligos minėjiman atvyk 
ti negalėjo, sveikinimus 
perdavė telefonu. Sveikini 
mams pasibaigus, apylin
kės pirm .T.Uogintas, as is 
tuojant dviem lietuvaitėm 
Elenutei ir Virginijai Au 
gytėms,iškilmingai pers
kaitė Lietuvos Nepriklau 
somybės Paskelbimo Aktą. 
Po Akto nuskambėjo Tau 
tos Himnas.

Meninę programą vedė 
ir humoristinę dalį išpil
dė,toj srity prityręs J. Po 
pikaitis. O visų edmonto- 
niečių ir apylinkės lietu
vių mėgiama solistė Ona 
Smidtienė gražiai padaina 
vo solo ir su dainos mėgė 
ju Algirdu Karosu Jr. , 
akomp.J.Barronui.Be to, 
J. Barronas paskambino 
fortepijonu lietuviškų me 
lodijų.JuozasKynas su gi 
liu įsijautimu perskaitė 
savo kūrybos eilėraštį, o 
jaunasis Jurgis Vaitkūnas 
iš St. Paul, Alta.,jausmtn 
gai padeklamavo tai die
nai pritaikytą eilėraštį.

Apylinkės pirm. T.Uo
gintas prieš uždarydamas 
minėjimą išreiškė PLB

CANADA

Galima įsigyti Kanados pilietybės 
pažymėjimų miniatiūroje

Kiekvienas Kanados Pilietis gali įsigyti miniatūrinį Kana* 
dos Pilietybės Pažymėjimą. Šis sumažinto dydžio pažymė
jimas su asmens fotografija bei parašu jau priimtas kaip 
asmens tapatybės [rodymas. Jį galima nešiotis kišenėje 
bei piniginėje. Šis patogus pažymėjimas kainuoja du 
doleriu.

Jei jūs norite žinoti daugiau apie šiuos Kanados Pilie
tybės Pažymėjimus ir kaip bei kur jy gauti, kreipkitės į 
artimiausią jums Kanados Pilietybės Teismą. Tos įstaigos 
tarnautojai mielai jums patarnaus. Gi, jei jums patogiau, 
rašykite šiuo adresu:

The Registrar of Canadian Citizenship, 
Department of Citizenship and Immigration, 
Ottawa,Ont.

Kanados Pilietybės Teismai randasi: Moncton, N.B., 
Montreal P.Q., Ottawa,Ont.,TorontoJfamilton.St.Catharines, 
Kitchener, London and Windsor, Ont., Winnipeg, Man., 
Edmonton and Calgary, Alta., and Vancouver, B.C.

Pilietybės ir Imigracijos Ministras.

akomp.J.Barronui.Be
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HAMILTON/
TAUPYK IR SKOLINKIS

KOPERATYVINIAME BANKELYJE

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

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

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

Pilnas čekiy patarnavimas.
Darbo dienos:

Pirmadieniais - penktadieniais 9 vai. — 1 vai. po piety, 
Antradieniais ir penktadieniais 5 vai. -- 8 vai. vakaro. 
21 MAIN St. E. Room 207. Td. JA 84)511.

"GULBĖS GIESMĖS" 
premjera įvyks kovo 19 d. 
Jaunimo Centre.Su šia lie 
tuviška istorine, romanti 
ne J. Griniaus drama "Au 
kuras" atžymės 15-kos 
metų sukaktį, o aktorė-re 
žišorė Elena Dauguvietytė 
-Kudabienė savo scenos 
darbo 25-rius metus. Jos 
pavardė viso šio kontinen 
to teatro mėgėjams nėra 
svetima .Dar jaunutė būda 
ma,1941 metais pradėjo sa 
vo talentu reikštis Kauno 
Jaunimoteatre.Per tą’lai 
kotarpį, Kaune ir Vokieti 
jojątremtyje suorganizuo 
tame teatre,ji yra sukūru 
si virš 20 rolių. Atvykusi 
į Kanadą-Hamiltoną ji ra 
do pakankamai energijos 
ir jėgų burti apie save 
dramos mėgėjus ir įsteigė 
Dramos mėgėjų būrely "Au 
kurą". Čia ji daugiau reiš 
kiasi kaip režišorė ir per 
tuos 15 metų pastato 17 įvai 
raus žanro veikalų, "Aukū 
ro" sukaktį apvainikuoda
ma ateinančia 'Gulbės Gies 
mės" premjera.

