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JAV astronautai Armstrong ir Scott, erd
vėse turėję didelių sunkumų, bet labai lai-
mingai juos nugalėję ir laimingai sugrįžę.

PRflfJUSI SflVfllTf

Rašytojas Tarsis,paleis
tas iš Maskvos kalėjimų

Munsinger- moteris, dėl 
kurios Kanadoje kilo di-

Clevelando lietuvių grupė, kuri buvo pristatyta kongresmanui Michael Fetghan.jo 
priėmimo bankete. Iš kairės: pirmas nepažįstamas, toliau dr.V.Ramanauskas, V. 
Januškis, dr. J. Balčiūnas, agr. J. Daugėla, kongresmanas M. Feighan, adv. J.Sme
tona, p. Sakauskienė, A. Pautienius ir p. Sakauskas. Foto V. Pliodžinskio.

daug padėjęs susiorientuo dėlių politinių audrų, su- 
ti Europos vakarų komu- judinusių valdžią ir fede- 
nistams. ratinį parlamentą.

PAVERGTOJE LIETUVOJEDEMONSTRACIJA MASKVOS RAUDONOJOJE 
AIKŠTĖJE

Kaip jau buvo rašyta, komu mo sprendimo 
nistiniame lageryje vyksta 17 

'nepaprasti reiškiniai, tiktai 
neseniai tokie negalima vu- 
vo nei įsjyaiizduoti.

Penktadienį Londonoradio 
pranešė,kad
RAUDONOJOJE MASKVOS
AIKŠTĖJE [VYKO MASINĖ 

DEMONSTRACIJA 
šūkiu “prieš stalinizmą“,bet 
faktinai -“už laisvę“. Smulk
meną mažai

Komunistinio lagerio naujie 
ji reiškiniai jau išsilieja į pla 
tesnes padairas.1
VAKARINIAI KOMUNISTAI 
JAU REIKALAUJA NE TIK
TAI KŪRYBOS, BET IR 
TIKYBOS LAISVĖS.

Italijos komunistai jau se
niai atakuoja sovietiją dėl ti
kybos. Jie net delegaciją siu

- ntė į Varšuvą įtaigoti Lenki- 
t , T, . . cnstraci jus dikiutuiius nesipriešinti

įa policijos buvo išvaikytą. Popiežiaus kvietimui į Lenki- 
Yra suimtą, kurią tarpe ir vie :os 1000 krikščionybės sukak 
nas žymus rašytojas. 1 • ™ _

įžanga į šią nepaprastą de- 
nonstraciją, vienintelę per 
visus komunistinės diktatū
ros laikus, buvo
RUSIJOS INTELEKTUALŲ
MEMORANDUMAS. PASISA
KĄ PRIEŠ RAŠYTOJŲ 
NUTEISIMI.

Memorandumą esą pasirašę

Ber 40 kultūros darbuotoju, 
etalės taip pat dar nepaais- 

kėjusios. Tiek žinoma, kad 
teisėjas Smirnov, kuris pada- 
re sprendimą rašytoją Siemąvs deda švist‘ ne tiktaį gamtoje, 
skio ir Dantelio byloje, vie- bet k sunkios diktatūros dar 
šai aiškinosi užsieninei spau
dai,kuri esą nesupratusi teis-

tuves. Dabar ir Prancūzijos 
komunistai ne tiktai viešai 
pasisakė prieš kūrybos lais
vės varžymą, bet ir už tiky
bos laisvę. Tuo tikslu Prancū 
zijos komunistai siunčia Mask 
von delegaciją.

Visa tai rodo, kad komunis 
tiniame lageryje jJRĘSTA DI
DESNĖS LAISVES SUPRA
TIMAS ir jau reikalavimas, 
koks turėjo vietą Maskvos Le 
nino mauzoliejaus papėdėje. 
Tai yra tikrai nepaprasta. Ir 
tai reiškiajkad pavasarispra-

dideliame šėlime.

KAS NAUJA KANADOJE

KANADOS BIUDŽETAS 
-1O MILIJARDŲ

Federalinė vyriausybė 
parlamentui patiekė biu
džetinius skaičiavimus,

Numatytoji išlaidų su 
ma-7,950,500,000dol. 
viršija praėjusiųjų metų 
išlaidas 550, 800,000 
dol. Bet ir ši suma neapi 
ma dar visų išlaidų.Spė 
jama, kad neužteks dar 
500 milijonų priedo.Skai 
čiuojama,kad reikės dar 
pridedamų išlaidų:5O mi 
lijonų socialiniam draudi 
mui. 50 mil. darbininkų 
sveikatos reikalams, vad. 
medicare, 60 mil. reiks 
dar universitetams, 1O 
mil. reiks stipendijoms . 
Senatvės pensijos pakils 
130 mil. iki 1, 035, OOO , 
OOO.9-nių mil.reiks nau 
jų emeritų plano adminis 
tracijai. Tat visuomoje 
susidaro 9 milijardai 655 
milijonai ir 500 tūkstan 
čių dolerių išlaidų. Tat 
kanadinė spauda rašo, 
kad Kanada pradeda pir 
mą kartą savo istorijoje 
lO-ties milijardų dolerių 
biudžetą.

TRUMPAI IS KANADOS
• Kana dos darbo kongre
sas- CLC metiniame pra
nešime Kanados ministe • 
rių tarybai teigia, kad Ka 
nadoje nėra jokios inflia - 
cijos ir nesą jokio reika
lo jos saugotis.Tačiau ti
krovė nėra tokia šviesi.
• Pradedant 1867 metais, 
per 1OO Kanados federaci 
jos metų,Kanadoj buvo su
daryta 160 karališkų ko
misijų, kurioms išleista 
didelės pinigų sumos. 
Vien dvikalbiškumo ir dvi 
kultūriškumo komisija iž
dui jau kaštavo 3 mil ir 
500 tūkstančių dolerių...
• Gerdos Munsinger su
keltoji byla Kanados fede- 
raliniame parlamente vy
ko labai audringai. Paga
liau min. pirm. L. Pear
son pareiškė, kad bylą aiš
kins vyriausiojo teismo 
teisėjas J. Spence.Du mi
nisterial konservatoriai, 
buvę Diefenbakeriokabinę 
te,prisipažino turėję su 
munsinger pažinčių.Dou
glas teigia, kad iš teismo 
archyvo dingusi Munsinger 
byla. Mat yra įtariama, 
Munsinger šnipinėjusi...

Prancūzijos prezidentas 
de Gaulle, vyras pasime
tęs "tarp dviejų pušų"-Va 
karų ir sovietijos...

KITOS SVARBIOSIOS 
NAUJIENOS 
Ją yra daug ir įvairiose gy 

venimo srityse. 
PRANCŪZIJA, de Gaulle ini 
ciatyva, pradėjo atvirai ardy 
ti Atlanto sąjungą^ vad.NATO 
Ji pasisakė ištraukianti kari 
nes savo jėgas iš NATO or
ganizacijos vadovybės ir ša 
linanti iš Prancūzijos sąjun
gininką jėgas. N/\TO viilsty 
bės todėl skubiai turėjo tar 
tis. Jos v enbalsiškai pasisa 
kė už NATO organizacijos iš 
laikymą ir atmetė de Gaulle 
siūlymus.

SOV. 'RUSIJA, bandydama pa 
skatinti kitą valstybią atsime
timą nuo NATO Organizaci
jos, pasitarusi su de Gaulle, 
paskelbė “gerą žinią“, kad 
jeigu subyrėtą NATO, tai gir. 
di ir Varšuvos pakto valsty
bės taip pat išsiskirstytą . I. 
Bet NATO nariai tokią “gera 
žinia“ nesusižavėjo, nes ži
no,kad yra sovietinis blokas, 
o Varšuvos paktas yra tiktai 
jo iškaba, kurią nuėmus, nie
kas nepasikeis, 1
KOMKIMJOS klausimas tarp 
tautine prasme paskutiniais 
laikais plačiau iškyla į tarp, 
tautines padairas, J XV užsie- 
nią reik.min.,'vadinamas sek
retorium, D, 'Rus>k pareiškė, 
kad JAV su komunistine Kini- 
ja jau turėjusi 120 pasikabė- 
jimięsu tikslu “išvesti Kini
ją iš izoliacijos“, kaip sakė

Rusk Kanada jau seniai pasi
sako už kom 'Kinijos priėmi
mą į Jungtines Tautas, 'JAV, 
galima spėti,Kinijai rodo“gra- 
žias akis“ ryšium su karu In
dokinijoje ir santykyje su SS 
SR, tarp kurią turi “balansuo
ti“. Pirmoji komunistą sąly
ga: išmiesti iš JTO tautinę 
Kiniją.
INDONEZIJOJE valdžią yra 
paėmusi kariuomenė, kurios 
priešakyje stovi gen Suharto 
Jis neva Sukamo vardu uždą 
rė komunistą partiją, išmetė
iš kabineto 15 ministerią, ku
rią tarpe ir S įbandrio ir įsa
kė komunistę tiiiijos nariams 
registruotis kariuomenėje, o 
kitiems uždraudė eiti į komu 
nistą partiją: Visose 3,000 sa
lose, kurios sudaro Indonezi
ją, yra pritarimas naujai val
džiai, kurią sudaro triumvira
tas: gen. Suharto,gen.Nasu - 
tion, kurį buvo pašalinęs Su
kamo ir trečias civilis asmuo. 
Sukamo speciali apsauga, su
daryta NKVD pavyzdžiu, pa
leista, Sukamo internuotas.

kitos naujienos
o JAV astronautai Asrrstrong 
ir Scott laimingai nusileido, 
bet turėjo didelę nesėkmę, nes 
netesėjo 3-ją dieną lėkimo ir 
turėjo nusileisti nenumatyto 
je vietoje. Sugedąs raketos 
varikliams,nors susijungimas 
su kita raketa Agenda ir įvy
ko,bet Gemini 8 turėjo nutrauk 
ti bandymus, ir nusileido prie 
Japonijos,
• Saulėje astronautai pastebė 
jo milžinišką dėmę,kurios dia 
metras 20 kartą didesnis už 
Žemės diametrą,
• Prancūzijos senato komisi 
ja priėmė rezoliucijąj kurioje 
pasisakoma prieš de Gaulle 
nutarimą dėl NATO,
• Nauja Aldo Moro vyriausy 
bė gavo Italijos parlamento 
pasitikėjimą,

• Suomijoje įvyko parlamcn 
to rinkimai, kuriuos laimėjo 
centras.
• JAV ir SSSR dvejiems me
tams pratęsė susitarimą kul-

Generolas Suharto, nuver
tęs diktatorių Sukamo ir

o Kovo 3-5 d. Vilniuj buvo 
keturioliktasis komunistų 
partijos atstovų suvažiavi 
mas,Rus i jos komunistų par 
tijos padalinio Lietuvos te 
ritorijoje. Nebuvo jokios 
naujienos. Kitais atvejais 
būdavo apibarami rašyto-

dabar neįmanoma pasista 
tydinti namus,vis dėlto Vii 
niaus valdžia nutarė gan
dinti statydintis individus 
linius namus.Yra paskelbti 
nuostatai, kad sklypai indi 
vidualiai statybai skiriami 
iš miestų.

pašalinęs iš valdžios Peki
no komunistus, kurie buvo 
susitarę sugriauti Jungti
nes Tautas.

tūrinią mainą,
• Europos bendrosios rinkos 
nariai nutarė priimti Angliją 
savo tarpan. Prieš kelius me 
tus Prancūzija tokį nutarimą 
vetavo.
• Iš Ghanos išvyko 70 Rusi 
jos “techniką ir 20 “diploma 
tą“ ir 3 “diplomatai“ kiną,
• Pekinas pranešė, kad iš 
Indonezijos sugrįžo ją diplo
matai sužeisti, Dalį ją tuojau 
reikėjo siąsti į ligonines,
• Popiežius Paulius VI šutei 
ke lengvata katalikams tuok 
tis ši: nekatalikais ir atšaukė 
ekskomuniką katalikams, susi 
tuokusiems civiliniu būdu.
• Prancūzijoje komunistai 
siunčia delegaciją į Maskvą 
įtaigoti rusą komvadovybę ne 
varžyti kūrybos ir tikybos.
• Belgijoje sudaryta nauja 
vyriausybė .
• Rusijoje, Semipatinske, pa 
darytas atominis sprogimas.
• Afrikos Ungandoje įvyko 
žemės drebėjimas. Žuvo per 
100 asmeną
• Vokietijos ir Lenkijos vys 
kupai pasikeitė rezoliucijoms 
kurios pasisako už tarpusavę 
taiką
• Pas Winnipego advoka
tą Baclina, 36 m., rastas 
aerodrome pavogtasis auk
sas, 283,000 dol. vertės. 
Advokatas suimtas.

o Klaipėdos inž. architek
tas P. Lapė per Tiesą sau 
kiasi pagalbos Neringos 
/ Juodkrantės, Preilos, Ni
dos/ namams, kurie veik 
visi "avarinėj padėty". E. 
o Kauno projektuotojams 
pavesta projektuoti užtvan 
ką Šešupėje, prie Marijam

jai.univers iteto dėstytojai, 
ar Paleckis už nepakanka
mą budrumą prieš "buržu
azinę nacionalistinę ideolo 
giją" ar ką panašaus.Šiuo 
atveju neito nebuvo. Nebu
vo suvažiavime nė vienos 
kalbos, kuri būtų buvusi 
pertraukta plojimais.
o Valdžia nutarė "papuoš-polės,reikalinga aprūpinti 
ti" Kauną:pastatyti Vieny- augantį miestą vandeniu, 6 
bės aikštėje Lenino paminkkilometrų ilgumo ir iki pus 
lą.

Sumanymą paskelbus, 
Tiesoj pasirodė A.Urbšo 
straipsnis,greičiausiai iš 
prievartautas, kad jie jau 
seniai puoselėję mintį,kaip pertempti Lietuvos istori-

kilometrio pločio.Šešupei 
bus pridėta vandens iš Me 
telio, Obelijos ir Dūsios 
ežerų.
o J.Ž iugžda,pasidarbavęs

čia papuošus "gražiausią 
savo miesto aikštę".
o Nors yra viešai, net teis 
muose, pripažinta, kad iš 
legalaus uždarbio Lietuvoj

jai ant rusiško kurpalio,pa 
varytas iš Mokslų Akade - 
mijos viceprezidento pa
reigų. Elta .

Lietuvių gyvenimo faktai
RADIO VALANDĖLĖ 

NEW YORKE
Lapkričio 13 manifesta

cijos organizatorių inicia
tyva kovo 20 d.bus pradė
ta nauja lietuviška radio 
valandėlė New Yorke. Jos 
pagrindinis tikslas bus 
skiepyti lietuvių tarpe žy- 
gininkų filozofija-agresyvi 

’ ir konkreti kova už Lietui 
vos nepriklausomybės ats
tatymą. Valandėlės vedė - 
jas-Romas Kezys,62-15 69 
Place,M iddle Village,N.Y.
11379.U.S. A.

NAUJAS SOVIETINIS MA
NEVRAS 

"Nemuno kraštas" išleido 
"Lietuvišką kalendorių" 
šiems 1966 metams. Kap- 
lendoriuje greta okupuo
tos Lietuvos dailininkų, 
jau įdėti ir laisvėje gyve
ną dailininkai: R. Viesulas, 
V. Jonynas, V.Kasiulis, Č. 
Janušas, J. Rimša,beje, vi 
si sudėti pakaitomis: lais
vėje esantis ir okupuotas. 
Be to, dar ir kas nors iš

PLJK RUOŠIA 
prieškongresinę jaunimo 
stovyklą, kuri įvyks 1966 
birželio 25-30 dienomis 
Dainavoj, Manchester, 
M ich.netoli DetroitaStu - 
dentų amžiaus jaunimas, 
norįs dalyvauti, turės už
pildyti kuo anksčiausiai 
spec ialią anketą,kur i gau
nama iš Jaunimo Sekcijos 
atstovų.

PLJK PLAKATAI 
jau išsiuntinėti į tolimes
nius pasauliokraštus. Dau 
giau plakatų greitai bus iš 
siuntinėti.Iškabinimas šių 
plakatų viešose vietose la-
bai skatins visus lietuvius 
vykti į Jaunimo K ongresą'.

JS vicepiA .J.Viskontas .

vokiečių. Na, žinoma, ir 
be ruskelių neišsiverčia
ma. Matuškos Rusijos, ne
žiūrint nusistatymų, įdė
ta grupė ir cerkvių.. .Ta
čiau, nežiūrint viso mas
kavimosi, Maskva prasi
veržta savo imperializmu 
ir kolonializmu pro visus 
leidinio plyšius.,
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teisės keisti 
tautos valios

su*brėžiamas tarptautines 
tartis. Tegul '/ L; Kis pasa-

Elta oficialiai paskelbė, 
kad"Vliko Taryba patvir
tino Vliko valdybos pareng- ko, kuri tarptautinė sutar
tą nusistatymo pareiški
mą dėl Lietuvos žemėla
pių informaciniuose leidi
niuose, Vlikas pareiškė, 
kad politiniame žemėlapy 
Lietuvos valstybė turi būti 
rodoma tarptautinių sutar
čių nustatytose sienose."

Šis Vliko nutarimas tie
siogiai paliečia nepapras
tai svarbų ir nepaprastai 
opų klausimą, kurio šioks 
ar kitoks aptarimas turės 
lietuvių tautos ir Lietuvos 
valstybės ateičiai padari
nių. Ypač, kad šis pareiš
kimas yra labai užsianga
žuojantis.

Visų pirma, klausimas, 
ar VLIKas tokiam nutari
mui turi kokią teisę ?VKI- 
Kas skelbiasi turįs tautos 
įgaliojimus,tęsiamus savo 
emigrantinės padėties bū
du. Taip. Bet tie įgalioji
mai nesiekia toliau,kaip 
tiktai kovą už Lietuvos lais
vę .O kokiose ribose nepri
klausomybė siektina, te be-, 
lieka galioje Lietuvos Stei
giamojo Seimo nutarimas: 
Lietuva atstatoma etnogra 
finėse ribose.

Kadangi Steigiamojo Sei
mo, kuris buvo išrinktas

tis, liečianti Lietuvos ri
bas, buvo sudaryta Lietu
vos valia ar pageidavimu? 
Juk visos jos buvo Lietu- 
vai padiktuotos. Tat,kaip

PLJK GARBĖS 
KOMITETAS
Jonas Žmuidzinas gimė 

1898 m.birželio 1O d.Ke
turvalakiuose .Vilkaviškio 
ap. Teisės mokslus baigė 
Prancūzijoje, Montpellier 
un-te ir 1929 m. Paryžiaus 
un-te įsigijo teisių dakta
rato du diplomus.

Diplomatinę tarnybą pra 
dėjo Užsienio reik. m. Pen 
kerius metus buvo Lietu
vos Pasiuntinybės Londo
ne konsularinio sk.vedėju, 
vicekonsulu ir antrojo 
sekr .titulais .Diplomatinę 
tarnybą baigė 1940 m., so 
vietams okupavus Lietuvą.

J.Zmuidzinui likimo bu 
vo lemta antru kartu per 
imti tokias pat pareigas iš 
a. a. min. Vytauto Gylio . 
Mat, anksčiau Kanada Lie 
tuvos konsulo neturėjo ir 
Kanados lietuvių konsula- 
riniai reikalai priklausė 
Lietuvos Pasiuntinybės ar 
Konsulato Londone juris
dikcijai. Dabartinis gen. 
kons .Kanadai dr. J. Ž mui- 
dzinas 1932 m.tas parei
gas bei generalinį konsulą 
tą,paverčiamą Pasiuntiny 
bės konsulariniu skyrium, 
perėmė iš min. V. Gylio, 
kuris tuo laiku buvo perkel

tas sutartis galima priim- tas Klaipėdos krašto guber 
ti valstybės ribų pagrindu 
ir jas skelbti visam pasau
liui?

