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PRflfJUSI
VĖL IŠKYLA KENNEDŽIO

Kai buvo nužudytas JAV 
prezidentas John Kennedy 
žudikas Osvaldas pir
muose tardymuose buvo 
pasisakęs,kad nužudymas 
yra padarinys sąmokslo.

Po to,kai Ruby Osvaldą 
nušovė,įtarimas,kad Ke
nnedy nužudymas yra tik- 
sąmokslo pasekmė, dar 
daugiau sustiprėjo. Buvo 
teigiama, kad į Kennedį 
pataikę trys šūviai, kurie 
buvę paleisti ne vieno as
mens,o kelių. Tačiau vi - 
si šitie pirmieji praneši
mai greit buvo visiškai 
užmiršti, o vieton to Va- 
reno komisijos tyrimai 
paskelbė ,kad Kennedy nu
žudymas esąs individua
lios iniciatyvos pasekmė 
ir kad jokio sąmokslo ne
buvę.

Tačiau komisijos tei
gimai plačiosios visuo
menės nebuvo priimti 
kaip tikras faktas. Įtari
mas, kad Kennedy buvo 
nužudytas sąmokslininkų 
ir toliau kursavo. Visuo
menės nuomonė nenuri
mo.

Dabar apygardos pro
kuroras Harrison paskel
bė,kad jis susekė duome
nų,kad Kennedy tikrai bu
vo nužudytas sąmoksli
ninkų,ir kad jis netrukus 
padarys eilės sąmoksli
ninkų suėmimą.Tuojau po 
to savo bute rastas, neži- 
nia-nužudytas,ar nusižu
dęs-lakūnas Ferrie,kuris 
kaip tiktai buvęs įtartas 
dalyvavęs sąmoksle.Ilgai 
netrukus .kita visa šeima, 
kuri taip pat esanti įta
riamų sąmokslo dalyvių 
tarpe, dingusi be žinios . 
Harrison gi sakosi ir po 
to, kad jis turįs ir dau
giau sąmokslininkų. Tat 
Kennedy nužudymo mis
terija pradeda pamažu iš
plaukti į platesnius van
denis.
SUKARNO JAU ATSIS
TATYDINO

Indonezijos buvęs pre
zidentas, vėliau pasiskel
bęs diktatorium ir komu
nizmo vykdytoju Indone
zijoje, Sukarno, aiškėjant

SHVfilTf
NUŽUDYMO MISTERIJA 
jo dalyvavimui ir net va
dovavimui kiniškojo tipo 
perversmui, daugumos 
žmonių, ir ypač veiklių 
studentų .ūkininkų ir dar
bininkų masėms reika
laujant,atsisakė nuo pre
zidento teisių ir visą val
džią pardavė generolui 
Suharto, bet prezidento 
titulą dar pasiliko sau.

Tačiau Indonezijos 
žmonės nenurimsta ir 
reikalauja,kad Sukamo ne 
tiktai visiškai būtų paša
lintas iš prezidento pa
reigų, bet būtų atiduotas 
teismui, nes liudininkai 
įrodo,kad jo iniciatyva ir 
jam vadovaujant vykęs 
komunistų sukilimas.

Kadangi ne tiktai stu
dentai,bet ir kariuomenė 
visą laiką buvo prieš Su
kamo vykdomą komuniz 
mą,tai Sukamo siekęs su
naikinti visą Indonezijos 
kariuomenės vadovybę, 
visą viršūnę. Ir sukilimo 
metu aštuoni generolai 
komunistų buvo nužudyti. 
Tat Sukamo inkriminuo
jamas didelis kriminalas 
ir valstybės išdavimas . 
Be to, Sukamo pasidėjęs 
valstybės pinigų Hong- 
Kongo ir Japonijos ban
kuose, kas skaitoma irgi 
dideliu nusikaltimu.

Sukamo, būdamas dik
tatorium, sugriovė nepa
prastai turtingos šalies 
ūkį.Jis išėjo iš Jungtinių 
Tautų,atsisakė Amerikos 
paramos kelti Indonezijos 
kultūrą ir žmonių gerbūvį. 
Tuo jis vis artinosi prie 
badan komunistų įvarytos 
Kinijos, ir perversmu 
bandė visai Kinijai atsi
duoti .