Daug laiko aukodama ve i 
kalų režisavimui Hamilto 
ne,vistik suranda laiko,ir , 
prieš keletą metų susikū
rusio New Canadian Tea
tro Toronte,pakviesta,suti 
ko jų pirmame pastatyme 
suvaidinti tetos S igrid rolę 
Van Druten veikale "I Re 
member Mama". Mes ją 
matome ir pirmoje lietu
viškoje f ilmoje "Aukso Žą 
sis",kanclerio našlės Teo 
doros vaidmenyje.Tikžmo 
gus visa savo siela atsida 
vęs scenai, gali surasti jė 
gų tokiems milžiniškiems 
uždaviniams, o tokių žmo 
nių mes daug neturime... 
"Gulbės Giesmėje" Eleną 
Dauguvietytę - Kudabienę 
matysime karalienės Bon
uos rolėje /Žygimanto Au 
gusto motina/. Kiti pagrin 
diniai veikalo asmenys :Li 
na Verbickaitė - Barbora 
Radvilaitė ;Albinas Stasevi 
čius-Žygimantas Augus
tas; K. Bungarda-Radvila 
Rudasis; R.Kontenis-Rad 
vila Juodasis; Vyskupai- 
VI.Panavas ir Ulbinas;A . 
Laugalys-Borotinskis.Ten 
ka pasidžiaugti, kad "Atža 
lyne" matytas jaunimas tu. 
riprogos ir čia pasireikš 
ti,pav. :D. Latauskaitė, D. 
Kudabaitė.A .Enskaitis.V. 
Kalmantavičius.

Su nekantrumu laukiu to 
veikalo premjeros,kaip ir 
daugelis hamiltoniečių.

D.G.

"AUKSO ŽĄSIS" 
filmas bus rodomas balan 
džio 3 d.3.30 vai. p. p. Del
ta kino patalpose.Filmas 
jau išmėgintas. Atrado la 
baigražiai,garsas aiškus. 
Šis pirmasis spalvuotas 
filmas norima perduoti 
žiūrovams kuo geriau,kuo 
gražiau,kad kiekvienas bū 
tų šiuofilmu patenkintas. 
Šiofilmo rpdymo organi
zatoriai maloniai kviečia 
visus dalyvauti "Aukso Ž ą 
sies" spektakly.

KAZIUKO MUGĖ 
jau liko praeity. Naujose, 
erdviuose Jaunimo Centro 
patalpose buvo patogiau 
susitvarkyti skautams, ir 
neteko stumdytis visuome 
nei.Už mums papigintą kai 
na išnuomuotas patalpas, 
dėkojam prel. J. Tadaraus 
kui.Tenka padėkoti prie to 
pasisekimo savo ats ilanky 
mu prisidėjusiai Hamilto 
no visuomenei, visoms po 
nioms, aukojusioms įvai
rius pyragus ir saldumy
nus, ar šiaip kokiu nors 
būdu prisidėjusioms prie 
jos pasisekimo.Skautų Rė 
mėjų Valdybos nariams 
už technišką pagelbą.Ypa 
tinga padėka p.Giedraitie 
nei, p.Banevičienei ir p. 
Volungei už aukotas ar pa 
rūpintas premijas loteri 
jai. Premijas laimėjo:
I premija-paveikslas /au 
kotas p.Giedraitienės/-p. 
Paukštis,
II premija -albumą-p. Bu 
lionis,
III premija-pagalvėlę /siu 
vinėtąir aukotą p.Banevi 
čienės/-skautė Baltaduo 
nytė iš Toronto.
IV premija-lOO gal. aly
vos/iš Pleacan Fuels, pa 
rūpino p.Volungė/-žalias 
bilietas Nr.138.

Kas turi virš minėta bi 
lietą prašau atsiimti raš 
tą, pagal kurį gausite aly 
vą pas D. Gutauskienę,- 
tel. 529-6982.
"Širvintos" ir "Nemuno" 

tuntininkai.