Ir kodėl bijoti istorinių 
bei etnografinių duomenų, 
kuriuos VLIKas,beje, vadi
na "apsunkinimais" ?Fakti- 
naigitai yra visiškai prie
šinga: tai yra palengvini
mai. Ir tuo reikia remti 
Lietuvos žemėlapį, kurį 
reikia pavaizduoti tiktai is-

ARTINASI DIDIEJI 
ĮVYKIAI

Pasaulio lietuvių jauni
mo Kongresas ir trečioji 
JAV irKanados dainų šven 
tė-tai du didžiulio masto 
įvykiai .kurie sutrauks šią 
vasarą} Chicagą tūkstan
čius tautiečių ir iš kitų 
miestų,kraštų ir net kon
tinentų.

PADĖKIME
kitų kraštų jaunimui atva 
žiuoti į Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongresą Chica 
goję atsikviesdami ir glo 
bodami jaunimo atstovus. 
Šeimos, kurios gali savai 
tę ar daugiaupas save pri 
imti kitų kraštų Jaunimo 
atstovus /1966 gegužės 1- 
spalio 1/ prašomos praneš 
ti adresuAloyzas Viskon- 
tas, 2690 Bloor St .W. mA pt. 
D-21, Toronto 18, Ont.
Tel. BE. 1-1461.

Programos dalyviai ir aukštieji svečiai Vasario 16 minėjime Clevelande.Is 
kairės: J.Daugėla, E.Katalinas, Estų atstovas Pargus, Ponia Locher, muz. 
A.Mikulskis, I. Stasaitė-Bublienė, Cleveland© meras Ralph S. Locher, Juzė 
Krištolaitytė, p. Kudokienė, Msr. Shumacher ir A. Smetonienė.

toriniu būdu, kad sau būtų
pat iktos ate i čiai laisvos 
rankos.Kas mus verčia su- 
surišti sau rankas? Kas 
mus verčia angažuotis tau
tos nenaudai?

Mes nežinome,kokia bus 
būsima Lietuva, nes tai pa
reis nuo daugelio sąlygų, 
bet mes,ypač mes,esą emi- 
gracijoje,turime žinoti, ko 
klos Lietuvos mes norime, 
kokios siekiame ir dėl ko
kios Lietuvos turime kovo
ti. Ir tiktai jau ne dėl VLI- 
Ko „nutartosiose" ribose . 
Tautos valia:Lietuvos et-

Lietuvos Gen. Konsulas 
Dr. Jonas Žmuidzinas

Carter viešbutyje, vienas 
didžiausių ir gražiausiai 
įrengtų.

Šiais metais Vasario m. 
16 dienos minėjimas praė 
jo iškilmingai. Tiek išpil 
dant programą,tiek pačia 
me minėjime buvo apsiei 
ta vien vietinėmis jėgomis. 
Turėdami galvoj clevelan 
diečiai Jaunimo Metus, mi 
nėjime kalbėti pakvietė jau 
nosios kartos atstovę Im 
gridą Stasaitę-Bublienę . 
Visi dalyviai dideliu dėme 
s iu išklausė jos įdom ią kai 
bą.kuri visiems tiek jau
niesiems, tiek vyresnie
siems paliko malonų ir at 
mintiną įspūdį. Minėjime 
kalbą pasakė Mons. Shuma 
cher.kuris Clevelande yra 
išgarsėjęs savo pamoks
lais prieš komunizmo pa 
darytą žalą pasaulio civi 
lizacijai.

Minėjimo meninėje daly 
pasirodė sol, J. Krištolai
tytė- Daugėlienė , kuriai 
akomponavo G.Korsakienė, 
pianistė Birutė Smetonie 
nė ir tautinių šokių grupė .

Šm .

Susidūrimui artinantis
IŠ JONO F. DAUGĖLOS KALBOS, PASAKYTOS HA
MILTONE MININT LIETU

3 Tę
Nuo karo pabaigos 

dienų bolševikai mažai 
kam yra tiek daug dėmesio 
skyrę,kaip pavargtųjų kraš 
tų emigrantiniam judėji
mui,© ypatingai mums va 
karų pasaulyje gyvenan
tiems lietuviams.

Visi gerai prisimename 
tas energingas pastangas- 
tuojau po karo prievarta 
mus sugrąžinti į okupuotą 
Lietuvą ir visus fiziškai 
sunaikinus, radikaliai ir 
greitai išspręsti lietuvių 
emigrantų klausimą. Prie 
vartai nepavykus,prasidė 
jo raginimai,maldavimai, 
prašymai per laiškus, ra
dio,laikraščius ir kitomis 
priemonėmis geruojulais 
va valia važiuoti namo . 
Tie visi raginimai buvo pa 
remti gausybe gražiausių 
pažadų.Tačiau ir tai nepa 
vyko,

/OS VALSTYBINĘ ŠVEN-

Aįsakydami j tai ms-j vi 
s i tik dar daugiau suglaudi 
nome savo eiles ir dar dau
giau ir vieningiau susijun 
gėme į bendrą darbą ir vie 
ningą kovą.Laisvo pasaulio 
lietuviai patys sau, paverg 
tąjai tėvynei ir plačiajam 
pasauliui pademonstravo 
savo susipratimą,politinę 
jėgą ir nepaliaujamos ko
vos ryžtą sukurdami vienin 
gą,visų pripažįstamą ir vi
suotinai remiamą tautos 
vadavimo pastangų vyriau 
siąją vadovybę ir šalia jos 
visuotiną bendrą tautinėms 
vertybėms ugdyti ir dvasi
niam genijui puoselėti tau
tinę organizaciją.

Paskutiniu metu mūsų 
priešas ir Lietuvos oku
pantas pasistatė sau naują 
tiesiog šėtonišką tikslą- 
žūtbūt suskaldyti pasaulio 
lietuvių tautinę ir politinę

tautos laisvomis sąlygo nografinėse ribose, 
mis, nutarimas yra tautos "_______  Čia pat pasakytina, kad 
valios pareiškimas,tai nie- vLEKas šiuo klausimu se- 
kas kitas jo pakeisti negali, aįaį jau domisi ir net jau 
Kaip tiktai pati tauta, -todėl yra išleidęs brošiūrą irtą 
VLIKas jokiu būdu Steigia- brošiūrą lydintį žemėlapį . 
mojo Seimo nutarimo pa- Dabartiniu savo nutarimu 
keisti negali. VLIKas netu- VLIKas visiškai paneigia 
ri teisės keisti tautos va- pats save,paneigia VLIKą, 
lios pareiškimo. Todėl šis kurįs kompetentingesnis 
VLlKo nutarimas negali tu
rėti galios.

Priėmus šį VLIKo nuta- 
rimątautos daliai,kuri yra 
už Lietuvos ribų, pakerta
ma iniciatyva kovoti už 
Steigiamojo Seimo, kaip 
Tautos valios išreiškimo, 
siekimą. Tat toks VLIKo 
nutarimas bus labai žalin
gas netiktai ateičiai,bet 
ir dabarčiai. Jis laisvam 
lietuviui pakerta sparnus, 
kurių neįstengia pakirsti 
tautos žmonėms ir jos 
mokslininkams,esantiems 
labai sunkiose žiaurios 
okupacijos sąlygose. Lietu
vos mokslininkai šiokiu ar 
kitokiu atveju, vienokia ar 
kitokia proga vis dėlto su
geba paskelbti teisėtas Lie 
tuvių tautos pretenzijas į 
etnografines lietuvių tau
tos sritis .Bent moksliškuo
se veikaluose. O mes ?... 
Laisvi būdami?.. .Kur gi 
mes einame?

Pažiūrėkime i VLIko pa

buvo spręsti Lietuvos ribų 
klausimą, būdamas jaunes
nėje ir artimesnėje emi
gracijoje-būdamas Vokie- 
tijoje .Kokia teise dabarti
nis VLIKas .kurio daugumą 
sudaro Amerikos piliečiai, 
gali keisti VLIKo, kurio na
riai buvo visi Lietuvos pi
liečiai,nutarimus ir nusi
statymus ?

VLIKas savo taktinę klai
dą turi atitaisyti. Ir tai ga
lima padaryti paprastu bū 
du, kuris, beje, gali apimti 
ir paskutinį VLIKo nutari
mą. Ir lietuvių Enciklope
dija, ir Mūsų Lietuva, o 
svarbiausia-visos lietuvių 
mokyklos ir visa mūsų, lie 
tuviškojįpropaganda turės
gerą ir rimtą pagrindą, da- sis Seimas. 
vus šios apimties vieną že
mėlapį, kuriame reikia nu
rodyti: kur lietuviai gyve
no gilioje senovėje, nuro
dant Lietuvių genčių -Prū 
sų, Galindų, Jotvingių, Kur 
šių, Lietuvių ir Latvių gy-

natorium.
Dr. J. Žmuidzinas be to 

reiškės i ka ip kultūrin inkas 
ir visuomenininkas. Metus 
buvo Lietuvos radiofono 
spaudos apžvalgos redak
torius bei kasdieninis pra 
nešėjas ir dvejus metus- 
Associated Press kores
pondentas. Jau nuo 1920 
metų jis yra žurnalistas.

J. Žmuidzinas yra išlei 
dęs dvi grožinės literatū
ros knygas: no vėlių, rinkinį 
"Rytokraujaš" ir poeziji^ 
prozoje rinkinį "Pajūrio 
himnas".

Montrealyje buvo KLB 
politinio komiteto pirmi
ninkas.

Sutikdamas įeiti į PLJK 
Garbės Komitetą, dr. J. 
Žmuidzinas pasakė:

"Jaunuomenė,kur ji be- 
sirastų, buvo ir bus idea- 
listiškaiusiai nusiteikusi 
visuomenės dalis".

CLEVELAND
PASIRUOŠIMAI SLA SEIMUI

Šią vasarą visuomeninis drus, gyvas ir įdomus. Be 
lietuvių gyvenimas Cleve- ko kita, Clevelande yra 
landė žada būti tikrai ju- 
venamas sritis; kokia Lie 
tuvabuvo Mindaugui apjun 
gus lietuvių gentis; kokia 
Lietuva buvo Algirdo-Kęs 
tučio laikais;kokia Lietuva 
buvo Vytauto Didžiojo lai 
kais ;kokia buvo padalinimų 
laikais; kokia buvo nepri
klausomybę atstačius, -su 
Klaipėdos kraštu ir be jo, 
su Vilniaus kraštu ir be jo; 
kokia Lietuva buvo pirmo 
sios rusų okupacijos lai
kais ir kokia yra dabar . 
Tiktai šiame fone galima 
nurodyti, o norint-ir pa
brėžti ir Lietuvą sutarčių 
rėmuose.

Toks žemėlapis kiekvie 
nam, kas domisi Lietuva , 
duos pilną vaizdą ir, kas 
svarbiausia,lietuviams ne 
pakirs jokių ateities per
spektyvų, neužkirs jiems 
noro kovoti už Lietuvą, už 
kurią visos tautos valia pa 
sisakė Lietuvos Steigiama

Klaidos yra galimos, bet 
jas reikia taisyti.Reikia ne 
tiktai žinoti tarptautines 
sutartis, bet reikia žinoti 
ir tautos valią ir labai sub 
tiliai ją jausti. Ir nevalia 
jos nepaboti. J. Kardelis .

laukiamas SLA dvimetinis 
seimas.SLA seimas šiais 
metais žada būti ypatingai 
gausus ir gyvas, kadangi 
šis seimas bus jubiliejinis, 
kurio metu bus paminėta 
tos seniausios lietuvių or 
ganizacijos 80 metų gyve 
nimo sukaktis.

Clevelande veikia ketu
rios SLA kuopos. Iš visų 
kuopų deleguojant po 1O 
atstovų,yra sudarytas sei
mui rengti komitetas, ku
rio pirm įninku yra išrink
tas žinomas visuomenės 
veikėjas ir energingas or 
ganižatorius Jonas F.Dau 
gėla .Be jo į komiteto val
dyba įeina, VI. Braziulis , 
Vyt.Braziulis.V.Urbaitis , 
rStankevičius.M .Miščikie 
nė,J.Mockus,S.Garlauskie 
nė ir K.Karpius.Komite
tas sudarė ištisą eilę ko
misijų atskiriems dar
bams įvykdyti. Visos komi 
sijos savo darbą pradėjo 
ir šiuo metu planuoja, kaip 
tinkamiau ir iškilmingiau 
priimti JubiliejinįSLA sei 
mą. Balandžio pradžioje 
yra numatytas šaukti komi 
teto visu/mos posėdis visų 
komisijų planams galuti
nai patvirtinti.

SLA Seimas įvyks Pic

Chicagoje
PRISIMINTAS POETAS A. MACKUS

Vasario 26 buvo skirta 
prieš metus žuvusiam jau 
nam poetui, Vinco Krėvės 
vardo premijos laureatui 
ir gilios erudicijos kultū
rininkui prisiminti.Tą at
mintiną vakarą surengė 
Santaros-Šviesos federa
cija.Programoje buvo poe 
to A.Nykos-Niliūno kalba , 
Liūnės Sutemos deklama-
vimas,solistės A .Stempu- 
žienės dvi dainos, Kosto 
Ostrauskio drama "Duob
kasiai" ir komp.D. Lapins
ko "Cantata-Declamata ". 
Tiek J. Gaidelio sukurtų 
dainų, tiek ir kantatos žo
džiai paimti iš mirusio 
poeto kūrybos.

Programa buvo origina
li,nors daug kam ir nesu
prantama, ypač tokiu atve 
ju,kai susirenkama prisi
minti mirusįjį. Rengėjai 
įdėjo daug darbo, o progra 
mos vykdytojai parodė 
daug talento. Pilna salė 
žmonių pagyveno tą vaka 
rą AIgimanto Mackaus kū
rybos menu ir prisimini
mais apie poetą,kurį mir
tis taip anksti iš mūsų iš
skyrė.

OPERA IR MANDAGUMAS 
Spauda pranešė, kad į op. 
"Traviata" premjerą esąs 
pakviestas tūlas senatori
us. Čia patturime pirmos- 
sios "Traviatos" pirmojo 
spektaklio Lietuvoje Flo
rą^. Vencevičaitę-Kutku- 
vienę, ilgametį Alfredą A. 
Kutkų. Negirdėjome, kad 
jie būtų pakviesti kaip gar 
bės svečiai, palaikant lie
tuvišką tradiją ir lietuviš
ką mandagumą.Taipgi ne
toliausiai yrą ir ilgametė 
Violeta, E. Kardelienė, ku
rią taip pat ar gi neverta

vienybę ir galutinai palauž 
t i jų solidarumą ir pasiti
kėjimą vienas kitu.

Šitam savo tikslui grei-

buvo pakviesti. Dabar gi 
net jų pavardės ignoruoja
mos. \ Tat ir matome, kaip 
toli mes nuėjome emigran 
tiniais keliais, kad net 
mandagumo neišlaikome 
lietuviškame lygyje.

čiau pasiekti okupantas 
pradėjo paskutiniu metu 
naudoti pačias klastin
giausias ir pačias ra.lnuo- 
čiausias priemones.Tam 
tikslui Lietuvos priešas 
sadstiškai pradėjo naudo-

Nukelta 5 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 pilnai prityrę, sugebą naudo

tis brėžiniais ir mokėti patys nusistatyti mašina*.

NORMALUS DIRBANČIŲJŲ SOCIALINIS 
APRŪPINIMAS. 

Kreipkitės asmeniškai Employment office 
4970 Notre Dante East. Montreal, P. Q.
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Ultimatumas 
dėl 1000-čio dolerių
Žygininkų atviras ir draugiškas laiškas

PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO KONGRESO REN
GĖJAMS

Mieli bendro darbo Draugai,
Komiteto Lietuvos Ne

priklausomybei Atstatyti 
Koordinatoriai sveikina 
Jus ir visus PLJK rėmė
jus, linkėdami ištvermės 
organizuojant ir pasiseki
mo pravedant šį didį lietu
vių jaunimo sąskrydį. Su
prantame Jūsų darbo sun
kumus, todėl Jūsų prašy
mą aukoti PLJK reikalams 
svarstėme nuodugniai.
Iš principo sutikome PLJK 
paaukoti 1^000.00 dol. 
Tačiau dėl žemiau nurody
tų aplinkybių tų pinigų dar 
nesiunčiame.Mūsų nusista- 
mas yra toks, kad KLNA 
kasoje esantieji pinigai bus 
naudojami tik tokiems pro
jektams,kurie tiesioginiai 
rišasi su Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo 
pastangomis.Norėdami įsi
tikinti,ar PLJK programa 
tinka į tokių projektų ka
tegoriją, atydžiai perskai
tėme mums prieinamą li
teratūrą apie PLJK dar
bus,ir taipogi diskutavome 
šį klausimą su kompetetin- 
gais asmenimis.Daugumos 
nuomone/otaip pat ir mū
sų / yra tokia, kad PLJK 
rengėjai iki šiol nėra aiš
kiai suformulavę ir paskel
bę šio kongreso metu nu
matytos programos kons
truktyviems darbams Lie

Ultimatumą pasiuntęs KLNA 
pirm. A.Mažeika/kairėj/ 
ir ultimatumą gavęs PLJK 
pirm.A. Zaparackas/deš./

tuvos laisvinimo srityje. 
Ši sritis nėra pakankamai 
pabrėžiama kongreso dar. 
betvarkėje. Pasisakoma 
bendrybėmis,kurios kelia 
daugiau abejonių negu pa
sitenkinimo.

KLNA koordinatoriai no
ri kongreso rengėjams pa
siūlyti:

1. Kuo greičiau paruošti 
JT-toms įteiksimos peti
cijos tekstą lietuvių ir ang
lų kalbomis ir pasiusti KL
NA koordinatoriams susi
pažinti irkritiškai įvertin
ti.

2. Iš kitų kraštų atvykstą 
dalyviai turėtų:a/kreiptis 
į savokraštų valdžias, kad 
jos parūpintų pasimaty
mus tarp atvykstančių jau
nimo atstovų ir tos valsty
bės atstovybių JT-se; 
b/stengtis gauti iš JT dele
gacijos raštišką patvirti
nimą apie pasimatymo lai
ką ir vietą;c/Surinktus sa
vo valstybėje parašus įteik 
titos valstybės atstovybei 
JT-se drauge su peticija; 
d/Prieš vykstant paruošti 
to krašto lietuvių kilmės 
žmonių vardu pasisakymą 
Lietuvos laisvės reikalu. 
Šis dokumentas taip,kaip 
ir peticijos tekstas turi bū
ti surašytas oficialia tos 
valstybės kalba.

N E P B 1 K LĄ Ų S O K A LIETUVA

MIRĖ PROF.DR.MAŽYLIS 
Kaune kovo 3d. mirė pro
fesorius ginekologas dr. 
Pranas Mažylis. P. Mažy
lis buvo gimęs 1085.1.24 
Šileikiškių k.,Skapiškio v. 
Rokiškio ap. Gimnazijoje 
mokėsi Mintaujoje. Dėl 
dalyvavimo 1905 m. revo
liucijoje 1908 m. turėjo pa
sitraukti į užsienį. 1913 m. 
Krokuvos universitete bai
gė medicinos mokslus ir 
1914 m. ten pat gavo dak
taro laipsnį. Iki 1918 me
tų, kada grįžo Lietuvon, 
Krokuvos universitete bu
vo asistentu. Lietuvoje dir
bo Panevėžio ligoninėje. 
1920 m. Kaune Aukštųjų 
kursų lektorius; nuo 1922 
akušerijos ir ginekologi
jos katedros docentas,nuo 
1930 m.profesorius, 1941 
m. latk.vyr. atleistas iš 
pareigų. Vėliau paskirtas 
Kauno medicinos instituto 
ginekologijos katedros ve
dėju. Lietuvos Mokslų Aka
demijos narys.