Todėl Indonezijos žmo
nės reikalauja Sukamo 
atiduoti teismui. Taip 
greičiausia ir bus.Sukar
no bandė iš Indonezijos 
išnykti.betturbūt jis yra 
stropiai saugomas, kad 
ligšioljam tas nepasise
kė. Teisme paaiškės visi 
jo darbeliai.

• Pietų Amerikos valstybės su 
s i tarė dėl atominiu ginklu ribo
jimo.

ĮVAIRIOS ŽINIOS 
TRUMPAI

• Amerikos valstybių va
dovybių viršūnės balan
džio mėnesį susirinko 
tartis Urugvajaus sosti
nėje Montevideo mieste. 
Programa susirinkimui 
jau sutarta.
• Naujo parlamento rin
kimai Indijoje tęsėsi be
veik savaitę laiko.Kadan- 
gi dauguma gyventojų be
raščiai, tai rinkimai vyko 
sunki ai. Vi etoj e pavardžių 
buvo išpiešti partijų sim
boliai, kad rinkikai galėtų 
atskirti, už ką jie nori 
balsuoti. Rinkimuos ėda - 
lyvavo apie 250 milijonų 
rinkikų.Rinkimus laimėjo 
tautinė kongreso partija, 
kuri ir praėjusiame par
lamente turėjo daugumą, 
betneteko daugelio vietų.
• Vatikanas paskelbė,kad 
mišrios vedybos su sta
čiatikiais stačiatikių baž
nyčiose Vatikano bus pri
pažintos tejsėtomis.
e Iš Somali į JAV atvyks
ta delegacija, kur i čia pa
siliks visą mėnesį ir su
sipažins suAmerikos gy
venimu, kultūrinių mainų 
pagrindu.
• Buenos Airese Ameri
kos valstybės užsienių 
reikalų ministerių susi
rinkime tarėsi dėl ben
dros rinkos, kokia yra 
Europoje.
• Prancūzijos preziden
tas de Gaulle, priėmime 
garbei Kambodžos min. 
pirm. Naradum Cianuk, 
žiauriai puolė Amerikos 
Valstybes dėl karo Viet-

Generolas Suharto per
ėmė visą valdžią iš Su
kamo.

KAS NAUJA
imigracijos proble

moms SVARSTYTI 
komisija praėjusią savaitę 
posėdžiavo Otavoje ir sva
rstė etninių grupių paduo
tus memorandumus naujų 
ateivių įsileidimo klausi
mu. Ypač plačiai komisija 
sustojusi prie lenkų mem
orandumo. Komisijos na
rys atst.dr.Haidasz, suve- 
sdamas pas įsakymus,kons
tatavęs,kad ypač vertingi 
esą lenkų,lietuvių ir italų 
memorandumai.

NUSTATYTAS SENATVĖS 
PENSUOS PAPILDT’MAS 
Sveikatos ir socialinio ap'-- 
rūpinimo ministeris Mac 
Eachen oficialiai pranešė, 
kad senatvės pensija papil 
dyta iki 105 dolerių mėne
siui, nes visi, kas neuždir
ba per mėnesį daugiau 60 
dolerių,pridedama mėne
siui 30 dol.,arba tiek,kad 
pensijos gavėjas gautų ne 
mažiau kaip 105 dolerius.

name.Prancūzija niekaip 
negali nusiraminti, kad 
JAV Prancūziją išgelbėjo 
nuo pražūties dviejų pa
saulinių karų metu ir, be 
to, kad Prancūzija turėjo 
pasitraukti iš Indokinijos, 
o Amerika pasrodė ne - 
nugalima.
• JAV karo ministeris Mc 
Namarapareiškė,kad JA 
V nori tartis su SSSR dėl 
priešrakietinio apsigink
lavimo, nes tai esąs be
prasmis lenktyniavimas , 
kuris brangiai kaštuos, o

INDIRA GANDHI WITH BANDAGED NOS
Indira Gandhi rinkimų 
metu buvo sužeista ak
meniu į nosį. Tai poli
tinių ir religinių fanati 
kų darbo išdava.

KANADOJE
KANADOS VALSTYBĖS 

TARNAUTOJAI 
galės streikuoti. Tuo rei
kalu federalinis parlamen 
tas priėmė specialų įstat
ymą, kuris nustato, kaip 
streikas gali įvykti, kaip 
prie jo prieiti,kas ir kaip 
turi būti šalių taikytojai ir 
1.1.