SLA KUOPOS NARIŲ 
SUSIRINKIMAS
Hamiltono SLA 72 kuo

pos narių susirinkimas 
kviečiamas kovo 27 d. ,sek 
madienį, 3 vai.p.p. .kuo
pos pirm.namuose,60 Mel 
rose Ave.,S. Hamiltone .

Šis susirinkimas labai 
svarbus,nes bus renkama 
Susiv. Pild. Taryba, svars 
tysime galimybes paminė 
ti parengimu Susivieniji
mo 80 metų sukaktį ir mū 
sųtradic.vasaros išvykos 
ruošimo reikalą. Aptarsi
me kaip sustiprinti naujų 
narių įrašymo akciją. Susi 
rinkimo metu labai bus pa 
togu apsimokėti apdr. mo
kesčius .Apsidraudusiems 
ligoje bus išduoti pažymė 
jimo formuliarai,kad atė 
jus reikalui nereikėtų ieš 
kotikuopoje.Todėl kuopos 
nariai nuoširdžiai prašo
mi skaitlingai jame daly
vauti. Taip pat kviečiami 
ir nenariai besidomį Susi 
vienijimo veikla. V-ba.

UKRAINIEČIŲ PROJEK
TAS ŠIMTMEČIUI

Milijono dolerių vertės 
šimtmetinis projektas pa 
rūpinant lėšas Ševčenkos 
Fondui, kurio tikslas yra 
paremti ukrainiečių kultu 
ros reikalą Kanadoje. Ko 
mitetas * apskaič iuoja, kad 
surinktas milijonas dole
rių gali kasmet duoti apie 
$60.000.Šie pinigai gali 
paremti didelį aktyvumą.

/CS/.
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Visi jie dalyvauja*Gulbės Giesmės"premjeroje. Kairėje režisierė ir aktorė P.Dauguvie 
tytė—Kudabienė karalienės Bonnos rolėje, vidury R.Kontenis Radvilos Juodojo rolėje 
dešinėje A. Ulbinas vyskupo Dzieržgovskio rolėje. Nuotraukos A.Juiaičio.

kaitė) iš rašytojo dr. Jono Gri
niaus dramos “Gulbės giesmė”. 
Ją matys hamiltoniečiai ir kiti ko
vo 19 d. Hamiltono Jaunimo 
Centre, kur įvyks “Aukuro” sta
toma minėto veikalo (premjera

Rašytojo dr. Jono Griniaus veika
lo “Gulbės giesmės” čigonė (H. 
Žilvitienė). Ją matys hamiltonie
čiai ir kitų vietovių lietuviai “Au
kuro” pastatyme kovo 19 d. Ha
miltono Jaunimo Centre.

Nuotraukos A. Juraičio

HAMILTONO LIETUVIŲ DRAMOS TEATRAS ’A U K U R A S" Š.M. KOVO MĖNE
SIO 19 DIENĄ, ŠEŠTADIENI, 7 VAL. VAKARO JAUNIMO CENTRE, 48 DUN- 

DURN STREET NORUI, STATO DR.J. GRINIAUS 6 PAVEIKSLŲ 5 VEIK

SMŲ ISTORINĮ VEIKALĄ-

„GULBĖS GIESMĖ"
LIETUVIŠKOJI VISUOMENĖ MALONIAI KVIEČIAMA GAUSIAI DALYVAUTI ŠIO 
JE "GULBĖS GIESMĖS“ PREMJEROJE.

H.L.D. Teatras "AUKURAS”

Vakarų šnipas Kremliuj
tęsinys.

Pulk.Oleg Penkovskij.

SOVIETINĖ MORALĖ
Įdomu stebėti mūsų pro 

minentus sovietų asmenis 
privačiai su jų draugais 
Koks skirtumas, kada jie 
yra kalbėtojo tribūnoje ir 
kada jie su stikleliu vod- 
kos rankoj maišosi šeimy 
ntniuose pokyliuose.Jie pa 
sidaro visai kitokiais ti

ko? Ar Jūs norite palikti 
juos be kelnių?

Štai kas užima kultūros 
ministerio vietą'.

O KAIP SU KITAIS?
Mano draugas brig.gen. 