Nuo 1936 m. Kaune, Put- 
vio gat. turėjo privačią a- 
kušerljos-gtnekologijos li
goninę. Kurį laiką buvo 
Liet.Raudonojo Kryžiaus 
ligoninės direktorium. Pri
klausė Medicinos draugi
jai; buvo vienas iš steigė
jų Draugijos kovai su vė
žio liga. Yra parašęs mo
kslo darbų,skaitę s paskai
tų.

Kaip turėjęs nuosvavą li
goninę ir tokiu būdu buvęs 
"kapitalistas", bolševikų 
lengviausiaibuvo galimas 
panaudoti savo propagan
dai, nors pažiūromis bu
vo socialdemokratas. LE.

3. PLJK rengėjai turėtų 
atkreipti didesnį dėmesį į 
kongreso, o taip pat ir į 
pavergtosios Lietuvos būk
lės informavimą nelietu
viškai visuomene LNorime, 
kad apie konkrečias pastan
gas šioje srityje būtų in-

MIRĖ DR.M.NORKUS
Šių metų sausio mėn.22 

d.Lietuvoje, Tauragėje po 
ilgos, kankinančios ligos 
mirė gyd.Mečys Norkus . 
Palaidotas Tauragėj, gre
ta savo tėvų. Iš Lietuvos 
praneša, kad laidotuvės 
buvusios labai didelės ir 
iškilmingos.

Velionis gimė Tauragė
je smulkaus tarnautojo 
šeimoje,1891 m. balandžio 
mėn. 27 d.; ten pat lankė 
pradžiod mokyklą, o gim
naziją lankė Šiauliuose ir 
baigė 1910 m.; mediciną 
studijavo Tartu mieste ir 
baigė 1916m4 Lietuvą grį
žo 1921 m., įstojo j Lietu
vos kariuomenę irtamavo 
joje iki pat sovietinės oku
pacijos. Lietuvos kariuo
menėje pakilo iki pulki
ninko laipsnio.Nuo 1941 iki 
1944 m. dirbo Vyr. Lietu
vos sveikatos valdyboje, 
tvarkydamas viso Lietu
vos medicinos personalo 
reikalus. Nuo 1945 m.dr. 
M.Norkus dirbo Tauragės 
ligoninėje; vienu metu jis 
ėjo tos ligoninės direkto
riaus pareigas, bet po ku
rio laiko iš tų pareigų pa
sitraukė.

Dr.M.Norkus buvo se
nųjų garbingų tradicijų 
žmogus;buvo taurus idea
listas lietuvis patriotas . 
Todėl toks nelygus miru
siojo vertinimas:"Tiesa" 
tedavė vos kelioms smul
kaus šrifto eilutėms vie
tos,o Tauragės gyventojai 
velioniui pagerbti suruošė 
iškilmingas laidotuves ir 
gausiai jose dalyvavo.

B.M.

formuojama visuomenė,ir 
kviečiama talkininkauti. 
Stipri iniciatyva iš viršaus 
ir platus spaudimas iš vi
suomenės gali priversti di
džiąją spaudą ir TV at
kreipti dėmesį į kongresą.

4.Kongreso darbotvar

Lietuvos — Lenkijos klausimais ir dabar dažnokai sielojamės. Jie per visą Ne
priklausomybės laiką nebuvo normalūs, o ir dabar dažnai papučia nemaži skersvėjai. 
Ypač kada lenkai pradeda minėti Vilnių ir Lvovą. Nuotraukoj Lietuvos delegacija 
Lenkijos — Lietuvos deryboms 1928 m. Karaliaučiuje. Iš kairės: V. Sumauskas, Dr. D. 
Zaunius, gen. Daukantas, prof. A. Voldemaras, gen. Radus-Zenkavičius, V. Sidzikaus- 
kas, E. Turauskas ir J. Budryš — tuometinis gen. konsulas Rytprūsiams.

kėje turi būti įtrauktos te 
mos, liečiančios Lietuvos 
laisvinimo kovą.Ypatingai 
diskutuotinos priemonės 
ir metodai bei pavieniai 
projektai, kaip išgarsinti 
Lietuvos vardą ir jos da
bartinę padėtį Laisvame 
Pasaulyje. Ieškoti kelių, 
kaip jaunesnioji karta ga
lėtų organizuotai jungtis 
į prasmingą Lietuvos ne
priklausomybės atstaty
mo darbą.

Jei PLJK rengėjai 
įtrauks į savo darbų pro
gramą aukščiau patiektus 
paslulymus.taibe sąžinės 
graužimo kongreso rengė
jams įteiksime 1, OOO. OO 
dol.auką.Jei Lietuvos lais
vinimo pastangose bus dar 
daugiau užsimota, tai ir 
mūsų auka atatinkamai pa
didės.

Ne dėl gražbylystės ar 
savireklamos rašom Jum 
šį laišką .Tokios sąlyginės 
aukos siūlymu siekiame 
tik vieno-tinkamai išnau
doti tokia retą ir dėkingą 
progą paremti Lietuvos 
laisvinimo pastangas, ir 
paskatinti bei padrąsinti 
visus tuos,kurie nori akty
viai jungtis į Lietuvos ne

priklausomybės atstaty - 
modarbą.Nuoširdžiai tiki
me,kad ši prasmingo dar. 
bo nuotaika jungs mus ir 
Jus į organišką vienybę.

Lapkričio 13 Manifesta
cijos Organizatoriai 
NL red, nesustlaiko ne

pridėjus i savo pastabų, V l- 
sal gerai, kai Žygininkai 
pastebi, kad Pasaulio lie
tuvių jaunimo Kongresui ir 
Peticijai Jungtinėms Tau
toms ruošti Komitetas lig- 
šiol nėra pakankamai jud
rus ir jo veiksmuose labai 
jaučiamas pe rd įdėlis su
silaikymas. Jau pati pra
džia darbo neišryškino 
reikalingo efektyvumo. 
Netgi buvo jaučiamas tar
tum abejingumas ir nepa
sitikėjimas savimi/su- 
rinktitiktai 100,000 pa
rašų.../. Tat labai tvar
koj Ž yglnlnkų pastaba, kad 
reikia daugiau ir tikrai 
jaunatviškos energijos, 
daugiau veiksmingumo ir 
jaunatviško entuziazmo. 
Rėkia sukrusti'.

Bet, kita vertus, Žygi- 
ninkams nedera statyti ul
timatumų,ypač ,kad jų rei
kalavimuose ne viskas ga

li būti priimtina iš viso. 
Be ko kita, Žygininkai iš 
PLJK reikalauja to, ko nei 
patys nebuvo padarę/gauti 
iš JT delegacijos raštišką 
patvirtinimą apie pasima
tymo laiką ir vietą/.

Visai gi nepriimtinas 
reikalavimus parašus Į- 
teikti "tos valstybės ats
tovybei JT drauge su pe- 
ttcija'lžygininkai tuo tar
tum nori sumenkinti, su
skaldant visumą į detales , 
ir sumažinti Peticijos e- 
fektlngumą.Peticiją tokiu 
būdu turėtų gauti ne Jung
tinės Tautos,bet delegaci
jos.Taip išbarstyta po vi
sus kampus Peticija nepa
sieks savo tikslo.

Toks reikalavimas vi
siškai nepriimtinas. Ir 
bendrai, Žygininkai savo 
pasiūlymus turėjo pada
ryti kaip pasiūlymus, bet 
ne ultimatumo forma, kas 
jau yra nekorektiška .Šito
kia forma ir šitokiomis 
sąlygomis nepriimtinas ir 
tas 1OOO dolerių.

Jeigu Žygininkai, kaip 
turį jau patirties, padėtų 
Kongreso ir Peticijos or
ganizatoriams talkos for
ma,būtų kitas klausimas.

JONAS 
AVYŽIUS

ROMANAS

24 atkarpa.
T KEČIA DALIS

V 1 KAS ŽMONES SKIRIA

Arvydas nusimetė purvinus batus, tokį pat švarką, persi
rengė ir, įsistojęs į skudurines. Ievos siūtas šliures, nuėjo 
į savo kambarį. Kiekvieną vakarą grįžta nusivaręs kaip senas 
kuinas, bet šiandien — virš jėgų. Išvažiavo į brigadas moto
ciklu, susigundęs gražiu oru, o keliai! . . Sunku pasakyti, 
kuris kurį daugiau tempė — jis motociklą ar motociklas jį.

Norėjo griūti ant sofos, paskaityti, kol Ieva grįš iš verši
des ir paruoš vakarienę, bet turėjo neatidėliotino darbo: kar
tą per savaitę jis sėsdavo prie rašomojo stalo tvarkyti savo 
užrašų, kurių nemaža susikaupdavo kišeninėje knygelėje.

Arvydas išsitraukė iš stalčiaus storą sąsiuvinį kietais vir
šeliais, atvertė tuščią puslapį ir, užrašęs datą, susimąstė. 
Reikėjo duoti skyreliui pavadinimą, kuris apibūdintų šios 
savaitės pastabas. Jis pasklaidė užrašų knygutę, pagalvojo 
truputį ir parašė — Keliai keleliai..........Reikėtų šia
tema padaryti straipsniuką laikraščiui. Juk tai ištisa proble
ma. Verdenis teisus, sakydamas, kad, norint pakelti kolūkį, 
reikia pradėti nuo visko, kartu ir nuo kelių. Lauko keliams 
pašlapus, mašinos nepravažiuoja, o kur pravažiuoja, tai su
naudoja dvigubai daugiau degalų. O amortizacija, o sugaiš
tis? Tūkstančiai rublių išlaidų. .. Ir dar daugiau: dėl neiš
važiuojamų lauko kelių suvėluojami sėjos darbai, o šlapią 
rudenį gali likti ant lauko dalis derliaus. Kol negalima įeiti 
į dirvą, reikia organizuoti valstiečius ir užtaisyti didesnes 
duobes, o pradžiūvus — sugramdyti nuolatinius lauko kelius, 
nužvyruoti ir, kur reikia, iškasti griovius."

Arvydas padėjo plunksnakotį ir valandėlę, sustingęs kė
dėje, žiūrėjo pro langą. Jį apėmė nesuprantamas abuojumas. 

pereinąs į nepasitenkinimą savimi, nors ir nebuvo jokios 
matomos priežasties. Paskutiniu metu jis vis dažniau per
gyvendavo savotišką dvasinį sustingimą. Staiga jam pasiro
dydavo, kad visa, ką yra padaręs, ne tai, kas turėtų būti; 
jis eina ne visiškai ta kryptimi; yra daug trumpesnis, tikres
nis kelias į tikslą, tačiau to jis nežino ir apgaudinėja žmo
nes, vedžiodamas juos šunkeliais. ,,Aš nesu toks, kaip apie 
save galvoju ir kokį mane įsivaizduoja kiti,"— grauždavo 
jį mintis. Jis jautė kažkokią neatspėtą paslaptį, kurioje glū
dėjo jo pirmykštė jėga ir moralinė teisė stovėti aukščiau 
už kitus. Bet jis negalėjo įminti tos paslapties. Tokiomis dva
sinės krizės valandėlėmis jis pasijusdavo kaip mokytojas, 
žiauriai sugėdintas savo mokinių akivaizdoje: užrašė ant len
tos uždavinio sąlygą, tačiau nemokėjo paaiškinti, kaip ją 
išspręsti.

„Visa tai niekai",— pamanė, permetęs atbukusiu žvilgs
niu įrašą. Buvo beimąs plunksnakotį, norėdamas perbraukti 
pastraipą, bet paskutinę akimirką apsigalvojo ir nuleido ran
kas: jis nemėgo atšaukti to, kas kartą buvo gerai apsvarstyta 
ir pasirodė protinga; o, be to, nors ir nebūdamas pedantu, 
savo užrašus stengėsi vesti švariai, tvarkingai ir susinervin
davo, jeigu prireikdavo išbraukti ne vietoje įsibrovusį žodį. 
Toks jam nebūdingas smulkmeniškumas jį pykino ir duoda
vo progos pasityčioti iš savęs, bet jis nepajėgė nugalėti šios 
keistos silpnybės.

„Man reikia pailsėti... pailsėti. .." Jis užvertė sąsiuvinį 
ir kaire ranka mechaniškai atidarė stalčių. Čia gulėjo kelios 
senos užrašų knygutės, laiškai ir kitas toks pat užrašų ■’asiu- 
vinis juodais kietais viršeliais. Arvydas išėmė jį ir susimąs
tęs ėmė sklaidyti. Tai buvo pirmasis jo užrašų sąsiuvinis, 
kažkas panašaus į dienoraštį, kurį pradėjo paskutinėje gim
nazijos klasėje. Čia įrašytos pastabos dabar atrodė naivios, 
nemalonios, kitos net vertė rausti. Jis nemėgo to sąsiuvinio, 
ypač pirmosios dalies, liečiančios ankstyvesnės jaunystės lai
kotarpį, tačiau, užėjus „dvasinės krizės priepuoliui", tyčia 
imdavo skaitinėti jį ir, kaip nekeista, slogutis beregint pra
eidavo. Arvydas suprato, kad teigiamai veikia jį ne ta užrašų 
dalis, vadinama jaunystės romantika (jis buvo per jaunas 
gyventi ir guostis prisiminimais), o visiškai priešingai — 
bukos, nesubrendusios, nors ir nuoširdžios vaikėzo mintys, 
kurias skaitydamas, jis galėjo palyginti save aną su da

bartiniu savimi, pamatyti pastarojo pranašumą ir milži
nišką nuotolį tarp abiejų.

Tam tikra prasme jis buvo nepatenkintas savo biografija, 
o kai dėl jos pirmosios dalies — ankstyvosios jaunystės — 
kartais net pajusdavo gėdą, prisiminęs atskirus epizodus. 
Arvydas žinojo — dėl to niekas nekaltas (netgi perdėtas 
tėvo atsargumas), bet negalėjo susitaikyti su mintimi, kad 
tuo metu, kai žmonija stovėjo ant pražūties slenksčio, jis, 
pilnai neįsivaizduodamas aplink vykstančios tragedijos, ra 
miai sėdėjo mokyklos suole. Taip, tada jis dar nesuprato 
įvykių vystymosi dėsnių nei jų reikšmės. Nekentė hitleri
ninkų, prijautė taryboms, gailėjosi masiškai žudomų žmonių, 
bet nieko nedarė, o kas blogiausia — negalvojo ką nors 
daryti, kad pasikeistų esama padėtis. Mokslas tada jam buvo 
aukščiau visko. Jis dar nežinojo, kuo bus, bet buvo tikras 
pasieksiąs tą protingo, visokeriopai išsilavinusio žmogaus 
laipsnį, kurį su gilia pagarba priimta vadinti mokslininku. 
Keturiasdešimt penktaisiais, kai baigėsi antrasis pasaulinis 
karas, jam ėjo aštuoniolikti metai. Iki to laiko jis buvo per
skaitęs krūvas įvairių filosofinių krypčių knygų; ne tam, 
kad susidarytų aiškią savo pasaulėžiūrą, o tiesiog iš smalsu
mo, skatinamas nepasotinamo žinių troškimo. Jis neteikė 
pirmumo nė vienam autoriui. Kiekvienu daugiau ar mažiau 
žavėjosi, kol skaitydavo, ir čia pat pamiršdavo, pradėjęs 
skaityti naują. Dabar neįmanoma prisiminti, kada įvyko lūžis. 
Gal būt, jokio lūžio ir nebuvo. Tikriausiai. Viskas prasidėjo 
nuo to, kad naujo gyvenimo srautas pamažu įtraukė jį į savo 
verpetą. Jis nepajuto, kaip išsinėrė iš ankšto egoistinio pa
saulėlio kiauto, ėmė domėtis reiškiniais, kurie, atrodo, nieko 
bendro neturėjo su jo asmeniniais interesais, stengėsi supras
ti tuos reiškinius; jo galvoje kasdien kildavo vis daugiau 
ir daugiau jaudinančių klausimų, kurie nedavė ramybės ir 
atkakliai reikalavo atsakymo. Atsakymą teqaleio duoti ta 
filosofija, kuri išpranašavo ir įteisino naująją santvarką — 
marksistinė filosofija. Ir Arvydas kreipėsi į ją. Jis skaitė 
viską, kas tuo metu buvo prieinama; daug ko nesuprato, kai 
kas jam pasirodė prieštaringa, nepateisinta gyvenime, tačiau 
jis buvo apstulbintas; apstulbintas šios filosofijos didingumo, 
genialumo, o kartu paprastumo. Jį pavergė kilnus, savęs at 
sižadantis pasiaukojimo genijus —- Snogus, nusimetęs fizinės

Nukelt 14 psl.

gimusi Sodelių kaime, Rokiškio 
apskrity, 25. 9. 1938. Jos tėvas, 
Vladas Pupienis, gerai pažįsta
mas Argentinos lietuviams, ka
dangi čia mokytojavo, o grįžęs 
Lietuvon dirbo kaipo girininkas. 
Nijolei buvo 6 metai amžiaus, 
kuomet karo audra ją su tėvu ir 
motina, Emilija Stašyte-Pupie- 
niene, ištrėmė Čekoslovakijon. 
Daug iškentėję visi trys pateko 
Vokietijon. Ten baigė pradžios 
mokyklą, o 1948 m. atvyko Bra
zilijon, kur Nijolė baigė gimna
ziją ir gavusi knygvedės (Conta- 

i dora) diplomą eina atsakingas 
pareigas braziliečių firmoje. Tė
vas mirė 6. 8. 1962. Nijolė su sa
vo mamyte gyvena Rua Lituania 
138, Mooca 13, Sao Paulo. Ji gra
žiai kalba lietuviškai, rašinėja 
A. L. Balsui ir m Kongreso pro- 

j ga atsiuntė savo prenumeratą, 
j Susirašinėjančiam jaunimui pa- 
: tartina susirašinėti su šia pavyz

dinga Brazilijos lietuvaite.
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VYTAUTAS A. JONYNAS

Šiaurusis ančiukas lietuvių 
poezijoj

Tęsinys iš praeito NL numerio.

^Trljos ZKVWVPW&
VEDA D R. GUMBAS

Trisdešimt metų skiria 
"Eilėraščius" nuo debiuti
nio "Fontano" .Virš penkto* 
likos nuo”Strėlės danguje" 
Rodos, daug kas galėjo nu
blukti, pajuosti. Bet kaska
dinis gaivumas pasitinka 
Skaitytoją tuo pačiu švie
žumu.Tars i būtų rašyti va
kar.
"Šalti laukai ir šulinių 

vanduo
Ir horizontuose malūnai 

moja.
Ateinagelsvas,kaip lieps
na ruduo
Ir piemenys liūdnam miš
ke dainuoja.
Keli nuvargę,platūs spin
duliai
Ant kelio guli prie gelto
nos varpos.
Pro tvorą raudonuoja 
obuoliai
Ir kriaušė supas,kaip 
auksinis varpas.

O vakare užmigti negaliu. 
Matau, kaip skrenda mė
nesienoj žąsys,
Ir pilnaties geltonu takeliu 
Iš lėto plaukia liūdesys 
manasis.