Opozicijos atstovai kėlė 
abejojimų,ar tas nesukom
plikuos valstybinio gyveni
mo?

Kad taip nebūtų nueita į 
kraštutinumą, valstybės 
saugumo tarnautojams st
reiko teisė neduodama...

MOKYTOJŲ STREIKAS 
PASIBAIGĖ?

Kvebeko parlamentas pri
ėmė įstatymą Nr.25, ku
riuo tvarkomas streikų kla
usimas. Įstatymas streikus 
draudžia ir nustato jo sąl
ygas. Mokytojai įstatymu 
nepatenkinti. Kažin, ar ir 
dėl jo nekils streikas.

tikros apsaugos neduos .
• JAV ambasadorius 
Jungtinėse TautosąGold- 
bergas, išvyko į kelionę 
po Tolimuosius Rytus. Jis 
tirs ten esamas sąlygas .
• Nasser grubiai užpuolė 
JAV,kurias kaltino reak- 
cingumu Artimuosiuose 
Rytuose.
• Varšuvoje vyko Euro- • 
pos komunistų partijų su
važiavimas, kuris tarėsi 
dėl kompartijų ateities 
veiklos.
• Amerikos valstybių pa
sitarime Buenos Aires 
Argentina pasiūlė suda
ryti karinę jėgą taikai pa
laikyti, bet balsavimas 
nesurinko daugumos.
• 1969 metais bus pradė
tas kasti tunelis po La
manšo kanalu. Kasimas 
užtruksiąs 6-rius metus .
• Lenkijos užs.reik.min. 
Adam Rapacki visą sa
vaitę vieši Londone. Ra- 
packis Londone pasirašė 
konsuliarinę sutartį su 
Anglijos užs. reik. min. 
Brownu.

e Čekoslovakijos prezid. 
Antonin Novotny su svita 
išvyko į Lenkiją.

Lietuvių gyvenimo faktai
VASARIO ŠEŠIOLIKTOSIOS MINĖJIMAS 
visame pasaulyje, kur tik • Europos šiaurėje praė-
gyvena bent keli lietuviai, 
visur buvo minima, dau
giau ar mažiau iškilmin
gai. Visur vyravo susini- 
pinimas lietuvių tautos ir 
Lietuvos valstybės ateiti- 
miDaugelyje vietų keltas 
klausimas,kaip turėsime 
minėti sekančių metų Va
sario 16-ją, kai sukaks 50 
metų nuo Lietuvos nepri
klausomybės atsteigimo? 
VASARIO 16 AMERIKOJE 
praėjo svariausiai ir įspū
dingiausiai Jungtinėse A - 
merikos Valstybėse, ku
rios kasmet skiria ypatin 
gą dėmesį.Ir šiemet JAV 
Senatas ir Atstovų Rūmai 
paskyrė laiko savo darbų 
eilėj ir keturi senatoriiai 
ir keturiasdešimt atstovų 
padarė Lietuvos neprikla
usomybei skirtus pareis 
kimus, kurie yra įtraukti 
į oficialius Kongreso Už
rašus.
JAV Valstybės Sekreto
rius Dean Rusk Lietuvos 
atstovui J.Kajeckui.atsiu
ntė specialų raštą /žiūr.
2 psl./, kuriame pasisa
koma už Lietuvi- tautos 
teises.
JAV spauda taip pat pa

žymėjo Lietuvos laisvės 
atgavimo sukaktuves.

SSSR MINISTERIS PIRMININKAS KOSYGIN
viešėdamas Anglijos sos
tinėje, Londone, sukėlė 
daugelį spėliojimų ir ko
mentarų, kurie ir toliau 
tęsiami,nes oficialūs ko

Lenkijos užsienio reikalų Vakarų Vikietijos vicekan 
ministeris Adam Rapacki cleris ir užsienio reikalų 
tariasi su Anglijos valdž- ministeris Villi Brandt 
ia Londone, kur išbus vi- tarėsi su JAV prezidentu 
są savaitę. Johnsonu.

jusią savaitę siautė di
džiulė audra, nuo kurios 
nukentėjo daugelis žmo
gių, ypač šiaurinėje Vo
kietijoje. Audros pasiekė 
ir Lietuvą, kurioje iškri
to labai daug sniego.