IvanVladimirovič Kupin. 
Jis maršalo Varencov to 
limas giminaitis.Varen
cov duktė ištekėjo už Ku
pin sūnėno.

Kupin yra Maskvos ka
rinio dietrikto artilerijos 
ir raketų dalinių viršinin 
kas. Prieš tai jis buvo I- 
sios tankų armijos artile 
rijos viršininku Vokiečių 
Demokratinėj Respubliko 
je.Ten jis gyveno su tar
nautoja Zaicevą. Jam iš-

vykus,ji pasikorė, nes Ku 
pin paliko ją nėščią.

Tarp jos dalykų buvo 
rasta irKupin nuotrauka. 
Kupinprisipažino,kad jis 
gyveno su Zaicevą, žadėjo 
ją vesti, viską slėpdamas 
nuo savo žmonos.

Jam atvykus į Maskvą, 
gen.Krylov,Maskvos kari 
nio distrikto viršininkas 
nenorėjo jo priimti,bet ka 
dangi Kupin paskyrimas 
jau buvo centrinio komite 
to patvirtintas, viskas bu 
vo nutylima, Varencov pa 
veikė Krylov užmiršti vi 
są dalyką.

Štai kas vyksta mūsų ša 
lyje. Jei centrinis komite 
tas patvirtina, jei turi ry 
šius,viskas galima-net ir 
nūs įkaitimas,bet jei pana 
šus įvykis pasitaiko eili
niam karininkui.be ryšių, 
jis yra tuojau baudžiamas,

-arba sumažinamas jo 
laipsnis,arba jis visai iš 
metamas iš kariuomenės.

/Kitą kartą kiti sovietų 
"kultūriniai" veiksmai/ .

Kevin Barry Keating Leonas Gureckas

GERA PROGA

Keating FordSales Ltd. 
St. Patrick dienos proga, 
kviečia visus apsilankyti 
į pardavimo būstinę:4475 
Bannantyne, Verdun ir ap 
žiūrėti naujas ir naudotas 
auto-mašinas .kurių parda 
vimui jau dabar atidaro
mas pavasario sezonas. 
Matysite ' 66Mustang, Fal 
con, Fairlaine, Galexie ir 
Thunderbird. Taip pat pri 
einamiausiomis kainomis 
bus galima įsigyti '65 Ga 
la rfe XL conv.ir demonstra 
cijai naudotas,

Š ioje kompanijoje parda 
vimo skyrių veda mūsų tau 
tietis Leonas Gureckas,ku 
ris savo energingumo dė 
ka turi pasitikėjimą kom 
panijoje ir tuo pačiu paten 
kina kiekvieną,© ypač sa 
vo tautiečius pirkėju&Tad 
kreipkitės ir jis sute.tks 
malonų patarnavimą.

pais. Jie pasidaro panašūs 
į Gogolio atvaizduotas as 
menybes "Mirusiose Sielo 
se" ir "Generaliniame Ins 
pektoriuje".

Vienas dalykas tikras- 
visi mūsų generolai turi 
meilužes,kai kurie net dvi 
ar daugiau. Šeimų pešty
nės irskirybos-paprastas 
reiškinys,ir niekas neban 
do to paslėpti.

Kiekvieną mėnesį mūsų 
partijos susirinkimuose, 
mes išnagrinėjametris ar 
ketu r ius mūsų karininkų 
taip vadinamus nemora
laus elgesio ar disciplinos 
stokos atsitikimus.

KATERINA III
Chruščiovas skyrė daug 

dėmesio mūsų kultūros mi 
nisterei,poniai Furtseva. 
1957 m. antipartijos kovo 
je prieš Bulganin ir kitus 
jam daug padėjo Furtseva; 
dieną ir naktį ji išsiuntinė 
davo lėktuvus,sakoma,kad 
ji ir pati skrido ieškoda
ma paramos Chruščiovui. 
Ji mėgsta valdžią.Maskvo 
je ją vadina:Katertna III. 
Po I960 metų partijos kon 
greso, Furtseva buvo iš
mesta iš centrinio komite 
to prezidiumo.To pasėkoj 
jos vyras Firiubin nebuvo 
paskirtas sovietų ambasa 
doriumi Į JAV.