Nesirausia poetas bobu
tės kuparėly pusiau tar
miškų senienų. Nėra inte
lektualinio postringavimo 
apie metafizinį sielvartą 
ir transcendenciją. Nėra 
svetimoteriavimo su liau
dies tautosakaJJabinimosi 
joskasnykais ir kiklikais.

Yra priartėjimas prie 
to, kas neišsakoma.Tobu
lai perteiktas žemės ne- 
svetingumo jausmas, kurį 
paryškina muzikinė frazė, 
užlūžtanti trečiame pos
mely .Taip pat iškeltas'be- 
tai pasiekiaman augštin 
gimtos kalbos melodingu
mas ir niuansuotumas.

Daug ką atnešė H.Ra
dauskas į mūsų literatūrą: 
fantaziją, vasarą, drąsą 
džiaugtis gyvenimu, žmo
gaus kūrybos kultą, ©kul
tinių galių nuojautą, bet už 
vis labiau išaugštino jis 
lietuviškąjį žodį.Skaitant 
"Eilėraščius" nereta ap
tikti posmų, kuriuose me- 
taforos įtartinos, jei ne 
abejotinos. Bet sunku ne- 
sigerėti, nebentjstokojant 
muzikinės klausos, jo žo

džio skambumu, vidine or- 
kestracija, ritminto lanks- 
tumu.Gal poeto slapta sva
jonė buvo tapti kompozito
rium.

"Klajūnas muzikas gir- 
girdėjo

Balsus dangaus, vandens 
ir javo
Ir juos simfonijon sudė
jo
Ir ji šlamėjo ir žaliavo".
Vadovėlio raidės prisi

laiką kritikai bandė auto
riui prikišti rimų netur
tingumą/kad iršiuoatve- 
ju:girdėjo-sudėjo/bet re
tas kuris bandė užginčyti 
organišką visumą tarp op
tinio ir akustinio elemen
to, muzikinės išraiškos 
subtilumą bei rafinuotumą.

Ir vis dėlto lengviau ly
ginti "Eilėraščius" su ta
pybiniais darbais. Trak
tuoti rinkinį, tarsi apžval
ginę parodą.

Giminingumo su tapy- 
binėm drobėm tikrai esa- 
ma.Tokio, kurs kada nors 
įkvėps dailininkus ir ilius
tratorius. Ar jis pieštų 
ekspresionistinį "Gaidį ir 
Angelą" ar kubistinį "Gir
tuoklį,grįžtantį namo", ar 
impresionistinius gamto
vaizdžius /'"Lietus', "'Pet- 
sažas"/ar antibotičelišką 
Veneros gimimą-nenorom 
matai save dailininko atel
jė. Regi jį derinant spalvų 
dėmes, švilpinuojant, eks
perimentuojant.

Rašinio rėmai neleidžia 
ilgėliau stabtelti ir anali
zuoti to judraus ir gyvo 
žmogaus tapybines prie
mones. Visiems patartu- 
mėm išsamų Rimvydo Šil- 
bajorio straipsnį "Metme
nų" Nr.6 /1963/.

Jeipacituosim dar kelis 
posmelius, tai todėl, kad 
esama, deja, literatūros 
žinovų,kurie iki šiol kar
toja įsisenėjusias frazes , 
net nepasitikrinę savo pir
mojo įspūdžio.

Viena jų yra, kad H. Ra
dausko esama aristokrato, 
ciniko,užkietėjus io esteto, 
"ars gratia artis" šlovin- 
tojo.Vystydamas šią mintį 
"Tėviškės Ž iburiuose"-8 
/839/ P.Naujokaitis dialek-

DatlinMas Telesforas Valtim, gyt- Toronto, Ont. Vyt. Maželio nuotrauka
Telesforas Valius daug talkina Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresui.

tiškai išprotauja,kad poe
tas operuojąs optiniais , 
statiškais vaizdais.

Tiesa,dažnas KRadaus- 
ko eilėraštis pakrikštytas 
gamtovaizdžio vardu. Bet 
regėti juose plokščią de- 
koratyviškumą , anaiptol 
nėra teisu. Imkim "Prie- 
blandą'įkurįą,autorius ga
lėjo juk pavadinti "gyveni
mo prieblanda".

Ne tik kad autorius su
kuria nykaus žiemos pei- 
sažo nuotaiką, bet onoma- 
tope jom .balsio "i" pabrė
žimu

Ir vien tik rankom nosinę 
draskai
Ir draikos vėjyje žili 
plaukai

jis suteikia naują dinamiš
ką dimensiją,kuri paryš
kina absoliučią senio vie
natvę .

Kaip skirtinga nuo šio, 
sakytum, realistinio, vie-

irjom, švokščiamaisiais 
šnypščiamaisiais priebal
siais, suge sty v ia i pe rte ikia 
didmiesčio ūžesį, alasą , 
kalbų Babelį. O jam prieš
prieša pastatomas taurus , 
amžinas gamtos abejingu
mas:

"O jūra supasi laivais 
Ir žiba veidrodžiais krei
vais".
Įsiskaitęs "Eilėraščius" 

/o Radausko poezija leng
vai aukos nepaleidžia. Jis 
gali būt nesuprantamu, bet 

noj spalvų gamoj išlaikyto 
aliejaus, kompozicija pa
vadinta "Girtuoklis grįžta 
namo".
"Jam grindinys, kaip ra
tas sukas,
Jį stumdo lempų spindu
liai
Ir mažas autotrfkaip šuniu
kas -J
Jį puola lodamas žaliai.

Jis mašinai per snukį 
duoda
"Daugiau nebenorėsi lot' 
Bet auto meta jį į juodą
Klaną ir pradeda kvatot", nėra nuobodžiu/, skaityto-
Čia viskas - skrituliai, 

kvadratai,įžambios linijos 
džazinis tam - tam. Net ir 
šuniukas ir tas amsi spal
va šiame liaudies balete.. 
O piliečio trajektorija į ba- 
lą,perduodamaeilutės per
kėlimu /į juodą...klaną/ . 
Dievaži,kur čia optinė sta
tika?

Galima būtų cituoti "Uos
tą",kur žaismas aliteraci-

jas pats susiras tolygaus 
virtuoziškumo pavyzdžių. 
Ką jis aptiks šalimais,tai 
didelę šio miestiečio dova
ną perteikti gamtos stichi
ją ir meilę gyvenimui.

Sakėme,kad H. Radaus
kas dovanojo lietuvių poe
zijai vasarą. Supraskime: 
ir gamtos vaizdų/"Vasara 
-kaip odaliska: Tingiai 
alpsta nuo kaitros"/, ir

PUBLIKA AKTORIŲ SU
PRATO

Direktorius:-Jūs sulau 
kėtė didžiausių ovacijų. Pu 
blika vis dar ploja.Ką Jūs 
jiems pasakėte ?

Aktorius:-Pasakiau,kad 
jei jie nenustos triukšmą 
vę,aš toliau nevaidinsiu.

KARJERA PASIBAIGĖ
-Taip, aš irgi buvau įsi 

vėlę s į politiką .Mūsų mies 
telybuvau šungaudžiu virš 
dviejų metų. Bet pagaliau 
praradau darbą.

-Kas atsitiko?Pasikeitė 
burmistrai?

-Ne. Šiaip taip sugavau 
tą šunį.

perkeltine-rimties ir pra
kilnumo prasme. Jis įne
ša poezijon subrendusio, 
tvirto žmogaus žvilgsnį į 
save ir kitus.Žmogaus 
-pažinusio jaunatvės siutą, 
pavasario šėlimą,ironišką 
šypsnį,atlaidumą žmogiš
kajam silpnumui.

Ne visada tai jam leng
vai pavyksta. Kartais pui
kiai išlaikytas eilėraštis 
/"Mergaitė bėga į mišką/ 
nupiginamas paskutine ei
lute .Kartais prabyla jo lū
pomis prakeiktas,švelniai 
tarus, šiaudinės pastogės 
mužikiškumas./"Senmer
gė"/.

Bet esama subtilių, nie- 
■’ kieno nemėgintų, gimna

zistiškos meilės atvaiz
davimų, prasidedančių hu- 
moristiškai prozaišku 
"Staiga susitiko jų rankos, 
Ir keliai abiem suvirpėjo" 
ir kylančiu spirale į meis
trišką finalą-ekstazę:
"Į salę mirtis įvažiavo 
Ir numirė visa, tik juodu 
Ž iūrėjo, virpėjo, alsavo 
Tuo oru ugningu ir juodu,

Kur angelas pūtė trimi
tą,
Kurs drebino aukštus 
skliautus
Ir žvaigždės virpėda
mos krito
Ant jų-kaip auksinis lie
tus.
Nebijo H.Radauskas už

kliudyti erotinės gaidos 
/"Malda į blondinę", "Fi
zinis reiškinys"/bet nėra 
jo eilėraščiuose lytinio ex- 
hibic ton izmo,kaip kad ne
kurtos poetės eilėse. Sun-

Nukelta 5 psl.

DU VYRAI PASIKEITĖ 
"KOMPLIMENTAIS" 
Paplūdimyje susitiko du 

seniai nesimatę pažįstami. 
Staiga vienas iš jų pamatė 
ateinant dvi moteris iš to 
lumos.

- Ž iūrėk, - sušuko jis, — 
štai eina mano žmona su 
kažkokia kita kempe.

-O ten, -atkirto kitas, - 
eina maniškė irgi su kaž
kokia lajaus bačka.

PASKUTINIS DANTYS,- 
TAI IR YRA SKAUDANTIS

Dr. Gumbas yra girdėjęs 
piktų klientų teigimą, kad 
dantistas ištraukė visus 
paciento dantis, kol sura
do nesveikąjį... Dr. Gum
bas, nors ir nenorėdamas 
tuo tikėti, vis dėlto nesusi
laiko nepacitavęs labai jau 
iškalbingų prisipažinimų. 
Štai jie, pareikšti Aiduose 
paties prelato Mukolo Vait- 
kaus parašu:
".. .kylanti žvaigždė poe
tė Salomėja Neris.. Nors 
ji anuomet man dar nebu
vo pakankamai įdomi, vis 
tik ją truputį stebėjau... 
Smulki, grakšti. Forminga 
apvali galvutė... Didokos 
gražios akys.. .Bet tos lū
pos - taitikras to veidelio 
žiedas: tokio širdingo, ža
vimo piūvio,tokios tobulai 
išsirpusios, tokios grau
džiai ilgesingos.. .Visa ta 
jausmų gama-ištisa grak
ščiai jausminga lyrinė po
ema. . .Žodžiu sakant, vi * 
sas vaizdelis labai grakš
tus ir patrauklus..."

O kiek buvo kalbėta irra- 
šyta,kad su Salomėja flir
tavę Raila, Santvaras, Ere
tas ir net M.Krupavičius, 
o tikrovė išryškėja tiktai 
dabar... Kaip su tuo den- 
tistu...

KAIMAS KRYŽKELĖJE Atkelta is 3 psl.

ir dvasinės vergovės pančius, žmogus — dievas, žmogus — 
pilnateisis savo sukurtų vertybių Seimininkas, žmogus — ne 
savanaudis, visus savo triūso vaisius atiduodąs visiems ir 
todėl ramia sąžine galįs priimti tai, ko jam reikia iš kitų. 
Kai Arvydas pagaliau suprato priklausąs to naujo, dar tik 
gemančio žmogaus visuomenei, kuriai pasaulyje nėra lygios 
nei perspektyvomis, nei užsibrėžto tikslo didumu, jis pajuto 
džiaugsmingą pasididžiavimą savimi, o kartu atsakomybe ir 
būtinumą pateisinti savo užimamą vietą toje visuomenėje.

Tada pirmojo užrašų sąsiuvinio gale atsirado tokia pa
staba:

„Gaidaras, būdamas šešliolikos metų, vadovavo vienam 
Raudonosios Armijos batalionui ir ginklu gynė savo įsitikini
mus. Šimtai paauglių žuvo už tiesą, kurią, nors ir trumpai 
gyvendami, buvo suspėję pažinti. Aš pradėjau pažinti tiesą 
tik dvidešimties metų. Keli metai vėjais praleistos jaunys
tės. ..“

Toliau sekė kelios eilutės, liečiančios tėvą. Vėliau Arvy
das užtepė tas eilutes rašalu, bet iš savo sąmonės vis dėlto 
negalėjo jų ištrinti. Ne, jis nekaltino tėvo; o jeigu kartais, 
apėmus kokiai nuotaikai, nejučiomis prisimindavo jį be tin
kamos pagarbos, tai beregint sutramdydavo šį jausmą. Jo tė
vas buvo vienas iš milijonų pilkų asmenybių, kurios, būda
mos nepakankamai apsišvietusios, protingos, vis dėlto turėjo 
pakankamai sąmoningumo ir drąsos mirti pakelta galva už 
tai, ką laikė teisingu reikalu. Didesnę savo amžiaus dalį jis 
pragyveno, dirbdamas iešmininku nedidelėje geležinkelio 
stotelėje. Vokiečiai sušaudė jį po vienos diversijos geležin
kelyje, kurioje jis nedalyvavo, tačiau apie kurią žinojo ir, 
išduodamas draugus, galėjo išgelbėti savo gyvybę. Jis žuvo 
ne kaip kovotojas už politinius įsitikinimus, o kaip pašalinis 
doras žmogus, pasirinkęs verčiau kulką, negu niekšybę. Tik 
daug vėliau Arvydas suprato, kad tas žmogus negalėjo jam 
duoti to, ko, gal būt, pats neturėjo, ir kiekvieną kartą, per
vertindamas savo ankstyvesnius jausmus tėvui, jis susigės
davo, o sykį, pagautas atgailaujančio įkarščio, įrašė savo 
sąsiuvinyje: „Jo nelaimė, kad žuvo nepadaręs nieko tokio, 
dėl ko vertėjo žūti. Bet jis nenusilenkė išdavystei ir iki 

galo liko ištikimas žmogaus pareigai. Atlikti pareigą. . ...O ar 
ne čia ir yra svarbiausia mūsų pašaukimo dalis? Juk, jei 
kiekvienas atliktų savo pareigą, priskaičiuotume jnažiau 
žygdarbių ir atskirų didvyrių, tačiau būtume žymiai arčiau 
tikslo."

Jis dažnai prisimindavo mažą sausą žmogelį geraširdiška 
veido išraiška. Arvydui atmintyje nebeliko nė vieno jo pa
sakyto žodžio, tačiau sąmonėn visam laikui įstrigo jo romus, 
truputį nedrąsus žvilgsnis, nepaprastas savo žmogišku pa
prastumu, apie save negalvojančio žmogaus žvilgsnis, ku
riame atsispindėjo vergiškas atsidavimas savo šeimai ir drovi 
meilė žmonėms. Tame žvilgsnyje Arvydas įžiūrėdavo čia 
bailumą, čia bukštų nepasitikėjimą savimi („Ne, aš neturiu 
teisės rizikuoti šeimai"), čia gėdą dėl savo bejėgiškumo, 
bet visi tie sielos atspindžiai išnykdavo, užlieti akinančio 
šviesos srauto — meilės žmonėms. Ir tada Arvydą apimdavo 
nenusakomai didingas jausmas (jį tik dalinai galima išreikšti 
žodžiais „noras atsižadėti savęs dėl kitų"), kuriam atslūgus, 
kiekvieną kartą sieloje likdavo kažkas naujo, gaivaus, džiu
ginančio.

Antrą užrašų sąsiuvinį jis pradėjo, mokydamasis prieš
paskutiniame kurse Žemės ūkio akademijoje. Tą dieną kom
jaunimo susirinkime buvo svarstoma vieno kamjaunuolio 
studento asmeninė byla. Arvydas gerai pažino Juozą Gapu- 
tį — jiedu draugavo nuo pirmo kurso. Tai buvo geras, pro
tingas vaikinas, pareigingas komjaunuolis ir gabus studentas. 
Arvydas mylėjo ir gerbė jį už šias ypatybes, nors jam ir 
nepatiko pernelyg didelis Gapučio atsargumas, kuris kartais 
atmiešdavo jų santykius tam tikra nenuoširdumo doze. Ga- 
putis buvo kaltinamas, esą, stodamas į komjaunimą, nuslė
pęs, kad jo antros ar trečios eilės dėdė tarnavęs savisaugos 
batalione, o vėliau pasitraukęs į Vakarus. Kaltinamasis aiš
kinosi (ir tai buvo tiesa), kad jo šeima nepalaikiusi su dėde 
artimų giminystės ryšių, o šiam susidėjus su fašistais, vi
siškai jo atsižadėjusi. Jis, Gaputis, nenorėjęs apgauti kom 
jaunimą, o tiesiog pakartojęs rektoriui įteiktą anketą, ku
rioje, stodamas studijuoti, nutylėjęs apie dėdę, nes bijojęs, 
kad gali nepriimti į akademiją.

Komjaunuoliai, vadovaudamiesi išankstine partinės or
ganizacijos rekomendacija, vienbalsiai pareikalavo pašalinti 

„anketos klastotoją" iš komjaunimo. Arvydas žinojo, kad 
susirinkime yra nemaža galvojančių kitaip, bet niekas ne
išdrįso pasakyti prieš. Jis neteisino Gapučio — Arvydui 
buvo šlykštus bet koks dviveidiškumas,— tačiau jis negalėjo 
pateisinti komjaunuolių, kurie vienaip manė, o kitaip kal
bėjo arba tylėjimu pritarė jiems nepriimtinai nuomonei. Ir 
viena, ir kita pusė buvo nenuoširdi. Tačiau Arvydui atrodė, 
kad Gapučio nenuoširdumas turi daugiau pagrindo — jis pa
melavo, siekdamas aukštesnio tikslo — mokslo; o tuo tarpu 
dviveidžiai komjaunuoliai meluoja, bijodami „nepataikyti į 
koją", o kitas gal ir norėdamas įsiteikti „vyresniesiems", 
išreiškiantiems oficialiąją nuomonę. „Gaputis pasielgė nege
rai. Jis turėjo arba viską prisipažinti arba nestoti į kom- ! 
jaunimą,— galvojo Arvydas.— Bet ar jis kaltas, kad jo dėdė Į 
banditas? Argi mes galime išsirinkti sau tėvus, dėdes ir ki- ■ 
tus giminaičius? Jeigu nebūtų to kvailo nerašyto įstatymo, 
kad kiekvienas atsako už savo gimines, Gaputis būtų sąži
ningai užpildęs anketą, ir šiandien jo neteistume. Tačiau, 
nors jis padarė klaidą iš bailumo, Gaputis yra doras komjau
nuolis ir geras studentas. Jeigu mes jį atstumsime, ko tada 
vertos mūsų gražios kalbos apie komunistinį jautrumą žmo
gui? Ne, tai būtų nusikaltimas!"

Arvydas paprašė žodžio ir atvirai pasakė, ką galvoja apie 
Gapučio bylą. Marlė sujaudinsiąs susirinkimą ir rasiąs ša
lininkų, o išėjo atvirkščiai: prieš jį sukilo ne tik komjauni- f 
mo komiteto nariai bei jų nuomonę palaikę komjaunuoliai, Į 
bet ir visi likusieji, kuriuos Arvydas, įkarščio pagautas, įžei- ' 
dė, apkaltindamas veidmainiavimu.

Gaputis buvo pašalintas iš komjaunimo, o Arvydas įspė- 1 
tas „už politinį išsišokimą", jam buvo draugiškai patarta rim- : 
tai susirūpinti savo idėjinio lygio kėlimu. . .