VLIKO PIRMININKASDR.
J. K. VA LIŪNAS 

Pietų Amerikos kraštuo
se turėjo eilę paslmaty - 
mų ii' pasikalbėjimų poli
tinėmis temomis. Sugrį
žęs vasario 24 dieną ĮNew- 
Yorką, pirm, padarys pra
nešimą VLIKo valdybai ir 
visuomenei.
VASARIO 16 MINĖJIMAS 

VOKIETIJOJE
pagal tradiciją jį ruošti vis 
naujoj vietoje, šiemet įvy
kęs Veinheime, kur susir
inkę per 600 tautiečių. Mi
nėjimą atidarė Krašto Ben
druomenės pirm.inž.J.Va - 
liūnas.Prasmingą ir Įspū
dingą kalbą pasakė iš Baz
elio atvykęs prof.J.Ere
tas. Meninėje daly pasiro 
dė pianistas A.Smetona, 
sol. L.Stapaitienė ir Va
sario 16 choras ir šoke - 
jai.Minėjimas buvo labai 
įspūdingas.

munikatai,kaip spėjama , 
daugelį faktų nutyli, o jie 
yra svarbūs... , Q , J Nukelta 8 psl.
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ALT atsišaukimas
Mieli Broliai ir Sesės,

Šią Vasario 16 d. mini
me Lietuvos Nepriklau
somybės atstatymo 49Lą 
metinę sukaktį.

Vieni ją minėjome 
laisvame pasaulyje su di
džiu nūs Įminimu savo šir
dys e,bet laisvi ir giliu ti
kėjimu bei negęstančia 
viltimi į Lietuvos laisvės 
prisikėlimą ir laimingą 
jos ateitį.Pavergtieji bro
liai ir sesės šią sukaktį 
mini tėvynėje, bet tyliai 
savo širdys e,persekioja
mi ir nelaisvi rusiškoje 
bolševizmo žiaurioje 
vergijoje.

Amerikos Lietuvių Ta
ryba, glaudžiai apjungian
ti šios šalies lietuviškas 
patriotines organizacijas 
ir visus geros valios lie
tuvius,nuolat stropiai bu
di Lietuvos laisvės sar
gyboje ir niekada nepra
leis ir neatsisakys jokių 
pastangų,kurios tik grei
čiau galėtų priartinti Lie
tuvai laisvės aušrą. Tam 
tikslui Taryba nesigaili 
nei laiko ąiei vargo ir ne
bijo nė pačių didžiausių 
rūpesčių.

Šiemet,kaip ir kiekvie
nais metais, Amerikos 
Lietuvių Tarybos pastan
gomis, Vasario 16 d. mi
nėjimas įvyksta JAV Se
nate ir Atstovų Bute Va - 
sario 16 d., - o sekančią 
dieną-vasario 17 d. -Ame
rikos Lietuvių Taryba yra

M ielus
Alfonsą ir Viktoriją

DAUGĖLA VIČIUS, 
mamytei Lietuvoje mirus, skausmo valan
doje nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi

Juzė ir Pranas Šimelaičiai.
R. R. 2
Mount Hope,

Ontario.

MYLIMAI SESUTEI, KAROLINAI RIMKEVIČIŪTEI 
mirus Lietuvoje, mielai sesiai šaulei Julijai Strė- 
lienei gilią užuojautą reiškiame

Lietuvos Karaliaus Mindaugo 
Saulių Kuopos Valdyba.

TAUTOS FONDAS IR JAM LĖŠŲ TELKIMO KELIAI
Kaip žinoma, daugelis 

mūsų visuomeninių orgar- 
nizacijų, daugiau ar ma
žiau, savo didesnę dalį 
biudžeto sudaro iš aukų , 
dažniausiai renkant po 
namus. Toks aukų rinki
mo būdas ,ypač didesniuo
se miestuose,kur lietu
viai yra plačiai išsisklai*- 
dę,neduoda reikiamų vai
sių. Viena, kad tokiam 
rinkimui sunku besurasti 
talkininkų,© antra, nema
žiau įkirėjo ir patiems 
aukotojams .Reikalas ga
na opus. Neturint savos 
valstybės, kuri finansiš
kai remtų po platųjį pa

Quebec, Canada.
Yearly Subscription Rates:

Canada......................... $ 6.00
America & S. America $ 6.50 
Other Countries . . . 7,00
Single copy................ $0.15

pakviesta liudyti JAV ir 
Sovietų Sąjungos konsu- 
liarinės sutarties reikalu 
bei pristatyti visą turimą 
medžiagą.Šį kvietimąliū 
dyti Vašingtone prieš 
konsuliarinės sutarties 
atmetimą Amerikos Lie
tuvių Taryba išsikovojo 
sunkiomis ir kietomis par 
stangomis.