Visa kariuomenė džiau 
gėsi dėl Furtseva pašali
nimo iš prezidiumo. Anks 
čiau, ji kartą pasiūlė, kad 
sovietų armijos karinin
kams būtų nutraukti pri- 
mokėjimai. Jai buvo atsa 
kyta:Kas su Jumis atsiti-

: Saint Patrick’s Events :
VERDUN’S FRIENDLY IRISHMAN

eating evin Barry
INVITES YOU 

TO HIS NEW CAR SHOWROOM ° USED CAR LOT 
AND GET THE

FOUR LEAF CLOVER
DEAL YOU’VE BEEN 

LOOKING FOR
ON '66 MUSTANG - FALCON - FAIRLANE 

GALAXIE and THUNDERBIRD
ALSO 

FANTASTICALLY LOW PRICES ON NEW ’65 
GALAXIE 500XL CONV. AND '65 DEMONSTRATORS

CHOICE OF

100 A-1 USED CARS
WITH 1 YEAR C.W. WARRANTY

SEATING F0RD veLrEdSunIMITED
* 4475 BANNANTYNE

BETWEEN WILLIBRORD AND RIELLE TEL. 7O9-88J1
* **¥*♦**********¥¥*****•¥■*■¥■*¥¥**¥ *♦**

Centre.Su
karininkui.be
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D. L. K. VYTAUTO KLUBO TRADICINĖ VISŲ MONTREALIO

JUOZŲ PAGERBIMO VAKARIENĖ
ŠEŠTADIENĮ, KOVO 19 DIENĄ, KLUBO DIDŽIOJOJE SALĖJE, 2161 ST. CATHERINE STREET EAST, MONTREAL. 

Pradžia 7 valandą vakaro. Bilietai prie Įėjimo. Kaina $ 3.- Jaunimui pusė kainos.

a\ow|real
INŽINIERIUS EKONOMIS
TAS ALFREDAS PUSA -

RAUSKAS 
yra pakviestas atsakingom 
pareigoms į Tarptautinį 
banką JAV sostinėje-Wa 
shingtone, kur jis kelia
si gale šio mėnesio.

Draugai ir bičiuliai pra
ėjusį šeštadienį A. Pusa- 
rauskui suruošė labai gra 
žiafe išleistuves, bičiuliš
kai suruoštas pp. Žižių į- 
niciatyva ir rūpesčiais.

Geros vaišės buvo paį - 
vairintos originamlia me 
niška programa, išpildyta 
dialogo forma, kuriam į- 
žangą skaitė V. Žižys, o 
tekstą, parašytą humoris 
tiškai, skaitė H.Nagys. 
Po septyneto tokių, bū - 
dinančiųA. Pusarausko 
gyvenimo bei veiklos eta
pus, po kiekvieno A. Pusa- 
rauskui buvo įteikti daili 
ninko R. Bukausko kiekvie
ną etapą vaizduojantieji 
piešiniai, nupiešti taip pat 
humoristiškai.Tas ne tik
tai išleistuvių dalyviams, 
bet ir pačiam solenizantui 
sukėlė gardaus juoko ir 
sudarė labai gražią nuo
taiką.
Atsiliepdamas į paskutinį 

nuoširdųdr.H.Nagio pasi 
sakymą, apgailestaujantį 
išvykimą, A, Pusarauskas 
nuoširdžiai savo ir savo 
šeimos vardu dėkojo už 
bičiulišką išlydėjimą.

DR.J. S E M 0 G A S

5441 BANNANTYNE,Verdun. 
Pi™adic"įir
ketvirtadienį 
antradieni ir - . 
penkiadieni

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

PO 7-3175; namų 6-9582.