„Gal būt, mano nuomonė ne visai teisinga. Sakysim, aš ■ 
suklydau, nors negaliu širdyje su tuo sutikti. Bet ar teisinga j 
bausti žmogų, jeigu jis atvirai pasako, ką galvoja? Mes pri
valome būti atviri vienas kitam, ginčytis, nesutikti, tačiau 
reikia gerbti kito nuomonę, nes tik per nuomonių kovą ga- : 
Įima surasti teisingą sprendimą. Gaputį pašalino iš komjau- ! 
nimo viena, iš anksto suformuota nuomonė, valdiška nuomo- ' 
nė“,— užrašė Arvydas tą vakarą savo sąsiuvinyje.

Daugiau bus. '

Salomėjos Neries, Bučkiš
kaitės Bučienės antkapinis 
paminkąs, sukurtas jos vy
ro, skulptoriaus , B. Bu
čo, pastatytas ant jos kapo.
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Inžinieriaus ekonomisto Alfredo Pusarausko Išleistuvės, Išvykstant jam Į Tarptuttnį banką Washington's atsakingoms pareigoms. Išleistuvės įvyko viename šauniausių ir naujausių viešbučių. 
Kairėje matome subuvimo dialogą tarp išleistuvių vedėjo V.Žižio ir H.Nagto. Vaizdo viduryje matome A.Pusarauską su Motina, kuri taip pat išvyksta su sūnum Alfredu. Dešinėje matome 
išleistuvių dalyvius besidalinant mintimis ir besivaišinant. Pradedant iš kairės, matome pp. Andruškevičius, Norkellūnus, dr.Mališką, V.Žižį su A. Pusarausku; toliau pp. Viliušius, Žibus 
Kličius, Remaikas, Bukauskus, geležiūnus ir daugelį kitų, kurie atvaizde sunkiau atpažįstami. Atsisveikinimo dialogas buvo toks: V.Žižys pasakė, kad kalbėti užsirašiusių yra daug, bet kai 
bėjo tiktai jis pats ir H.Hagys. Baigiant dialogą, H.Nagys pasakė:"Kiekvienas atsisveikinimas yra skaudus,nes su išvykstančiu artimu žmogum išvyksta ir mūsų pačių gyvenimo dalis..'.' O 
išvykstantis atsakė:"... žinau, kad neužilgo reikės palikti draugus ir pažįstamus, reikės palikti Montrealį, kuriame praleidau pusę savo gyvenimo, palikti aplinką, kuri buvo pasidariusi jau sa
va...ir eit ieškoti naujų draugų, naujos aplinkumos, visa,kas svetima, nepažįstama, nauja... Liūdna...Bet vyrauja džiaugsmo jausmas, nes matau,kad Montrealyje visada turėsiu draugų...

Biaurusis ančiukas lietuvių
poezijoj
Atkelta iš 4 psl. 

ku jį būtų laikyti ciniku.
Radauskui būdingas pla

tus mostas, sugebėjimas 
iš nereikšmingos medžia
gos sukurti džiaugsmo ku
piną kūrinį /"Gėlė ir vė
jas"/, sugebėjimas iš
reikšti trapias laimės va
landas / Jūrininko iškelia
vimas/atkurti Elados di
dybės iliuziją /"Homero 
jaunystė"/ kalbėjo skaity
tojui apie tai, ko baugšti 
žemdirbiška mūsų pri
gimtis bijo minėti:laimę 
gyventi ir džiaugtis gyve
nimu. Gal todėl "Strėlė 
danguje" pasirodė taip ne
įprastu,pagonišku purito
niškom mūsų ausim.

O tačiau jau titulinis ei
lėraštis "Aš kaip strėlė, 
kurią paleido vaikas." 
leido nuspėti poeto egzis
tencinę neviltį ./M ūsų am
žiaus žmogui, ir dar bena
miai,nelengva įtikėti bui
ties prasmingumu/. Ir ag
nostiko Radausko kūryba 
liudija nerimstantį ieško
jimą atramos. Muzikoj 
/"Pavasaris arba Vivaldi'] 
"Domenico Scarlati"/, an
tikinėse vazose /"Azijos 
saulė"/, senoviniuose mi
tuose /"Lotofagų šalis"/, 
visame kame, kas kalba

apie žmogaus ilgėjimąsi 
grožio. Jo kūrybingumą 
/"Marmuras"/.

"Strėlės danguje" pos
mai rėmėsi didele dalim 
į išgyvenimus,patirtus sa
vo žemėj,kur "kvepia lie
pos ties paštu". "Žiemos 
pasakos" ir "Žaibų ir vė
jų"-! cemento kvadratus, 
anaiptol ne mainridišką 
Ameriką.Na.dar turistinę 
patirtį. Vis dažniau pra
skamba H. Radausko eilė
raščiuos nevilties gaida, 
rasdama tobulą išraišką 
"Bacho fleitos" rondo.

Naujoji tikrovė reika
lauja naujo vaizdyno ir 
naujų išraiškos priemonių. 
Radauskas ginas nuo šlei- 
vakojėsAmerikos grotes- 
kos, nuo depresijos taip, 
kaip ginasi patys ame Ti
lt iečiai/sakysim Saul Stein
berg/-pertempta stiliza
cija/Žvaigždė,saulė, mė
nuo", "Pagrobimas"/.

Jis neprabyla apie tai, 
kuo netiki. Neprabyla so
cialiniu protestu, nes dar 
"Fontane" išsakė savo 
santykį su iliuzine tikrove.

"Klausau ką Pasaka man 
gieda kaip lakštingala.
Pasauliu netikiu,o Pasa
ka tikiu".

Savo "aš",savo nerimą , 
nakties ir dienos košma
rus, jis išsako mūsų die
nų pasakom. Kartais ža
vingom,kaip apie katino ir 
mėnulio draugystę. Apie 
gaisrą panoptikume.Kar
tais alegoriškai artimom 
-"Statula išeina pasi - 
vaikščiot". James Bond' 
iškom-"Svečias iš mėnu
lio".

Teptuko brūkšnį pakei
čia filmavimo kameros 
objektyvas "Veidrodžių 
darbuos", lėtai čiuožiąs 
žeme.Juoda-balta mirge
siu, tempo sulėtinimu, at
kuriąs okultinių galių bai
mę.

Baltosios eilės, kurio
mis Radauskas pradėjo 
rašyti "Žiemos pasakoj',' 
yra nauja kūrybinė pako
pa. Įpratusį į pirmųjų H.

Radausko rinkinių žais
mingumą,gal ir sudrums
čia šie kinematografinio 
stiliaus, experiment in ių 
filmų technika,sukurti kū
rinėliai. Siurrealistiniai 
montažai,kaip "Madona su 
muse" .Bet Radauskas vi
sada buvo d vašia vakar ie
tis,irfaktas,kad jis toliau 
eksperimentuoja, neveng
damas "absurdo dialekto'! 
suteikia naujų vilčių.

Paėmus į rankas "Eilė
raščius" kažkaip nejauku: 
'Nejautai visas Radauskas?

Norisi tikėti, kad Vyt. 
Saulius pasiankstino. Iš 
poetodardaug tiketinasi.

Henrikas Radauskas.
EilėraščiaLČikaga.Išleido 
Vytautas Saulius. 1965 . 
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LIETUVIŠKA PROGRAMA 
TELEVIZIJOJE

CJAJ-CTV perduos pusę 
valandos lietuvišką prog
ramą, paruoštą Winnipe- 
go lietuvių sekančiu laiku: 
kovo 27 d. Winnipege;
balandžio 3 d. Vancouvery; ūdoje.

balandžio 9 d. Moose Jaw. 
Programa pavadinta "Ca
nadians All". Dėl transli
avimo valandos pasiteirau 
kim vietos kanadinėje spa 

J.M.

d

VISŲ RŪŠIŲ SIUNTINIAI 
Į LIETUVĄ, LATVIJA, ESTIJĄ, UKRAINĄ ir U.S.S.R 
SĄŽININGAS IR GREITAS PATARNAVIMAS. 

SIUNTINIAI PILNAI APDRAUSTI.

Susidūrimui artinantis
Atkelta iš 2 nsl 

ti atskirų asmenų indivi
dualinius šeimyninio sen
timentalumo ir bendrojo 
humaniškumo jausmus. 
Siekiant palaužti lietuvių 
emigrantų vienybę ir jų 
norą kovoti už savo žemės 
laisvę,bolševikai šiek tiek 
išoriniai pravėrė taip il
gai aklinai užsklęstą gele- 
žinę uždangą ir paskleidė 
į vakarų pasaulį naujas jau 
labai gražiai ir taikiai at
rodančias programas, ku
rias užmaskavo kultūrinių 
mainų bendradarbiavimo 
su kraštu ir dar kitokiais 
įmantriais vardais. Kitaip 
sakant juodasis velnias 
raibosios gegės balseliu 
užkukavo.

Tik labai gaila, kad tas 
tariamas "bendradarbia
vimas" ar tie peršami mai 
nai visada būna labai jau 
vienašališki.Kai bolševi
kinės Lietuvos netik gerai 
apmbkami,bet ir gerai ap- 
Tnoklnti parte*igūnai gali 
laisvai švaistytis kur tik 
nori Amerikoje ir kituose 
kraštuose,šaukti susirin
kimus,duoti spaudai pasi
kalbėjimus, skaityti pa
skaitas, vaišintis ir bū
ti vaišinamais; į Lietuvą 
nuvažiavę mūsų tautiečiai

negali net savo gimtųjų 
namų aplankyt i, negali sa
vo tėvų kapų pamatyti, o 
su savo artimaisiais gali 
pasimatyti tik Vilniaus 
viešbučiokambaryj, kuris 
be abejo yra gerai aprū
pintas mikrofonais, gar
siakalbiais, taperekorde- 
riaistecJKai mes čia ga
lime laisvai skaityti visus 
bolševikinius laikraščius 
ir kitą jų parengtą maku
latūrą, pavergto krašto 
lietuviai gali tik pasiskai
tyti tuos trumpus mūsų 
laiškelius, kurie sugeba 
praeiti pro cenzūrą.

Apgailestaujant šiandie 
tenka konstatuoti,kad vis 
dėlto ir mūsų pačių tarpe 
atsiradąkad ir labai men
kas,kolkas nežymus judė-- 
jimas, kurio dalyviai ne
tenka dvasios didybės ir 
savigarbos ir pradeda ža
vėtis šiomis tariamo "ben 
dradarbiavimo" mintimis 
ir ne' bando jas papuošti 
skambiais šūkiais:"Veidu 
į Lietuvą..."

Nuo pat to meto, ka' tik 
apleidome savo tėvų žemę, 
mes netik savo veidus,a- 
kis.bet ir širdis esame at
sukę į Lietuvą .Mes rauda
me dėl jų kančių ir skaus
mo, mes didžiuojamės jų

Universal Cleaners & C) a i lor 3
• Valau ir taisau vyriškus ir moteriškus drabužius.
• Siuvu naujus pagal užsakymus vyriškus paltus, 

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

(at Wellington St.) Tel. 769-2941

Baltica Investment Corp.
.Autorizuotas kapitalas S 120.IKK)

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

Už indėlius mokame 8‘i dividendų.

JOE’S BUTCHERY & GROCER
J. LAURINAITIS

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

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

DALIS.
1918 FRONTENAC ST. Montreal.

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

r

SIUNTINIAI LIETUVON

Slidinėki m Mėlynajam Slėny
Vallee Bleue, Vai David, prie 11 kelio
3 KELTUVAI, II PUIKIŲ TAKŲ, 
ČIUOŽIMO AIKŠTĖ,SKI REIK- 
MENYS.SKI MOKYKLA MODER
NIŠKAS RESTCRANAS-ZIDINYS

sūnų žygiais ir laimėji
mais.Dieną ir naktį savo 
mintimis jaus mais gyve
name drauge su kovojančiu 
ir kenčiančiu tautos ka
mienu ir gyvename giliu 
tikėjimu,kad ateis valan
da,kada galėsime visi su
sijungti didžiajam žygiui. 
Tačiau mes niekada savo 
šypsenos ir veido nedova- 
nojame krašto okupantui 
arba jo pakalikams. Gerai 
žinom,kad bent kokia šyp
sena jam būtų didžiausias 
išniekinimas šventos at
minties tų, kurie paaukojo 
savo gyvybes už tautos 
laisvę.

Iki šiol mes visi turėjo 
me labai aiškią ir vienut 
vienintėlę tautos vadavimo 
koncepciją.Mes visai nea
bejojome,kad kol Rusijoje 
bus bolševizmas,tol tikrai 
nebus laisvos Lietuvos,© 
visam demokratiniam va
karų pasauliui skelbėme, 
kad kol bet kuriame žemės 
kampe gyvuos komunizmas 
tol pasaulis neįgyvendins 
visuotinės talkos ir netu
rės pastovaus ramaus kū
rybingo gyvenimo sąlygų.

Laika i keičias i,keičias i 
žmonės,keičiasi sąlygos, 
tačiau pati laisvės idėja, 
deja, niekada nesikeičia. 
Tai yra amžina, aiški ir 
neabejotina vertybė. Prieš 
48 metus už ją kovojo ir ko 
vose krito mūsų savanoriai 
už tą pačią laisvę krito 
tūkstančiai didvyrių Kal
niškės mūšyje ir Raudonės 
miškuose.Už tą pačią lais 
vę šiandien ir Amerikos 
jaunuoliai miršta Viet Na
mo džiunglėse.

Šiandien krašte okupan
tas yra jau galutinai sunai 
kinęs mūsų laisvės kovo
tojų fizinę .karinę rezisten 
ciją, kuri daugiau negu 1O 
metų reiškėsi partizaninė 
mis kovomis, pareikalavo

Nukelta 7 psl.

ir

BALTIC WOODWORK CO.
DAROMOS ĮVAIRIOS DURYS, LANGAI, VIRTUVĖS KABITA1

LA 4-0209

Tel. 525-8971

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

I OR IRI I Al VEDYBOS -KRIKŠTYNOS 

SUKAKTUVES - MAŽAMEČIAIS 

JVAIRIOS PROGOS

IR KITI ĮVAIRŪS MEDŽIO DIRBIMAI

K. KIAUŠAS ir J. ŠIAUŪIUL1S.
Adresas: 547 Lafleur Street, LaSalle.

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

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 kainu) 

IMPORTUOJAME IŠ ANGLIJOS 
geriausias angliškas vilnones medžiagas vyriškiems 

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

Ateikite ir jgitikinsite. kad čia perkant sutaupysite.
PRIIMAME UŽSAKYMUS 

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

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

vedėjas. Laisvai kalba lietuviškai.

ynn»»niiiiiiuuiumniiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiimininiimit»ni»»nmumtttt

LuSALLE AUTO SPECIALIST Keg’d
SAV. G. DESROCHERS

Taisau ir dažau lengvas mašinas 
7717 GEORGE LASALLE, QUE.

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

namų 366-4203

ME 7-6727

DE LUXE CLEANERS
Sav. P. RUTKAUSKAS

117-6 Avenue, Lachine, P Q
Uiiiiiiiin»«n»w«»»«n;iiiint»inmm:nn4BW»nniiHnmi»ng>

BELLAZZI-LAMY, INC
DO 6-6941 7682 Champlain Blvd. LaSalle
Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai, 
izoliacijar Ten - Test, Masonite, statybinis popieris.

GEORGE LAVINSKAS Įšvelnėjant sk

ALLSTATE I N S U R A N C E 
VISĮJ RŪŠIŲ DRAUDIMAS.

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

Telefonas 768-6679

WINDSOR
DRY CLEANERS & DYERS CO. LTD. 

Valome visokius drabužius ir kitą Jūsų namų apyvoką.
Savininkai:

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

PRANEŠAMA APIE 
NAUJĄ GYDOMĄJĄ 

MEDŽIAGĄ — 
Tai yra ypatinga gydomoji 

medžiaga, įrodžiusi galią 
sutraukti hemorojus ir 

pataisyti sugadintus 
audinius.. 

Pagarsėjęs tyrimų institutas 
atrado nepaprastų gydomųjų 
medžiagų,sugebančių sutrauk 
ti hemorojus be skausmo. Ji 
per keletu minučių sumažina 
niežėjimų ir nepitogumus bei 
pagreitina uždegimo pažeistų 
audiniu gijimų. 

Visais naudojimo atvejais, 
\ausmams, Įvyk

davo hemorojų susitraukimas. 
Tačiau visų svarbiausia — 

rezultatai būdavo tokie nuos
tabūs, kad šis pagerėjimaslat'Uii, nau oio |/u^^s j iinao 

iltęsdavosi daugelį mėnesių. 
■*’ To buvo pasiekta naudojant 

gydomųjų medžiagų/Bio Dyne 
įkuri greitai padeda užgyti pa 
žeistoms celėms ir sužadini 
naujų audinių augimų.

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

Pasitenkinimas -- arba 
grųžinami pinigai.
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FILMO MENAS

TAUPYK IR SKOLINKIS

PIRMUTINIAME IR DIDŽIAUSIAME
TORONTO LIETUVIU KREDITO KOOPERATYVE PARAMA 

KAPITALAS SIEKIA DU SU PUSE MILIJONO DOLERIU 
MOKAME: DUODAME:

už depositus Morgičius iš 6'/Ta
SVįi numatyta ui serus Asm. paskolos i! 7%

Asmenines paskolas duodame iki $5,000.- ir morgičius 
valdžios nustatytą normą, 66% įkainuoto turto.
Visą narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, bet nedau

giau }5 2,OOO.- Asmeninės paskolos, mirties atveju,apdraus 
tos iki $5,000.-
Paramos nariais gali būti kiekvienas lietuvis gyvenąs 
Kanadoje.
Kasos valandos: Kasdieną nuo 10 vai. iki 3 vai. p.p., 
išskyrus sekmadienius. Pirmadienį ir penktadienį vakarais nuo 
4 vai.30 min. iki 8 vai.30 min. Šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vai. 
p.p. f liepos ir rugpipeio men. šeštadieniais uždaryta ).

Būstinė: Lietuvią Namai • 1129 Dundas St. y/est, 
Toronto 3, Ont. o Telefonas LE 2- 8723. 

STRAZDAS, IHŽ. ČtUPUNSKAS, A. RIHKŪHAS, K. GRIGAITIS, J. 0VILAIHS, AL KUOLAS, P. BACĖNAS, K0MP. ST. GAILEVI- 
ČIUS, F. SENKUS, P. MAN0UCAS, IR P. CICSNAS. ATVAIZDE DAR TRŪKSTA KEUŲ HARIU. $10 KOMITETO SURUOŠTASIS PA- 
SAUUO LIETUVIŲ SEIMAS PRIĖMĖ Eilę SVARBIŲ NUTARIMŲ, KURIU VIENAS SVARBIAUSIŲJŲ -SURUOŠTI JUNGTINĖMS TAUTOMS 
MASINE PETICIJA, DABAR YRA VYKDOMAS JAUNIMO, SUSIRENKANČIO I PIFMAJĮ PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO KONGRESU,

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.

M. K. ČIURLIONIO 
MINĖJIMĄ

Vasario 26 d. Muzikos 
Studijoje surengė Toronto 
Akademikų D-ja.

Minėjime paskaitą apie 
č iurlionį skaitė iš Kingsto 
no pakviestas dali.Anta
nas Tamošaitis,atvykę s su 
žmonadail. Anastazija Ta 
mošaitiene.

Dail.Tamošaitį su ąudi 
tori ją supažindino Toron
te gyvenąs dail.grafikas 
Telesforas Valius, patiek 
damas klausytojams trum 
pą prelegento biografiją. 