Todėl šioji Vasario 16 d 
praeina realiame ir reikš 
mingame kovos ženkle dėl 
mūsų nenuilstamų pastan
gų, siekiant vėl atgauti 
Lietuvai laisvę. Šiame 
reikale prašome visų lie
tuvių nuoširdžios ir vie
ningos talkos. Minint Va
sario 16 d. visose lietuvių 
kolonijose yra labai svar
bu priimti atitinkamas 
rezoliucijas prieš konsu
liarinės sutarties tvirti- 
nimąir jas skubiai siųsti 
savo valstybės senato
riams ir prašyti visų sa
vo amerikiečių draugų ir 
patriotinių amerikiečių 
organizacijų siųsti laiš
kus ir kelti protestus 
prieš šios konsuliarinės 
sutarties tvirtinimą.

Nesigailėkime darbo , 
pastangų ir aukų Lietuvos 
laisvės atgavimui, nes 
laisvė yra brangi visiems 
-laisvėms ir belais
viams.

Amerikos Lietuvių Ta
ryba.

Chicago,H1.1967 m. vasa
rio mėn.

saulį išblaškytų lietuvių 
bendruomenės kultūrinę , 
socialinę,o šiuo metu pa
vergtos Tėvynės laisvini
mo politinę veikląvienin- 
tėlis tų visų veiksnių pa
jamų šaltinis yra gera
širdžių lietuvių aukos . 
Didelių turtuolių, kurie 
stambesnėmis aukomis 
remtų tuos visus lietuviš
kos veiklos reikalus.mes 
neturimeTiesa, Kanadoje 
turime 4 kooperatyvinius 
ir gražiai besivystančius 
lietuviškus bankelius .ku
rie kasmet iš savo pelno 
remia daugelį visuomeni
nių organizacijų,tačiau ir

Pareiškė Valstybes departamento sekretorius Dean Rusk
WASHINGTONAS. — Vals

tybės sekr. Dean Rusk praėju
sią savaitę atsiuntė Lietuvos 
pasiuntinybės Charge d’Affaires 
ad interim Juozui Rajeckui laiš
ką ryšium su Lietuvos nepri
klausomybės atkūrimo 49 me
tų sukaktimi. Valstybės sekre
torius savo oficialiame rašte 
sako:

— 49-tųjų Lietuvos nepri
klausomybės metinių proga, 
aš siunčiu jums geriausius 

_ vyriausybės ir Jungtinių Val
stybių piliečių linkėjimus.

Jungtinių Valstybių para
ma Lietuvių tautos teisingų 
laisvės ir nepriklausomybės

Studentai - Gyvenimas ir Veikla
DISKUSIJŲ VAKARAS HAMILTONO UNIVERSITETE

Lietuvių Studentų S-gos 
Hamiltono sk. McMaster 
U-te surengė simpoziu- 
mą-diskusijų vakarą, pa
vadindamas jį "Kanadie
čiai ir etninė kultūra". 
Tiesa, mūsiškiai didelės 
paramos susilaukė ir iš 
ukrainiečių, kurie glau
džiu bendradarbiavimu, 

prie geriausių norų visų 
patenkinti nepajėgia, o be 
to, tam tikrais valdžios 
potvarkiais ir yra suvar
žyti.

Tautos Fondas, kurio 
uždavinys yra finansiškai 
remti mūsų veiksnių ve
damai kovai pavergtos 
Tėvynės laisvinimo dar
be, ieškodamas praktiš
kesnių kelių lėšų telkimo 
fondui, JAV pradėjo orga
nizuoti nuolatinius ir pa
stovius Tautos Fondo rė
mėjus, kurie pasižadėtų 
kasmet aukoti 10 dol. Pra
džia davė gražių vaisių ir 
tokių T F pastovių rėmėjų 
skaičius kaskart didėja, 
duodant T F žymių įplau
kų.