STUDENTŲ ŽINIAI
M. L.S.S.kviečia visus 

baigiančius gimnazijas 
/HighSchool/ studentus, 
kurie kitais metais galvo 
ja tęsti toliau mokslus, pri 
strašyti prie studentų są 
juigosdabar.Šis registrą 
vimasis duos progą susipa 
žintisuMontrealio studen 
tų veikla.Dabartinėje kan 
didatų programoje yra nu 
matyta pagelbos informa 
cija apie bet kurį kursą ir 
aplankymas Montrealio ko 
legijų patalpų. Visi suinte 
resuoti prašomi skambin 
tiiR.Navikėnas 259-4498, 
R.Piešina 366-4165,S. Bar 
šauskas 768-6521.
SLA 123 KUOPOS SUSI

RINKIME 
sekmadienį, kovo 13 dieną 
į SLA Pildomąją Tarybą 
balsų gavorPrezidentas P 
Dargis 5, A.Kalvaitis 15, 
B.Pivaronas 3, dr. J. Juo 
dlkis 15, S.Budvitis 1, S. 
Jokūbaitis 20, dr. S.Bie 
žis 7, dr. P. Zalatorius 8. 
Kadangi kandidatų į Pre
zidentus ir sekretorius bu 
vo tiktai po vieną, tai jie 
ir nebalsuojami įeina į Ta 
rybą. Valdybos posėdyje 
numatytas SLA narių po
būvis.
BEPROCENTINES GYVY 
BĖS APDRAUDOS 
paskolas iki $2000 galės 
gauti "Lito" nariai dar ne 
suėję 50 m.amžiaus. Tų 
naujų paskolų gavimo sąly 
gos buvo priimtos pasku 
tiniame "Lito" Valdybos 
posėdyje ir jų reikalui in 
formacija bus greitai iš
siuntinėta "Lito" biulete 
nyje.
« Jaunųjų "Lito" narių 
ekskursija šią vasarą bus 
į Granby Zoologijos sodą 
tuoj pat mokslo metams 
pasibaigus.

BŪTINAI ATSILANKYKIME Į MONTREALIO SKAUČIŲ IR SKAUTŲ RUOŠIAMĄ,

KAZIUKO MUGE
KOVO MĖNESIO 19- 20 DIENOMIS, ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS SALĖJE.

MUGĖ VEIKS ŠEŠTADIENĮ NUO 4 VALANDOS PO PIETŲ IKI VĖLAUS VAKA

RO IR SEKMADIENĮ NUO 11 VALANDOS KOL BUS IŠPARDUOTI VISI EKSPO

NATAI.

MUGĖJE BUS JAUNŲJŲ MENININKŲ PARODA, RANKDARBIAI, MEDŽIO

DROŽINIAI, LAIMĖS ŠULINIAI, BINGO, ŽAIDIMAI, LOTERIJOS IR T.T.

Neringos ir Geležinio Vilko 
Skaučių ir Skautų Tuntai.

TO

D A N T Ų G Y D Y T 0 J A S
Dr. J. MAL1ŠKA

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

Namą tel.: MU 1-2051.

DR. A. O. JAUGELIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA 

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

ADVOKATAS
STASYS DAUKŠA,. LI.,D.

4 Notre Dame Št. E.
Suite 205

Suite 902 ir 903
Tel: 861-8478 ir 861-8479

ADVOKATAS

DR. V. G1R1UN1ENĖ
DANTŲ GYDYTOJA 
3938 Rosemount Blvd.

RA 7-5552; namų R */i‘-0656

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

Suite 205
168 Notre Dame St.E.

UN 6-2063 ir UN 6-2064.

DR. IRWIN COPNICK
Dantų Gydytojas 

4966 Decane Blvd.
Suite 7

Montreal, Que. Tel. 489-3191 U

Notaras
J. BERNOTAS 

B.A., B.C.L.

Sun Life Building 
Suite i2001

TeL: UN 6-4364.

LIETUVIŠKAS PUSVALANDIS GIRDIMAS KAS 
ŠEŠTADIENI PER CFMB STOTĮ,

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

Telef.: 669-8834

HITAS 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:
Nekiln. turto paskolas 6.5% 
Asmenines paskolas 7.6% 
Investacines paskolas 8.4% 
Pigus paskolų draudimas iki 
$10.000.

KASOS VALANDOS:

c l J465 m ROSEMOUNTO SKYRIUS:
Sekmadieniais 10.30- )2.30.