Paskaitoje p. Tamošai
tis analizavo Čiurlionio 
dailę .Kitais bendrais klau tjąęiųtj- ' jam užuojautos 
“ _ J—- nereiškė.Blogiausia,kad

tas "nuskriaustas" tautie 
tiskėlė tik savo asmeniš 
kus reikalus, apeliuoda
mas į patriotizmą ir kai 
tindamas Bankelio vedėją 
ir valdybą.

Kooperatyvo pirm ,dr.S. 
Čepas pirmininkavęs susi 

tos Varšuvos didikų ren- rinkimui, galvą nuleidęs , 
giamose puotose.kuriosya kantriai išklausė visą kai 
susirinkdavo ir paniręIkš tinimų tiradą ir paprašė 
davo to melo geriausios atatinkamą bankelio parei 
meno ir literatūros jėgos. gūną-B. Sakalą šį reikalą 
Neprasiveržęs muzikoje paaiškinti.Pastarasis taip 

į viršūnes,Čiurlionis metė ramiai ir pamatuotai re i 
siį dailę.Ir čia jis atrado kalą išaiškino,kad niekam 
save.J:>dailės genialumas neliko abejonės,kieno pu- 
glūdi kūrinių mistikoje ir sėj teisybė, ir pats skundė 
fantazijoje .Jis kūrybai nau jas,nei žodžio neprataręs , 
dojo temperą ir pastelę . 
Jo dailės jėgą sudaro pa
veiksluose išgauta krišto
linė giluma ir turinys.

Anot prelegento, Čiur
lionis yra ir abstrakcinės 
dailės kūrėjas-pirmtakū- 
nas.Abstraktumas ryškiai 
atsispindi jo pirmuose kū
riniuose.

Savo gyvenimą Čiurlio
nis baigė nelaimingai, gan 
jaunas, vos 35-kių metų 
Prelegentas sulygino jo 
kūrybos geniališkumą ir 
gyvenimą su olandų dailės 
genijum Van Goghu ir iš
vedė tarp jų paralelę.

Vakarų pasaulis Čiurlio 
nio nepažįsta. Reikėtų jo 
originalus parodyti Vaka
rams ir jo kūriniai neabe
jotinai būtų pripažinti ge- 
nialiais.

Paskaitos pabaigoj dail. 
Tamošaitis atsakė į paklau 
simus ir parodė Č iurlionio 
spalvotų reprodukcijų nuo 
traukas ekrane.

Paskaita buvo labai gy
va ir įdomi. Tęsėsi per 2 
su puse va landos .Dalyvavo 
apie 90 asmenų, iš kurių 
bent pusė buvo akademinio 
jaunimo, kuris užaugo ir

DĖL PAŠNEKESIO 
TRAUKINYJE 
S.Pranckūnas savo re 

portaže iš Toronto /NL. 
N r.9/ džiaugiasi nauja po 
žeminio traukinio linija ir 
apgailestauja traukinyje 
sutiktą tautietį,kur is skun 
dėsi kad Prisikėlimo pa
rapijos benkelis nedavęs 
jam $30. OOO paskolos, 
kurią buvo žadėjęs./Fakti 
nai jis prašo daugiau negu 
3Ot/Tainėra didelė nau
jiena, nes Prisikėlimo 
bankelio narių susirinki 
me įvykusiam vasario 
m ėn.13 d.to tautiečio skun 
doklausėsi 200 bankelio

REPORTAŽAS IŠ TORONTO
Požeminis traukinys,denamą,gersis norais 

švytėdamas plačiomis grįstą, labdarybės 
langų angomis,išnerisproblemą. Pagal mote 
iš tunelio Ir susto- Išvaizdą atrodo, 
ja Union stotyje.Ryš-^ad ši tema turėtų 

" ■ joms mažiausiai rū
pėti.

xx,^oxF uGXAxv.cpLu- Vyresnioji pasako- 
di išblizginto teraz-Ja aPi® 8®vųjų taų- 
zo perone. Žmonės la-tlečių vedamą savi- 
bal nekantrūs.Jie,ne-tarplo pagalbos,pla- 
laukdaml kol išlips ningų aukų Ir šalpos 
iš vagonų einą kelel-y®i^lą. 
vial, braunasi 
duris į vidų.

klos vagonų šviesos 
veržiasi pro langus 
ir,kaip stikle,spin-

. JI teigia, 
pro kad dėl vienokių ar 

kitokių priežasčių, 
Jau 12 metų velklan-mūsų kilnieji pavyz- 

tis4 mylių požeminė džial nėra visai tin 
sistema, prieš porą kaml, o dar blogiau 
metų papildyta 2 my-apipavidalinami 
Horn, dabar pailgėjo 
8 myliom, kertančlom 
abi ankstyvesnes li
nijas, Tokiu atveju 
miestas jau turi 14 
mylių greito ir pa
togaus susisiekimo.
Greta atsisėduslos 

dvi ponios kalbasi 
lietuviškai.Jeigu ne 
jų kalba,iš aprangos 
nebūtų galima net pa 
galvoti,kad Jos ne 
vietinės. Jos tęsia, 
jau iš anksčiau gvil-

Ko-

siniais esą daug kąs apie 
Čiurlionį yra rašęs ir kai 
bėjęs.Čiurlionis nėra ga
vęs jokio bendro forma
laus išsilavinimoiMuzikos 
studijoms praleidę s 15-ką 
metų, tuo tarpu dailei tik 
tai vienerius metus, Mes 
matome Čiurlionį nuola-

atsisėdo.
Kiek žinoma, tas tautie

tis yra gerai pasiturintis , 
bet jis niekur prie lietuviš 
ko veikimo savo cento ne
prideda. Tokių tautiečių 
yra ir daugiau. Jie lietuviš 
kų pastangų ne remia,o kur 
galima pasinaudoti lengva 
tomis, tai jie pirmutiniai. 
Pasiteiravus,sužinota,kad 
tas menamas tautietis nie 
kuomet savo pinigų banke 
lyje nelaikė, išskyrus vie 
ną 5 dol.šėrą ir tą kartais 
nepilną.

Man atrodo, kad tokių 
tautiečių "nepasisekimai" 
spaudoje verta kelti, nors 
tai niekam neįdomu,bet lie 
tuvių vienybės ardytojams 
yra geras vaistas. Kor .

baigė aukštuosius moks
lus už Lietuvos ribų.

Prelegento nuostabiai 
pakili dvasia, jaunatviška 
energija ir humoras suža
vėjo visą auditoriją.

A .Tamošaičių trumpa 
viešnagė Toronte užsibai 
gė ponų Gruodžių sureng
tose vaišėse, kuriose aps
čiai dalyvavo ir akademi
nis jaunimas. L. A.

No
rėtųsi manyti, kad 
prie to einant nėra 
vien tik asmeninės 
tendenci jos.Neseniai 
ji skaičiusi savoje 
spaudoje žinutę ir 
nesanti ja patenkin
ta.Nuo pirmojo lie
tuvių banko "Parama" 
atsiskyręs skirtingų 
pažiūrų bankelis,gra
žiu mostu prisiminė 
mūsų periodinę spau
dą,bet pamiršo vieną 
čia pat išeinantį sa 
valtreštl, Dėl to ji 

ajPOsvensDUjk
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Skyrių veda skautininkas L. Eimantas
1496 Mardell Place, London, Ontario, Canada 

12-TOJI PASAULINĖ JAMBOREE
Viso pasaulio skautai 

suskris į 12-tą Jamboree 
šiuo kartu į Jungtines Ame 
rikos Valstybes. Lietuviai 
skautai visose po Il-ro pa
saulinio karo Jamboree'se 
gražiai Lietuvą reprezen
tavo ir susilaukdavo šilto 
priėmimo bei užtarnauto 
įvertinimo,noes tik skau
tai-egzylai.

Kad įgalinti pasaulinėse 
Jamboree’se dalyvavimą, 
mes turime įsisteigę spe
cialų Jamboree Fondą,per 
kurį susilaukdavom ir su
silaukiant nuoširdaus tau
tiečių parėmimo.

Tikimasi, kad į 12-tą 
pasaulinę Jamboree būsi
me pakviesti, nes kvieti
mus paprastai siuntinėja 
tos šalies skautai, kur 
Jamboree vyksta.Galimy- 
bės gausiau ir tinkamai 
reprezentuotis šiuo kartu

padidėja, nes viskas vyks 
taip sakant vietoje-Ameri 
koje. Mūsų Sąjungos Va-: 
dovybė jau daro atatinka
mus pasirengimus.

L. E-tas .

ir nepatenkinta 
dėl trys leidiniai 
gavo paramą, o vie - 
nas,kalp posūnis,bu
vo pamirštas. Jos a- 
vietlnė skrybėlaitė 
plačiabrylė ryškina 
patrauklu veidą ir 
skoningai derinasi 
prie puošnių,švie - 
sios spalvos kaili
niu.Jos tariami žo
džiai nuoširdūs ir 
skamba savotišku au
toritetu.
Jaunesnioji.kukliau 

apsirengusi bendra
keleivė, įsiterpdama 
pertraukia vyresnio
sios reiškiamą nepa
sitenkinimą. Ji tvir
tina, kad užsimiršim 
mo , kaip tokio, ten 
visai nebūta.Ji daly
vavusi metiniame ban
kelio susirinkime ir 
girdėjusi kaip skirs
tomas pelnas.Paminė
jus tik tris leidi
nius,kaž kas pasiū - 
lė prelelsto lalkraš 
člo vardą. Jeigu jis 
apie mus nemažai ra
šąs, kodėl jam nieko? 
Juk daugeliu atvejų 
jis net plačiau pa- 
lačlau paliečia mūsų 
koloniją ir jos veik, 
lą. Priminimas.nesu
laukęs jokio atgar
sio, Išnyko dienotvar 
rkės punktų skubėji
me. Greičiausia tam 
priežastis buvusi ka 
vinėje paruošti vai
šių stalai. Jos turi
nys magiškai traukė 
pakartotinus, susi
rinkime dalyvaujan
čių, bankelio narių 
žvilgsnius.

S.Pranckūnas.

t

SLA

SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ 

A AMERIKOJE

FILATELISTŲ ŽINIAI I 

PERKU NEPRIKLAUSOMOS UETOVOS 
PAŠTO ŽENKLUS - VOKUS - ATVIRUTES - 

ABARIUS - PAVIENIUS, SERIJOMIS - DIDE 
UAIS BEI MAŽAIS KIEKIAIS. KREIPTIS 

SU PASIŪLYMAIS J W.E. N O RK Ų.2647 
EDDINGTON STREET, PHILADELPHIA, PA. 

__________ 19137 USA.

NOTARAS

ANTANAS L I U D I IU S.B.L.
Bendradarbi s V. S. M a st i s,L.L D

Namų, formų ar bet kurio verslo 
pirkimo • pardavimo dokumentų 
sudarymas, mortgičiai, sutartys, 
testamentai ir visi kiti teisiniai

408 RONCESVALLES AVĖ. 
TORONTO.

Margio vaistinės II aukštas.

Tel: Įstaigos LE 7- 1708: 
N omų CR 9 - 616 6.

— jau 80 metų tarnauja lietuvių visuomenei 
ir išmokėjo daugiau kaip SEPTYNIUS MI
LIJONUS dolerių savo apdraustiems na
riams.

— didžiausia lietuvių fraternalinė organizaci
ja — duoda gyvybės apdraudą ir ligoje pa
šalpą, kuri yra pigi, nes SUSIVIENIJIMAS 
neieško pelno, o teikia patarnavimus savi
tarpinės pagalbos pagrindu.

— jau turi daugiau, kaip tris su puse milijono 
dolerių kapitalą, tad jo apdrauda tikra ir 
saugi. Kiekvienas lietuvis čia gali gauti 
įvairiu klasių reikalingiausias apdraudas 
nuo $100.00 iki $10,000.00.

SLA — jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdrau
dą — Endowment Insurance, kad jaunuolis 
gautų pinigus aukštojo mokslo studijoms 
ir gyvenimo pradžiai.

— duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pi
gią TERM apdraudą: už $1,000.00 apdrau- 
dos tik $3.00 mokesčio metams.

— AKCIDENTALĖ APDRAUDA naudinga 
visokio amžiaus asmenims, rekomenduoja
ma lietuviškų KLUBŲ ir draugijų nariams. 
Už $1,000.00 akcidentalės apdraudos mo
kestis $2.00 j metus.

— kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. 
Kreipkitės j kuopų veikėjus ir jie plačiau 
paaiškins apie Susivienijimo darbus.

Gausit spausdintas informacijas, jeigu parašysit: 
LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
307 West 30 Street, New York, N. Y. 10001

SLA

SLA

SLA

SLA

SLA

MEIPO-GaOWYN-MAYER A CASIO PONU PROOUCIDN 
DAVID LEAN'S FILM OF BORIS PASTERNAKS 

DOCTOR ZIIilAGO 
in PANAVISION* and metroCOLOR

DEŠIMT GERIAUSIŲ
Iš pereitų metų filmų at

rinkdami dešimt meniškai 
stipriausių kūrinių, kritikai 
buvo labai skirtingų nuomo
nių. Dar neteko matyti dvieju 
panašių sąrašų. Tad ir šis są
rašas daug kam atrodys gana 
skirtingas nuo matytų kituose 
laikraščiuose.

Geriausiu 1965 m. filmu lai
kytinas “Darling”. Tai gili, su- 
brendusiems skirta drama, pa
liečianti eilę dabarties visuo
menės taip vadinamos aukštes
nės klasės problemų ir iškry
pimų. Režisorius John Schle- 
singeris neužgauliu stiliumi ir 
judriu montažu taikliai palie
čia nevieną žaizdą. Šiame fil
me Julie Christie turi progą 
pasireikšti kaip geriausia pe
reitų metų artistė.

“Ship of Fools”, surežisuotas 
Stanley Kramerio, išsamiai na
grinėja skirtingus charakterius 
ilgoje transatlantinėje kelio
nėje.

“Cat Ballou” — puiki vaka
rietiškų filmų parodija, sure
žisuota Eilioto Silversteino.

“Those Magnificent Men...” 
— judri komedija, pavaizduo
janti pirmųjų aviatorių lėktu
vus ir pastangas.

“The Sound of Music” — 
Rodgers ir Hammersteino mu
zikinis kūrinys apie Trappų 
šeimos nuotykius, režisuojant 
Robert Wise, 
pasilinksminimo 
mos nariams.

“The Greatest 
Told” — George 
statytas ir surežisuotas filmas 
geriau negu bet kada anksčiau 
ekrane pavaizduoja Kristaus 
gyvenimą.

“The Collector”. Nagrinė
damas psichopato jaunuolio ir 
jo aukos santykius, režisorius 
William Wyler subrendusių 
audiencijai pateikia dėmėsi 
pagaunančią dramą.

“Doctor Zhivago”, “A Thou
sand Clowns”, “The Leather 
Boys” — apie šiuos tris filmus 
plačiau minima šiame nume- 
rvie. “The Sandpiper”,
“John Goldfarb, Please Come 
Home”, “Harlow”, “Red Line 
700”, “A Rage to Live”, “The 
Loved One”, “Love Has Many 
Faces", “What’s New Pussy
cat?”, “Sylvia” ir “Who Killed 
Teddy Bear” silpniausiais lab 
kytini. -, 0, •, . . -Tt>

Plačios apimties Boriso Pas
ternako romanas “Doctor Zhi
vago” susilaukė ne tik Nobe
lio literatūros premijos, tarp
tautinio skaitytojų susidomėji
mo, bet ir epinio filmo. Anglų 
režisorius D. Leanas, sukūręs 
tokius filmus kaip "The Bridge 
on the River Kwai” ir “Law
rence of Arabia", susidomėjęs 
šiuo romanu, paruošė šio fil
mo tekstą. Tikrai sunkus už
davinys tokį stambų romaną, 
apimantį daug metu ir dauge
lį vietovių, suglausti į prieina
mus filmo rėmus. Po karpymų 
ir trumpinimų galutinė filmo 
laida apsiriboja trimis valan
domis ir ketvirčiu. Gana lėtą 
romano eigą Boltas pagyvino, 
labiau paryškino, o taip pat 
psichologiškai stipriau pagrin
dė kai kurių veikėjų elgseną. 
Praeities įvykių tarp dabarties 
scenų įjungimai bei pasakotojo 
paaiškinimai laikomi neran
giomis ir atgyvenusiomis prie
monėmis. Vis dėlto šiame fil
me tos priemonės padeda eilę 
scenų geriau suprasti, o kny
goje minimus, bet filme pra
leidžiamus laikotarpius trum
pai paminėti ir įjungti į bend
ra visumą. Kai kas smarkiai 
kritikavo ankstesnį filmą “The 
Greatest Story Ever Told”, 
argumentuodami, kad Kristaus 
gimimas, jo misija, kančia ir 
mirtis neįmanomi tobulai pa
vaizduoti jokiame filme. Pas
ternakas savo romane kaip tik 
paliečia Antikristo gimimą, 
misiją ir pirmuosius bandy
mus. Tad panašūs kritikai ir 
čia nepasitenkina filminiu per
davimu.

Egiptietis Omaras Sharifaš 
sukuria puikų dr. Zhivago 
charakterį. Daktaras, o kartu 
ir poetas, nors revoliucijai ne
pritaręs, atplėšiamas nuo šei
mos, nuo savo karjeros ir pri
verčiamas tarnauti raudonie
siems. Komunistinės revoliuci
jos įvykių fone kaip tik ir pa
vaizduojami daktaro gyveni
mo momentai nuo pat vaikys
tės iki jo mirties.

Žmonos rolė teko dar nepri
tyrusiai Geraldine Chaplin, 
kai tuo tarpu draugės Laros 
vaidmeny Julie Christie paro
do vis didesnius dramatinius 
sugebėjimus. Rodas Steigeris 
pastebimas kaip savanaudėlis

suteikia sveiko 
visiems šei-

Story Ever
Stevenso pa

LIETUVIU

DIENOS
ILIUSTRUOTAS LIETUVIŲ KULTŪROS IR 

VISUOMENĖS GYVENIMO ŽURNALAS

Negyvcnkite nematydami, kas darosi lie
tuviškame pasaulyje!

Užsisakykite
žurnalą LIETUVIŲ DIENOS.

LIETUVIŲ DIENOS
yra vienirtolis lietuvių ir anglų kalbomis iliustruotas 
lietuvių kultūros ir visuomenės gyvcnin'o žurnalas. 
Visi paradai po iliustracijomis dviem kalbomis.

LIETUVIŲ DIENOS
4364 Sunset Boulevard

Hollywood, California 90029

Telefonas: 664-2910

PRENUMERATOS KAINA: metams — $6OC

AR ŽINOTE KĄ RAŠO

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

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

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

METINĖ PRENUMERATA KANADOJ IR KITUR 
TIK $ 5.OO.
Laiškus Ir prenumeratą adresuokite:

KELEIVIS
636 Broadway, So. Boston, Masa. 02127,USA
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H A T OM
TAUPYK IR SKOLINKIS 

KOPERATYVINIAME BANKELYJE

I „TALKA"
Išduodamos asmeninės paskolos iki 5,000 doL, 

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

i depozitus 4% ir veikia nemokamas gyvyoės ir paskolų 
į ,draudimas.

Pilnas čekių patarnavimas.
Darbo dienos:

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

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

DIDŽIAUSIA HAMILTONO

Apylinkė s

KRONAS
REAL ESTATE ano ins. ltd.

Hamilton's largest Realtor

366 MAIN ST. EAST, HAMILTON, ONT. Telephone 528-8492

SIŪLO:
• Didžiausią pasirinkimą namų, apartmentų, 

farmy, biznių ir t.t.
• Daug gėry pirkėjų
• Palanky finansavimą
• Greity ir syžiningy patarnavimy.