Nuolatinių TF rėmėjų 
Kanadoje organizavimo 
reikalu klausimas buvo 
gvildentas pr. m. Krašto 
Tarybos metinėje sesijo
je, kur siūlyta prie L. B- 
ijšs apylinkių tokius rė
mėjus organizuoti, buvo 
rastas palankus pritari
mas.

Ar tas naujas T F lėšų 
telkimo pagalbinis būdas 
praktikuojamas kitose 
lietuvių B-nės apylinkėse 
-žinių neturima. Toronte 
dar praeitais metais pra
džia padaryta ir tokiais 
T F nuolatiniais rėmėjais 
įmokėjusiais 10 dol. me
tinio mokesęio yra:L. A- 
domavičius.dr. S. Čepas ,
J. Dvilaitis,dr.Gustainie
nė, J. Gustainis,St. G. , dr. 
S. Kazlauskas, in ž. PLelis,
K. Manglicas, V.Malcė- 
naitė, J.Matulionis, J.Rin
kevičius, dr. J. Urbaitis , 
prof.dr.A. Zubrys. Stam
biausia rėmėja yra Izabe
lė Kandrotięnė,paaukavu
si iš karto 100 dol. ir tuo 
pačiu tapusi pirmąja Tau
tos Fondo garbės rėmėja.

Sudarius naują Tautos 
Fondo Toronto apylinkės 
atstovybę, žadama pradėti 
platesne apimtimi ver
buoti TF pastovių ir nuo
latinių rėmėjų darbąjkrei 
piantis į geros valios lie
tuvius būti rėmėjais.

Atsiradus Toronte bent 
šimtinei tokių pastovių T 
F rėmėjų, atpultų nedė
kingas aukų kalėdojimas 
po namus,kurių rinkimas 
kasmet vis sunkėja.

T F Krašto Atstovybė . 

prisidėjo prie to vakaro 
pasisekimo, pakviesdami 
simpoziumo dalyviais iš 
Otavos senatorių Povilą 
Yuzikir žurnalistą, etni
nio meno direktorių L. 
KossarąBeto,išMcMas - 
ter U-to dalyvavo prof .R. 
J. Silvers ir lietuvis R . 
Bagdonas.

Alumnų salėj, dalyvau
jant per 50 klausytojų, 
simpoziumą atidarė LSS 
pirm.Hamiltone Gedimi
nas Breichmanas, padė
kodamas svečiams už at
vykimą ir pakviesdamas
L. Kossarą įžangos žo
džiui. Svečias-žurnalis
tas iš Toronto suminėjo, 
kad ligi šiol Kanados kul
tūrinis gyvenimas rėmė
si daugiausia prancūzais 
ir anglais. Tačiau po an
trojo pasaulinio karo į jų 
tarpą įsiskverbė trečias 
elementas,kuris šiandien 
sudaro beveik 25% visų 
gyventojų, kai tuo tarpu 
prieš 50 metų jų būta tik 
9%.Jis čia davė labai ge
rą pavyzdį su vienu drau
gu amerikiečiu, kuris po 
ilgesnės pertraukos at
vyko į Torontą. Į Maltono 
aerodromą jį atskraidino 
TCA lėktuvas, kur patar
nautoja buvo vokiečių 
tautybės, jį vežė šoferis 
vengras, viešbučio duris 
atidarė lenkas .lagaminus 
įnešė škotas, o viešbučio 
kambarius tvarkė ukrai
nietė. Naujas Kanados 
elementas stipriai laiko
si savo bendruomenės , 
ilgesnį laiką gyvena vie
noj apylinkėj. Jie prasi- 
gyvenę,keliasi į užmies
tį,į geresnius namus, o jų 
vietą užima nauja užjūrio 
banga. Tačiau tas išeina 
tik į naudą Kanadai,nes 
šiame krašte vietą gali 
rasti ne 20 mil. žmonių , 
bet šimtas.