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

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

KAZIUKO MUGĖ DLK VYTAUTO KLUBO 
riontrealio skaučių ir J uozapiniy tradicinė vakarie 

skautų Tuntai kovo mėn. 19 
-20 dienomis ruošia Kaziu 
ko Mugę. Mugė įvyks šv . 
Kazimiero parapijos salė 
je sekančia tvarka:

Kovo 19 d. šeštadienį:-
Mugės atidarymas ir iškil mas |,ej kitos staigmenos, 
minga Tuntų sueiga įvyks 
4 vai.p. p. Mugė veiks iki 
vėlaus vakaro.

Kovo 20 d. sekmadienį:- 
Mugė bus atidaryta po 1O 
vai. mišių ir tęsis kol bus 
išparduoti visi eksponatai. - Šeštadienį yra Juozapi-

Kiekvienas skautų viene 
tas turės atskirus stalus 
su savo išdirbiniaisjme- 
džio, keramikos, rankdar
bių, kepsnių, laimės ir tt. 
Mugėje veiks jaunųjų me
nininkų meno paroda ir lo 
terijajpaveikslus bus gali 
ma išlošti,arba nusipirkti. 
Taip pat vyks įvairūs žaidi 
mai, laimės šuliniai ir lo 
te rijos.

Sekmadienį 12 vai. p. p. 
bus tėvų komiteto paruoš 
ti skanūs lietuviški pietūs . 
Mugės laiku bus galima pa 
sivaišinti riestainiais,py 
ragaičiais, kava ar lietu
viška gira.

Nepraleiskime progos 
aplankyti Kaziuko Mugės 
ir įsigyt i vertingų tautinių 
rankdarbių.

KLF VEIKLA 
MONTREALY
Jonas Ladyga Vasario 

16-tos proga įmokėjo savo 
įnašo 75 dol. likutį.

Ta pačia proga dr. Jūra 
tė Tanner-Ciplijauskaitė 
prisiuntė 25dol., likusius 
iki IOO dol. pasižadėdama 
sumokėti vėliau.

• "Baltijos" stovyklavie 
tės miško valymo dar
bams paaukojo K.Rimke 
vičius $1O.OO.Užplanuo 
ta $72O.OO,gauta $268., 
trūksta $452.00. Pr. R.

K LB TORONTO 
APYLINKĖS

Tarybos narių ir organizanė šį šeštadienį - vakare.
Daugelis jau, bilietus įsigijo cijų atstovų visuotinis su 

bet bus galima įsigyti ir prie s trinkimas įvyks š.m.ko 
įėjimo. Vakarienė bus paruoš vo 27 d. 3 vai.Šv. Jono pa 
ta prityrusią šeimininkių , va
dovaujant p.Keršienei. Taip 
pat geras bufeto aptarnavi-

Klubo Valdyba.

AUŠROS VARTŲ PAR. 
-Sveikiname L.Černysovą 
sulaukusį 50 metų am
žiaus.

nės.Sveikiname skaitlin
gus Juozus ir Juzės.
-Lietuviškos mišios kol 
kas vystosi geral.Žmonės 
padeda ir atsakyti ir gie 
doti.
-Turėsime vandens skai 
tiklius tiek bažnyčia i,tiek 
klebonijai.Vandens taksa 
siekia$65O.-per metus . 
-Knygutės Bazarui. Kas 
dar knygučių negrąžino, 
gali jas įteikti kitą sekma 
dienį prie įėjimo pp.J.Kli 
sevicidi ar P.Vaupšui.
-Rinkliava praeitą sekma 
dienį $220,00.
-Salėje Jaunimo atstovai 
parduoda ženkliukus Jau 
nimo kongresui paremti. 
-P-jos Misijų Tridienis 
bus bal.m.5,6,7 dienomis. 
Veda-T. G.Kijauskas.

rapijos salėje.Visi rink
tieji Tarybos nariai ir or 
ganizacijų įgaliotiniai pra 
šomi dalyvauti.

Tarybos nartams išsiun 
tinėti pakvietimai, tačiau 
jei kuris dėl adreso pasi 
keitimo pakvietimo negau 
tų, prašomas vistiek daly 
vauti.