Per savo keturias įstaigas /85 tarnautojai /aptarnaujam 
Hamiltoną ir apylinkes, tiesioginiai per Cross Canada 
Realties Service Ltd. aptarnaujam visą Canady.

K r e i p k i t ė s su p a s i t i k ė j i m u

-KRONAS

KLB HAMILTONO APYLINKĖS RINKIMINĖS KOMI
SIJOS PRANEŠIMAS

R E A L T O R S.

Rinkiminėkomisija skel 
bia,kad rinkimai į KLB Ha 
miltono apylinkės valdybą 
irkontrolės komisiją 1966 
-67 m.kadencijai įvyks Ha 
miltone 1966 m. balandžio 
mėa.3 d. sekančia tvarka: 
nuo 9 vai. ryto iki l vai. po

Kandidatų į apylinkės valdybą sąrašas
1. Babeckienė Aldona
2. Juozapavičius Alfonsas
3. Kaušpėdą Antanas
4. Krištolaitis Juozas
5. Mikšys Kazys
6. Mingėla Antanas
7. Mureika Tadas
8. Prunskytė Danguolė
9. Pašilys Vaclovas 
lO.Skripkutė Liucija

Kandidatų į Re viz
1. Gudelis Albertas
2. Mačiu’aitis Jonas
3. Martinkutė Silvija
4. Navickas Vacys
5. Stonkus Juozas 

Balsuoti galima nedau- savimo teisę turi 
giau kaip už 7 asmenis kiekvienas Liet. Bendruo- 
apylinkės valdybon ir ne- men®3 narys, nejaunesnis 
daugiaukaipuž 3 asmenis kaip 18 m.amžiaus, 
kontrolės komisijon. Rinkiminė komisija .

"TALKA"
vasario 26 turėjo metinį 
narių susirinkimą. Susi
rinkimas buvo darbingas 
ir praėjo susikaupimo 
ženkle. Susirinkimą atida 
rė ir jį vedė V-bos pirm . 
E. Sudikas, sekretoriavo 
V-bos sekr.St.Dalias.
Preiš pradedant svarstyti 
d ienotvarkę ,E .Sudikas pra 
šė susirinkimą atsistojimu 
pagerbti praėjusiais me
tais mirusius bankelio na 
rius: Paul Shilinsky ir Ge 
novaitę Skrtpkutę ir tik 
prieš vieną dieną mirusį 
buhalterį Albiną Ščiuką. 
Taigi, pats susirinkimas 
buvo gedulo apgaubtas, nes 
A. Ščiuka buvo ilgametis 
narys ir tarnautojas, kuris 
visiems gerai buvo pažįs 
tarnas ir jojo staigi mirtis 
prislėgė visus.

Valdomųjų organų pra
nešimai žodžiu buvo trum 
pi,nes buvo išleistas ir vi 
siems nariams išsiunttnė 
tas leidinėlis,apimąs visą 
bankelio veikimą 1965 me 
ta is .Bankelio V-bos patiek 

pietų A.V .parapijos salėje, 
58Dundurn St.N.,Hamilton 
Ont.Nuo 3 vai. po pietų iki 
5.30 vai. po pietų Liet. 
Namų "Delta" kino vesti
biulyje, 1083 Main St. E., 
Hamilton, Ont.

38 m. šeimininkė
46 m.darbininkas
57 m. "
45 m. "
53 m. "
52 m. "
27 m.vaistininkas
25 m.buhalterė
42 m.darbininkas
------ buhalterė 

komisija sąrašas
40 m.garažo savinink.
63 m.darbininkas
21 m. tarnautoja
60 m. darbininkas
53 m. darbininkas

ta sąmata 1966 metams ir 
pelno paskirstymas 1965 
metų susirinkimo buvo pri 
imti be pataisų.Iš 1965 me 
tų pelno paskirta į garanti 
jos fondą per 7 tūkst.dol. 
Šėrininkams dividendo bus 
iš mokėta už pirmą 1965 me 
tų pusmetį 41/2% ir už an 
trą pu:.3"netį-5%.Vasario 16 
gimnazijai paskirta 300 
dol. Susirinkimas pasi
džiaugė gražiu bankelio au 
girnų, ko pasėkoj buvo pri 
verstas išsinuomoti dvigu 
bai didesnes patalpas tame 
pačiame name.Naujo kam 
bario Nr.yra 203.

Šiuo metu bankelio ba
lansas jau gerokai peršo 
ko vieno milijono dolerių 
ribą.V-bos pirmininko bu 
vo nusiskųsta, kad mažai 
nariai skolinasi iš banke
lio,jaučiamas pinigų per
teklius, o nariams neda
rant apyvartos- mažėja 
bankelio pajamos,tuo pa
čiu ir pelnas, kas gali atsi 
liepti ir į mokamus, pa ly
ginti,aukštus šėrininkams

B. Krono įstaiga kasmet suruošia metinį priėmimą, kuriame išdalinamos pre
mijos pasižymėjusiems tarnautojams. Atvaizde matome šių metų subuvimą,da
lį jo dalyvių. Iš kairės: šeimininkas B.Kronas, Hmiltono burmistras V.K.Cops, 
Burlingtono burmistrą L. Berriman su žmona, p. Kronienė ir pusiau matomas 
Saltfluto Reeve L. Thomas.

dividendus.
Į valdybą perrinkti St. 

Dalius ir A.Repčysjį revi 
zijos komisiją-tie patys: 
Jonas Bulionis ir Z. Stanai 
tis ir į kredito kom is i ją- 
A.Šukaitis.

Susirinkime buvo pasiū 
lymas išversti į lietuvių 
kalbą ir išleisti Kredito 
Kooperatyvų įstatymą ir 
statutą .Kadangi ta i d ide 1 is 
ir daug kaštuojantis dar
bas,tai nusistatyta šį klau 
simą iškelti visų Kanados 
lietuvių bankelių vedėjų ir 
pirmininkų pasitarime, ku 
ris numatomas sukviesti 
netolimoj ateity.

Dėl didelio skaičiaus lie 
tuvių šiuo metu mirusiųjų 
ir sergančių Hamiltone,o 
ypač dėl A. Ščiukos stai
gios ir netikėtos mirties 
jokio pasivaišinimo nebu 
vo.Nariams buvo išdalyti 
gražiai pagaminti su lietu 
višku įrašu autoniatiniai 
paišeliai/Ball point pens/. 
Tartas i,kokių reikėtų pa - 
naudoti priemonių įjungti 
į bankelį mažamečius,kad 
jie įprastų taupyti.

Išsėmus dienotvarkę,su 
s i rinkimą, trukusį per 2 
va landas,pirm .E. Sudikas 
uždarė dėkodamas atsilan 
kusiems ir visiems na- . 
r tams už gražų bankelio 
veiklos rėmimą. E.S.

PADĖKA
Už man suruoštą staig- 

meną-įkurtuves namo įsi
gijimo proga, vasario 12 d. 
ir už gražias ir brangias 
dovanas nuoširdžiai dėko
ju visiems:
V.Miškiniui,B.A .Stepona
vičiams, A. J. Asmenavi- 
čiams, S. Skripkienei, L . 
Skripkutei, V. Blauzdžiui, 
Mačiulaičių šeimai, D . 
Kriaučiūnui, J.V. Raguskų 
šeimai,S .M .Aleksams, A . 
Ališauskui.

Ypatingą padėką reiškiu 
ponams Aleksams ir Ra- 
guckams, kurie tą pobūvį 
suorganizavo.

A. Kaušpėdas
KLB HAMILTONO 
ŠALPOS FONDO 

komiteto metinė lėšų tel
kimo rinkliava 1965 m. ru
denį,davė$lO65.OO aukų.

Surinko:
R. Rimkevičienė.. .$168.50 
A.Pulianauskienė. .$144.50
J. Romikaitis... .$ 99. 50
J. Astas................. $ 87. 50
A. Pilipavičienė $ 64. 75 
D.Juškevičienė.. $ 51.00 
M. Šiulienė.........$ 43.00
F.Rimkus............. $ 43.00
A. Prunskus. ... $39.00 
A. Erštikaitis... $ 37.00 
A. Grajauskas... $ 34. OO
K. Lukoševičius. .$ 32.00
J. Karaliūnas... .$ 32.00
K. Mikšys............. $ 11.00
V.Kežinaitis.... $ 10.00
S. Saldžiūnas iš

Kitchener.... $ 34.00 
A. Kuzmickas iš

Paris mst. ...$ 28.00 
Iš Burlingtono mst. aukoto 
jų sąrašas dar negrąžin-

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

VEDA KAZYS

Vakarų šnipas Kremliuj
13 tęsinys.

Pulk. Oleg' Penkovskij.
RAUDONIEJI 
RASPUTINAI
Imkime gailestingųjų 

seserų mokyklos viršinin
ką Krupčinsky.gen.Smoli- 
kovdraugą. Jie abu girtau
ja ir skęsta seksualinėse 
orgijose su mokinėmis 
Krupčinsky parūpina mer
gaites ir kitiems generali
nio štabo generolams.

Chruščiovo žentas Adžu 
be j tiek buvo įsivėlęs su 
kai kuriomis artistėmis , 
kad beveik buvo prieita 
prie skirybų. Chruščiovas 
jį per spėjo,kad būtų atsar
gesnis su savo eskapado- 
mis.

Adžubej yra vyriausias 
Izvestijos redaktorius, jis 
kiekvieną dieną rašo apie 
komunistinę moralę.O žiū
rėk, ką jis pats daro.

tas.
Organizacinių sambūrių 

aukos:
"Talka".............. $ 25.00
Liet.Namų Akc.

B-vė............... $ 15.00
Liet. Žūki. -

Medž.klubas. $ 10.00 
Liet. vet. s-ga

"Ramovė"... $ 10.00 
SLA 72 kuopa.. $ 10.00

Pavienių asmenų aukos: 
-po$ 25.00 St.Bakšys;po 
$1O. OO-J. Asmenavičius , 
A. Dirsė, S. Skaistys,J. 
Stonkus, dr. O. Valaitienė, 
J.Williams, Z. Pulianaus- 
kas;po$7.OO-M.Bulionis , 
K .M ikšys ,N .Z abulionis ;po 
$6.OO-J. Andriukaitisjpo 
$5.25-Vl.Kybartas;po $5 . 
OO- JAstas.LBacevičius, 
P.Breichmanas,Z.Bolskis , 
S.Dalius, A. Garkūnas, E. 
G ra jauskas, K. Gudinskas,
A. Jankūnas, P. Juodelis, 
V.Kazlauskas, J.Kažemė- 
kas, D.Kochanka, B.Kro- 
naSjJ.Kšivickis, V.Lepars- 
kas, E. Lengnikas, P. Lei- 
lionas, P. Lesevičius, G . 
Martišius,S .Matulionis, J. 
Mažiūlaitis,K. Mileris, V. 
Narkevičius,A .Obcarskis,
B. Orvidas,A.Patamsis, J. 
Petraitis, V. Pilkauskas , 
A. Pilipavičius, L. Pliūra , 
J. Romikaitis, P. Sakalas , 
V. Sakas, P. Savickas , A. 
Sčiuka,K.Stanaitis, J.Svi- 
ras, A. Šilinskas, prel. dr.
J. Tadarauskas, J. Valevi
čius, P.Vilkas;po $4.00-
K. Bungarda, J. Gimžaus
kas,S .Stankevičius, P.Ka- 
reckas;po$3.OO-V.Babec- 
kas, S. Burdinavičius,A. 
Erštikaitis,T.Falkauskas , 
J.Giedraitis, J. Markevi
čius, J. Mačiukas, O. Mik

Visi kiti žurnalistai jo 
nekenčia. Net Satiukov, 
Pravdos redaktorius,nusly 
do į antrą vietą po Izvesti
jos. Adžubeij gavo Lenino 
prizą už taip vadinamą 
"darbą" apie Chruščiovo 
išvyką į Jungtines Valsty- 
bes.Tą"darbą" atliko cen 
trinis komitetas. Adžubej 
tik pasirašė po juo, kaip re 
daktorius.

Mūsų pačių komitete 
Maskvoje.EugenyIlič Le
vin, slaptosios policijos 
tarnautojas ir Gvišiani pa 
dėjėjas, yra girtuoklis ir 
ištvirkėlis.

Po naktinių girtavimų ir 
ištvirkavimų, Levin neiš
vengiamai miega iki pietų. 
Beveik kiekvieną rytą Gvi 
šiani klausia:-Kur mano 
padėjėjas?. Jis žino, kad 
Levin miega namuose po 
triukšmingos nakties, bet 
kadangi jis jo bijo, tai nie
ko jam ir nedaro.
/Kitą kartą apie marša
lų sūnelius?../.
Būsime dėkingi visiems, 
kas pirmyn už metus ap
simokės NL prenumeratą 

šytė, J. Mikšys, C. Milaše
vičius, V.Navickas, J.Plei - 
nys, J.Rickus,P. Ročys, V . 
Subatn inka itąG.Skr ipkutė,
L. Skripkutė, J.Staras, B . 
Šturmaitis,B.Venslova,B . 
Vidugiris, A. Žulys.

Nemažiau trijų dol. iki 
50 centų buvo 289 aukoto
jai. Organiz. sambūriai į 
prašymą aukos raštu neat
siliepė 5. Atsisakė aukoti 
19 asmenų. Nespėta aplan
kyti, nerasta namuose ap
lankius 2-3 kartus ir ne
rasta dėl pasikeitusių adre 
sų- 59 asmenys.

Komitetas reiškia nuo
širdžią padėką visiems au 
kotojams už pinigines ir 
daiktines aukas, aukų rin
kėjams už intensyvų aukų 
rinkimą paaukojant daug 
poilsio valandų vargstan
čiųjų paramai, N. Lietuvos 
ir T.Žiburių redakcijoms 
už skelbimą mūsų prane
šimų ir tiems .kurie prisi
dėjo geru žodžiu prie ge
resnio vajaus pasisekimo.

Ta proga komitetas dar 
kartą ragina turėti drąsos 
Hamiltono ir jo apyl. tau
tiečius, dėl įvairių nelai
mių atsidūrusius sunku
muose,kreiptis į komitetą 
f in. paramos arba žinan
čius apie tokius prašom 
painformuoti komitetą.

Tokiems reikalams ko
mitetas specialiai laiko 
dalį lėšų savo kasoje.

Jei kurio aukotojo pa
vardė būtų praleista šiame 
sąraše-prašoma pranešti 
kom. iždininkui J. Romi- 
kaičiui-tel. J. A. -20575.

Komiteto vardu: Z.Pu- 
lianauskas,-pirmįninkąs , 
J.Romikaitis,-iždininkas.

MUSU ^PORTAS

Sporto skyriaus vedėjas 
Kazys Baronas.

PRIE A UG LIO KRE PŠINIO 
PIRME N YBĖS

1. Skelbiame 16-jų Šiau
rės Amerikos lietuvių spot 
tinių žaidynių Prieauglio 
krepšinio pirmenybes.Pir 
menybės įvyks balandžio 
2-3 d.d. Cleveland, Ohio.

2. Žaidynių vykdytojas, 
Cleveland© LSK "Žaibas"

3. Pirmenybės bus vyk
domos jaunių A /nevyresni 
-1947 gimimo/ ir jaunių B 
/nevyresni-195O gimimo/ 
klasėse.
Pastaba: Mergaičių klasė 
se pirmenybių nebus.

4. Jaunių A klasėje gali 
registruotis 8 komandos , 
-Rytų Apygarda 2,Kanados 
Apygarda dvi ir Vakarų 
Apygarda 4.

Jaunių B klasėje gali re
gistruotis 6 kom.po dvi iš 
kiekvienos apygardos. 
Pastaba:Jeigu,kuri iš apy 
gardų neužsiregistruotų 
jai leidžiamo komandų 
skaičiaus, tokiu atveju, ki 
ta apygarda gali registru© 
ti daugiau, neprašokant ta
čiau bendra komandų skai
čių.

2643 EAST HASTINGS STREET
VANCOUVER 6, CANADA PHONE 253-8642

• Mes priimame pakietus siuntiniams nusiuntimui į kiek
vieną Sovietų Sąjungos vietą.'Skubus ir rūpestingas 
mūsų dėmesys užmiesčio klijentams, kurie prisiunčia 
tokius pakietus išsiuntimui į Sovietų Sąjungos vietas.

• Primename, kad mūsų parduotuvėje yra Sovietų Sąjun
gos prekių katologai, kurias galėtumėte užsisakyti per 
mūsų firmą ten gyvenantiems ir skubiai jie ten gautų, 
kaip tai; foto kamerų, motociklų, dvirači ų ir t.t., kurių 
užsisakymas būtų labai prieinamomis kainomis. Katolo 
gai prisiunčiami pareikalavus.

• Taip pat yra didelis pasirinkimas specialių dovanų , 
užeikite ir įsitikinsite matydami mūsų sandėlyje Če
koslovakiškų kristalų,sėdynių,pagalvėlėms apvalkalų, 
išvingiuotų apvedžiojimui papuošalų,ukrainiškų tautiš 
kų bliūzių ir suknelių, sovietiškų rankinių laikrodžių ( 
staltiesių ir keramikos.

Atidaryta ir aptarnaujama nuo pirmadienio iki šeštadienio, 
pradedant 9 vai. ryto iki 5 vai. vakaro.

SUSIDURIMUI ARTINANTIS
/Atkelta iš 5 psl./

neįkainuojamų kraujo aukų šiai ir ištikimai ir taip pat 
ir sukūrė ištisą herojinę besąlyginai kovoti už tą pa 
epopėją. Ji buvo įmanoma čiąir vieną didžiąją verty 
efektinga ir didinga tik dėl bę,už tautos valią, kurią ji 
to,kad ji buvo vedama ab- prieš 48 metus visam kul- 
soliutinės tautos vienybės turingam pasauliui dekla- 
ženkle ir buvo absoliutiš • ravo.Šios savo valios lie
kai vieningai visos tautos tuvių tauta geruoju nieka- 
remiama. da nėra atsisakiusi. Ji ne

Šiandien mes esame likę tik nėra atsisakiusi, bet už 
vieninteliai, kurie galime ją kovoja ir miršta.
dar laisvai reikšti ir to- Tad visų mūsų pareiga 
liautęsti bent dvasinę re- yra šiais metais padaryti 
zistenciją.Tačiau ir ji bus visa, kad jaunimo kongre- 
veiksminga ir reikšminga sas praeitų didingai, dar- 
tiktol,kol bus vedama vi- niai ir patriotinėje nuotai- 
sų vieningai. ko j.Tebūnie mūsų jaunimo

Mūsų nepalaužiamos ir kongresas didžiuoju jaunų 
besąlyginai tautinės vieny jų jėgų paradu, mūsų tauti 
bės demonstracija yra ypa nio atžalyno švente, kuri 
tingai reikalinga šiais me parodys visai lietuvių tau
tais. tai ir visam pasauliui, kad

Šie metai viso pasaulio tautos laisvės idėja yra 
lietuviams yra Jaunimo Me gyva ir ją jaunoji lietuvių 
tai. Jie turės mums parody karta išlaikė ne vien šū- 
ti,kad mūsų jaunimas užau kiuose ar deklaracijose, 
gęs ir subrendęs svečioje bet čia-savo širdyse, 
šalyje ryžtasi taip pat nar J. Daugėla .

7 PSL.

BARONAS

5. Šiose pirmenybėse 
bus sudaryta jaunių A kla
sės rinktinė, kuri atsto
vaus lietuvius Pabaltiečių 
krepšinio pirmenybėse, 
1966 m. gegužės 7-8 d. d. 
Toronte.Rinktlnės sudary 
me atsakingas Krepšinio 
Komitetas.

6. Vyriausiu varžybų tei 
sėju skiriamas Algirdas
Bielskus.

7.Pirmenybės bus pagal 
ŠALFASS-gos krepšinio 
varžybines taisykles.

8.Smulkesnę informaci 
ja skelbia žaidynių vykdy 
tojas,Cleveland© LSK "Žai 
baš".

9. Pirmenybių dalyviai 
turi būti atlikę metinę ŠA L 
FASS-gos registraciją.

10. Nauji žaidėjai gali 
dalyvauti žaidynėse je’ jie 
buvo registruoti apygardi 
nėse pirmenybėse.

11. Komandų išskirstymą 
ir burtų traukimą vykdys 
K repšin io Kom iteto Vado
vas.

12. Prieauglio klasių 
sportininkai turi būti glo
bojami atsakingų vyresnių 
jų vadovų laike visos išvy 
kos.
PS. Šiaurės Amerikos Lie 
tuvių Bendruomenės taurė 
šiais metais /už 1965 m/ 
atitenka Cleveland© LSK 
"Žaibui".

Pereinamoji taurė, skir 
ta klubui,surinkusiam dau 
giausia taškų, bus įteikta 
naujam nugalėtojui Čika
goje, 1966 m.balandžio 16 
-17 d.d.
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jaunimo Peticijai Jungtinėms Tautoms surinkime milijonus parašų!
PETICIJAI PARAŠUS RINKIME VISOSE ĮSTAIGOSE, B   *-- - DaILum inet. laA^iawM. PETICIJOMS BLANKŲ VISADA GAUSITE NEPRIKLAV
ĮMONĖSE, DIRBTUVĖSE, KUR TIKTAI YRA ŽMONIŲ JCUTIIITIO ■ GlICljO “ VISI^ IICTUVIl^ iGtlCljG SOMOS LIETUVOS REDAKCIJOJ, TEL: DO 6-6220.

MOWT|REAL
JAUNIMO PETICIJAI JUN- DAR 22 SIUNTINIAI Į 

GTINĖMS TAUTOMS SUVALKU TRIKAMPI
blankų, eidami į pagalbą Dėka dosnių Montrea- 
PLB V-bai ir Jaunimo Ko lio lietuvių, praeitą savai- 
ngreso Komitetui, Montre tę į Lenkiją išsiųsta dar 22 
alyje atspausdino are utek siuntiniai, tat viso jau 44 
tas V. Zubas ir NT. B-vės siuntiniai. Širdingas ačiū 
pirm. L.Girinis-Norvaišauž tai visiems aukotojams
Todėl NT. redakcijoje da ir talkininkams: Kleb.T.K. Išsirikiavę skautės ir

Toų^.V'rc
NEPRALEISKIT PROGOS

bar blangų yra kiek tiktai 
reikia. Tautiečiai, visi į- 
sijunfcite į parašų rinkimą 
ir blankų, paskambinę te
lefonu DO 6-6220, gausi
te tuojau kiek tiktai rei
kės.

BALIUS "BALTIJAI"
"Baltijos" stovyklos ko

mitetas balandžio 30 d., 
šfeštadienį, Aušros Vartų 
parapijos salėj rengia va- 
karą-balių. Programą iš
pildys Montrealio lietuvių 
jaunimas. Šokiai, loterija, 
bufetas.Pelnas skiriamas 
numatomoms naujoms sto
vyklos statyboms.

"Baltijos" stovyklos sta
tybą "Litas" parėmė iš 19 
65 m. pelno $ 500.00 ir 
miško valymo darbams 
paaukojo V.Kudžma $5.00. 
Labai dėkojame. Pr.R.

• Augustino Kuolo šeima, 
Liuda, Matilda ir Augusti
nas, atosgaudami Florido 
je, siunčia visiems sveiki 
nimų ir geriausių linkėji
mų iš saulėtos Floridos, 
Toronto ir Montrealio lie
tuviams.

I)R. ,|. S E M O G \ S

5441 BANY ANTY NE, Verdun.
Pirn adienį ir
. ... • 2-4 , 7--? p.m.ketvirtadieni
antradienį ir _ ., . ... 2--4 p.m.■penktadieni

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

PO 7-3175; namų 6-9582.

D \N Tl G Y 01 T<1 | \S
Or. |. \|\LIŠK\

13% St. Catherine St. I'. 
Suite 419. tel. I N 6-S235

Nainy tel.: Ml 1-2(151.

DR. A. O. JAUGELlENfc
DANTŲ GYDYTOJA

14 JO Guy Street, 1 aukitas 
11- 12 kambarys.

Tel 932-6662: namu 737-9681

Pečkiui už patalpų suteiki
mą ir talkinusiems: pon - 
nioms Kęsgailienei, Juod- 
viršienei, Ališauskienei, p. 
Adomaičiui, Jurgiui Gudui, 
p.Cernišovui, A.Mylei.J. 
Dalmantui ir visiems,kas 
kuo prie šalpos prisideda.

Prezid. narys Dalmotas

AUŠROS VARTŲ PAR.
-Šiais metais bazaro kny
gučių dovanos yra ypatin
gai vertingos.Dovanų trau
kimas įvyks sekmadienio 
vakarą 7 vai.Knygutes ga
lima įteikti dar bazaro die 
ną iki paskutinio momento. 
-Bazaro laikas. Pradeda
me šeštadienį,kovo 26 d., 
nuo3 vai.popiet iki 7 vai. 
vakaro.

Tęsiame sekmadienio ry 
tą maždaug iki 7.30 vai . 
vakaro
-Šiais metais bus po Vely 
kų pirmoji komunija.Sesė 
lės jau ruošia vaikučius 
pirmajai komunijai.
-Aukos bažnyčios fondui: 
24.OO-J.Milaknis;2O. OO 
-I. Petrauskas, L. Jurijonie 
nė;15.OO-K.Bagotavičius , 
A. Ališauskas; 1O.OO-J.
Anuža, V. Gurklys;5.OO-
A. Laurinaitis. Lankytojų skaičius,deja,

Pasakiškai didelis masinės gamybos likučio iš
pardavimas. Dideliais ir mažesniais gabalais ge
riausios kostiuminės medžiagos; vilnonės, pusvil 
nonės, tweed ir twist medžiagų pasirinkimas, ku
rių kaina 2. 50 dol. yardui, pridedant federalinius 
ir provincinius mokesčius.

Prašome apžiūrėti ir įsitikinant įsigyti mūsų san 
dėlto įstaigoje kiekvieną dieną nuo 9 vai. iki 4 vai. 
ir šeštadieniais nuo 9 vai. iki 11.30 vai.

1095 ST. GREGOIRE STREET
MONTREAL 31, CANADA

ADVOKATAS
STASYS DAUKŠA. LI..D.

4 Notre Dame St. E.
Suite 902 ir 903

Tel: 861-8478 ir 861-8479

Pradedamas "N.L” naujas vajus
'’Nepriklausomos Lietuvos” leidimą paremti, artimoje Montrealio apy

linkėje loterijos būdu leidžiami trys dideli sklypai /lotai/ žemės, visi ver
tės apie 3, OOO dolerių. Informacijų galima gauti telefonu:DO 66220

KAZIUKO MUGĖ
kuri šiemet vyko šv. Kazi
miero parapijoj, praėjo 
gražiai ir sėkmingai. Mu
gės atidarymas įvyko šeš
tadienį 4 vaL Jis buvo iš
kilmingas ir nepaprastas.

skautai buvo apsiviję se
seriškumo ir broliškumo 
virve, kurią nuo vienetų 
nuvijo šių metų pavyzdin
giausi skautai ir skautės. 
Jieyra:Rūta Pocauskaitė, 
Bernadeta Kuncevičiūtė, 
Gintaras Nagys ir Arūnas 
Staškevičius. Atvijus vir
vę,kiekvienas vienetas su
šuko savo šios mugės ir 
šių metų motto. Šūkiai bu
vo jaunatviški, dinamiški 
ir išreiškiu mūsų jaunųjų 
tautinį nusiteikimą.

Kaziuko muge aplankė 
viešnia, P. L. S.S.Seserie 
jos Kanados rajono vadei- 
vė S. J.Šerna itė-M iklejohn, 
kuri pasakė ir atidaromą 
ją kalbą.

Kaziuko mugėje vyko ir 
Montrealio jaunųjų meni
ninkų paroda,kurią gražiu 
ir prasm ingu žodž tu atida
rė dr. H. Nagys.

Kaziuko mugė buvo įdo
mi, turtinga, spalvinga ir 
ryški skaučių ir skautų 
nagingumu ir sumanumu. 
Smagu, kad skautų-člų 
skaičius atrodo taip pat 
nuo metų į metus vis augan

IŠNUOMUOJAMAS BUTAS 
Atskiri du kambariai, vir
tuvė, vonios kambarys, 
skalbykla ir džiovykla, 
2592 Hogan Street, Mont
real. Tel. 524-9862.

PADĖKA
M irus mano vyrui ir tė

vui,norime pareikšti mū
sų širdingą padėką Klebo
nui Jasevičiui ir kunigams 
atnašavusiems šv.mišias , 
giminėms ir draugams, 
užprašiusiems mišias: 
Mačiuliams,K regždžiams, 
Al.Norkeliūnams, Nomei- 
kams, Velioniškiams, Bo- 
tiriams; už gėles-Mačiu- 
liams, Dženkaičiams, Va
siliauskams, Voroninkai- 
čiams, Jurgutavičiams, 
Tumui, Papurėliams, Pa
lubinskams, Žabeliams, 
Griganavičienei ir Valiu
liams,Tamkevičiams, Zi- 
naičiams,Gedraič tams, D. 
Norkel tunams, Mitchel- 
liams, Tamagas, Lietuvių 
klubuįRedi jo College per
sonalui, ir studentams ;- 
už užuojautos kortas:Džen 
kaičiams,Gutauskui, Kon- 
geliams,Trečiokams, Jas- 
peliui, Kudokui.Kriaučiu- 
kui.

Visiems už lankymą ko
plyčioj ir palydėjusiems į 
amžiną poilsio vietą;mo- 
terims, dirbusioms prie 
paruošimo pietų; Papu re
niai, Gričkūnienei, Vasi- 
HauskieneįKrikščiūnienei, 
Mačiulienei.Ačiū širdin
gai visiems, o tau, myli
mas Juozai,laibūna leng
va svetinga Kanados že
melė, kuri tave priglaudė 
ant visados.

M. Vasiliauskienė ir 
sūnus Vytautas .

- Mirė Antanas Maižrimas 
65 m., palaidotas kovo 16 d 
Elena Jankauskaitė 34 m, 
palaidota kovo21 d.
- Parapijai aukojo: J. Paz- 
nokaitis, L.Tylenis,St.An 
drecky po IOO dol., Ch. Am 
brasas, A. Tomkus, J.Bar
šauskas, P. Butkevičius po 
50 dol., L.Selenis, V. Mar
kauskas po 30 dol., V. Kos- 
kus, E. Talalaitė, po 25 dol. 
J.Kontautačtė, J. Valiulis, 
M . Gručkūnienė, M. A rlau- 
skaitė, P.Rzevuckas, V.Mir 
rauskas, P. Petrauskas, P. 
Bernotas, J. Noris, M. Jas- 
kienė po 20 dol., S.Rama
nauskas, V. Lukauskas, V. 
Noreika, Ch.Sanka, P. Ski- 
rka, V. Bubelis po 1O dol..

KANADOS LIETUVIŲ FON
DO

visuotinis narių susirinki
mas šaukiamas š.m.bala
ndžio mėn.16 d. 1 vai. po 
pietų Toronte,Prisikėlimo 
parapijos Muzikos salėje, 
1021 College Street.

Darbotvarkė:
I. Invokacija,
2.Susirinkimo atidarymas,
3. Prezidiumo sudarymas,
4. Protokolo skaitymas,
5. Tarybos pirm.pranešim.
6. V-bos pirm., iždininko, 

sekret. pranešimai,
7. Reviz.komis.pranešim.,
8. Pelno paskirstymas,
9. Diskusijos dėl pranešim,
10. Vajaus reikalai,
II. Tarybos narių skaičiaus 
padidinimas,
12.Investacinės komisijos 
sudarymas,
13.Klausimai ir sumanym. 
14.Susirinkimo uždarymas 
Po susirinkimo 7 vai.po 

pietų- bendri pietūs Prin
ce George viešbutyje, 91 
York St. Pietų metu yra 
pakviestas kalbėti Dr.A. 
Razma iš Amerikos. Be 
to, bus meninė dalis ir šo
kiai.
KLF Tarybos Prezidiumas

Pirm. V. Ignaitis
Sekr, P,Januška, 

galėjo ir turėjo būti žy
miai didesnis, ypač atida
ryme .Būtų jau labai gerai, 
jei tik vaikų tėvai susi
rinktų pasidžiaugti ir pa- - 
matyti,ką jų vaikai padarė.

Beprasmės yra kalbos 
ir vaisduojamas sieloji- 
masismūsų jaunimu ir jo 
lietuviškumu, jei nepajė
giam padėt i konkrečių pa
stangų reikalui esant.

Šios mugės metu įvyko 
ir "Neringos" skaučių tun
to tuntininkės pasikeiti- | 
mas. Dr. Ilonai Gražytei 
po keletos metų darbo pa- 
s it raukus, naująja tunti- 
ninke paskirta ps. Irena 
Kličienė.Sveikinam ir lin
kint sėkmės.
ŠV.KAZIMIERO PARAP.
- Rekolekcijos prasideda 
kovo 28 d. ir baigiasi bala1 
ndžio 3 d. Sumos metu. Pa 
mokslai 8 vai. vakaro, po 
jų šventos mišios.Rekole
kcijas ves Tėvas Jonas Bo 
revičius, SJ.

Toronto lietuvių kredito 
kooperatyvo "Parama" val
dyba praeitame visuotinia
me narių susirinkime pra
nešė, kad nuo šių metų ba
landžio mėn. 1 d. bus mo
kama 4 3/4% palūkanų už 
depozitus ir numatoma 
mokėti 5 1/2 % dividendo 
už šėrus.Šį nutarimą pa
aiškinsiu kiek plačiau "Pa
ramos" nariams bei visuo
menei, būtent, kaip skai
čiuojama ir prirašoma pro 
centai už depozitus ir divi
dendas Šerams.

Palūkanos už depozitus 
skaičiuojamos kas ketvir
tį metų n 10 mažiausios ba
lanso sumos ir prirašoma 
kas pusę metų birželio 
mėn.3O d.ir gruodžiomėn. 
31 d. ir nuo tos dienos pa
lūkanos skaitomos už palu 
kanas.

Sumos .kurios įrašomos 
kas ketvirtį iki 1O dienos 
palūkanos skaitomos už vt 
są ketvirtį. Pav., šiuo me

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.

tu.balandžio mėn.praside 
da antras metų ketvirtis , 
tai nepraleiskite progos , 
nes visiems įneš imams,pa 
darytiems iki balandžio 
mėn. 1O dienos palūkanos 
skaitomos nuo balandžio 
mėn.ld.už pilną ketvirtį.

Ši tvarka galioja ir ki
tiems trims ketvirčiams, 
t. y., iki liepos IO d., spa
lio 1O d. ir sausio 1O d.

Be to,naujiems nariams 
įstojusiems nors ir ketvir
čio viduryje .palūkanos mo
kamos nuo sekančio mėn. 
pirmos dienos.
Pav., narys, įstojęs balan
džio pabaigoje,už gegužės 
ir birželį gauna palūkanas. 
Ši tvarka praktikuojama 
jau 6 metai.

Už šėrus dividendas 
skaičiuojamskas mėnesį. 
Pirmosios dvi darbo die
nos užskaitomos į pilną 
t ėnesį, o įnešus vėliau, 
skaitoma nuo sekančio 
mėn.Įdienos. Vedėjas.

DR. V. GIR1UNIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA 
3938 Rosemount Blvd.

Tel RA7-5552: namu R A 1-0656

ADVOKATAS

JOSEPH P. M I 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 Decarie Blvd- Suite 7 

Montreal, Que- Tel. 489- 3191.

Notaras
|. B E R N 0 T A S 

B.A., B.C.L.

Sun Life Building 
Suite.200!

Tel.: UN 6-4364.

J. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS

SIUVU IR PARDUODU

Taisau ir Remodeliuoju 
Vasaros laike saugojimas 

Z Storage Z.

6396 Bannantyne, Verdun. 
PO 7-6183

J.G.ELECTRIC R’d.
Elektros kontraktorius

IGNAS G U R C I N A S .

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

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

• 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.

TEL: 722 - 2472

TIKSLUS IR GREITAS PATARNAVIMAS

A. NORKELIŪNAS
Commiiioner of the Superior Court of Montreal 

MONTREAL ENTERPRISES REG’D 
VISŲ RŪSIŲ DRAUDIMAS.

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

889 --56 Avenue 
L a c h i n e Tel. 631 • 0882 „

LIETUVIŠKAS PUSVALANDIS GIRDIMAS KAS 
ŠEŠTADIENĮ PER CFMB STOTĮ, 

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

Telef.: 669-88.34

į! |l 4h ZF < f 1465 De Seve St., Montreal 20, P.Q.
fH Ii |l | >> 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% 
Ipvestaclnes paskolas 8.4% 
Pigus paskolų draudimas iki 
$10.000.

KASOS VALANDOS:

1465 DE SEVE: 
Sekmadieniois 10.30- 12.30.

Darbo dienomis: 10 00 — 3.00 vol.
'osdier., išskiriant pirmad. ir šeŠtad 

Vakare: trečiadieniais ir 
penktadieniais 7 00 - 9.00 vai.

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

Dienq: penktad. 1.00 - 6.00 vol
Vakare: pirmadieniais, trečiadieniais 

ir penktadieniais 7.00 - 9.00 vol.

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.

PINE LAND CORP.
agentas ROMAS V E R B YL A

Investavimui žemė St. Hubert, 
netoli St. Elenos salos, 

1967 m.pas. parodos vieta/.

Tel: 254 ■ 4287 ir VI 4 - 9254.
Adresas: 5974 Turenne,

Montreal 5,Que.

LAIKRODININKAS
ANTANAS ŽUKAS 
1855 WELLINTON ST. 

Tel. WE 2- 0644.
TAISAU IR PARDUODU 

ŽEMOMIS KAINOMIS 
LAIKRODŽIUS IR JUVELYRUS.

AR ŽINOMA, KAD

’’NEPRIKLAUSOMOS 
LIETUVOS” SPAUSTUVĖ

spausdina bilietus, pakvi etinius, vizi
tines ir padėkos korteles, įvairius 
blankus, receptams lapelius, vedybi
nius pakuietinus, pirties atveju už
uojautos laiškus, visokius " statemen 
tus”, vokus su adresais, laikraščius, 
žurnalus ir knygas.
Darbą atlieka pigiau,negu kitos spaus 
tuvės. Kviečiame įsitikinti.

Spausdintus gydime priimti paštu ir paštu 
pasiųsti.

Adresas: 7722 George Street, 
LaSalle,Montreal,P. Q. 
C a n a d a.

FORD
Sales Limited

4415 Bannantyne Avė., 
V e r d u n .

FALCON-FAIRLANE
GALAXIE—THUNDERB1RI

MUSTANG —TRUCKS

USED CARS
1 year guarantee.

Kreipkitės į
LEO GURECKAS

Tel. namų DO6-2548 
Įstaigos 769-8529.

Sales Managers Assistant 
Keating Ford lietuvis atstovas 

769- 8831.
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