Šią progą tenka primin 
ti visoms organizacijoms 
kad remiantis KLB Apylin 
ktų Tarybos sudarymo tai 
syklių paragrafu 5, organi 
zacijos dalyvaujančios Ta 
ryboje nario teisėmis, su 
moka į Valdybos kasą $1O 
registracijos mokesčio. 
Finansiškai nepajėgios or 
ganizacijos gali prašyti 
Apylinkės Valdybą šį mo 
kestį sumažinti arba nuo 
jo visai atleisti,tačiau tuo 
reikalu reikia iš anksto 
parašyti Apylinkės Valdy 
bai prašymą.

Apylinkės Valdyba.

• Skardžius Jonas,verdu 
nietls, patikrinti sveika - 
tai paguldytas į Verduno 

. ligoninę.

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

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

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

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

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

J. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS.

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

(storidžiai).
6396 Bannantyne, Verdun.

PO 7-6183.

LAIKRODININKAS
ANTANAS ŽUKAS 

1855 WELLINGTON ST. 
Tel. WE 2-0644. 

TAISAU IR PARDUODU 
ŽEMOMIS KAINOMIS 

LAIKRODŽIUS IR JUVELYRUS.

Ar žinoma,ka<
“NEPRIKLAUSOMOS“

LIETUVOS“ SPAUSTUVĖ

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.

I.G.ELECTRIC Rd
Elektros k on trak toriu*

IGNAS GURCIN43 
889 — 56 Avanua

Lachine. Tel. 631-0882.

PINE LAND CORP.
agentas ROMAS VERBYLA 

Investavimui žemė St. Hubert, 
netoli St. Helen salos

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

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

Spausdintus galime priimti 
paštu ir paštu pasiusti.

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

KOVO MĖNUO YRA JAU
NIMO KONGRESO IR PE
TICIJOS VA JA US M ĖNUO 
KLB Krašto Valdybos Jau
nimo sekcija svarstė jauni 
mo ir vyresniųjų įtraukimo 
į veiksmą klausimą, nes 
kovo mėnuo yra vajaus m 
mėnuo ir Kongreso ir Pe
ticijos reikalams. Pasidž 
įaugta, kad jau eilė Toron
to organizacijų suteikė ir 
medžiaginės paramos.

Parašų rinkimas Petici
jai vyksta sėk ingai. 
Informacijos bus daugiau.

A. J.Viskontas.
SLA 236 KP. 

parengtmas-tradicinės Juo 
zinės.kur nežiūrint Užga
vėnių,žmonės susitinka ir 
pasidalina mintimis nekas 
dieniškoje nuotaikoj, įvyks 
ta kovo mėn. 19 d.didžioje 
Liet. Namų salėj 7 vai.va 
karo. ap.

KALBĖJO DAILININKAS 
ANTANAS TAMOŠAITIS 
APIE M.K. ČIURLIONĮ

Šeštadienį , Akademikų 
kviestas dailininkas Anta 
nas Tamošaitis Prlsikėli 
mo par. muzikos studijoje 
viešai auditorijai skaitė pa 
skaitą apie M .K.Č turlionio 
dailės kūrybą. Paskaita bu 
vo kruopščiai paruošta ir 
dokumentuota daugumoje 
dar neskelbta medžiaga,

Dr.P.MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais 

pagal susitarimą.

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

Raštinė: LE 4-4451.

MODERNUS GYVENIMAS IR BIZNIS

yra komplikuotas
TAD JŪSŲ APDRAUDOS REIKALUS NEGALIMA

TVARKYTI SPĖLIOJIMAIS

JUMS YRA REIKALINGAS

profesionalo sprendimas
TODĖL JUMS YRA REIKALINGAS

Savistovus Apdraudos
Agentas

KAIP TAI:

Adomonis Insurance
Agency Inc

TEL: 722 - 2472

TIKSLUS IR GREITAS PATARNAVIMAS

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. RAvmond 7^3120.

1

F ALCON-FAIR LANE 
GALAX1E—THUNDERB1RL

MUSTANG —TRUCKS

Sales Limited

4415 Bannantyne Avė., 
Verdun.

USED CARS 
year guarantee.

Kreipkitės į
■ LEO GURECKAS

Sales Managers Assistant Tel. namu 00 6-2548
Keating Ford lietuvis atstovas įstaigos 769-8529.

769-8831. 1

t
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