Senatorius Yuzik ( uk
rainiečių kilmės) savo 
žodį pradėjo Kanados 
šimtmečio jubiliejum. Jis 
pareiškė, kad kai kurios 
etninės grupės ( prie jų 
jis priskyrė anglus, Sko
tus, airius - Britų salos 
gyventojus) reiškia tam 
tikrą kainą. Čia jis skai
čiais paryškino, kad pav. 
britų kilmės asmenų skai 
čius krinta,prancūzų lai
kosi vienodam lygyje, tuo 
tarpu trečiojo elemento- 
labai greitai auga. Jis 
grafiškai atvaizdavo Ma
ni tobos,Saskačevano pro
vincijų gyventojų prieaug
lį, kur ypač gausiai reiš
kiasi ukrainiečiai, vokie
čiai, lenkai. Kanada yra 
daugiakuitūrė valstybė. 
Ji nėra koks nors tirpi
nimo katilas.Kanada-pui- 

siekimų aiškiai atsispindi mū 
sų atsisakyme pripažinti prie
vartinį jūsų krašto įjungimą 
į Sovietų Sąjungą ir taip pat 
atsispindi toje šiltoje simpa
tijoje, kurią Amerikos žmo
nės parodo Lietuvos reika
lui.

Lietuviai ir toliau ryžtin
gai siekdami laisvos ir nepri
klausomos egzistencijos, kaip 
čia, taip ir užsieniuose suda
rė tvirtus pagrindus vilties 
laisvuose visų kraštų žmo
nėse, kad pagaliau lietuvių 
tautos laisvojo^ apsisprendi
mo siekimas bus įgyvendin
tas.

kus gėlių daržas,kuria
me auga įvairiaspalvės 
gėlės. Čia jis pacitavo 
sekretorės JudyLaMarsh 
žodžius, pasakytus žydų 
kongrese, kad kiekvienas 
naujai atvykęs į šį kraštą 
turi išlaikyti savo kalbą, 
savo kultūrą. Senatorius 
pareiškė, kad kiekvienas 
kanadietis privalo mokėti 
dvi kalbas :anglų ar pran
cūzų, šalia to dar pav. 
ukrainiečių, lietuvių, vo
kiečių ir 1.1. Dar toliau, 
kaip sakė senatorius P. 
Yuzik, ne kartą tenka iš
girsti kalbant,kad trečias 
elementas nenori būti ge
rais Kanados piliečiais , 
ką jis Kanadai davė ar 
duoda ?Čia senatorius vėl 
panaudojo ukrainiečius 
pažymėdamas, kad I-jam 
kare Kanados armijoj bu
vo beveik 10 tūkst. ukrai
niečių kilmės karių,o an
tram - net 40 tūkst. Nuo
šimčiais imant jie suda
rė didesnį skaičių už 
prancūzus,kurių Kanadoj 
esama beveik 6 mil. Ne
reikia užmiršti 79 ukrai
niečių kilmės parlamen
tarų, net federalinio kabi
neto ministerių, įvairių 
mokslininkų, prekybinin
kų, rašytojų iš trečiojo 
elemento.Tad kodėl, kaip 
pasakė P.Yuzik,trečiasis 
elementas negali turėti ir 
generalinį gubernatorių ? 
Stipriai kritikavo CBCdėl 
diskriminacijos trečiojo 
elemento atžvilgiu.

Vėliau vyko diskusijos , 
kuriose plačiai pasireiš
kė prof.Silvers, Bagdonas 
ir studentai.Vienas iš In
dijos studentas iškėlė 
klausimą, kad Kanados 
gyventojui užtenka mokė
jimo vienos kalbos-pran- 
cūzų ar anglų. Stipriais 
argumentais jam atsakė 
senatoriaus teigimai. 
Smerkė tėvus už nemoky- 
mą savų kalbų. Kiti, susi
dūrę su Europos turtinga 
kultūra, pastebėjo, kad 
mokėjimas svetimų kalbų 
atveria duris į plačius 
dvasinius lobynus.

Trumpas laikas neleido 
pratęsti tolimesnių dis
kusijų oficialioj formoj, 
tačiau asmeniški pasikal
bėjimai buvo toliau tęsia
mi prie lietuvaičių stu
denčių paruoštų skanėstų * 
ir kavos.

Bendrai .vasario 6-11 d. 
d. savaitė Hamiltono M c 
Master U-te stovėjo lie
tuviškos kultūros ir tau
tinio meno ženkle, nes ir 
U-to bibliotekoj surengtoj 
mūsų tautinio meno paro
doj (daugiausia pasidar
bavo D. Vaitonytė ir R. 
Milerytė),šiame diskusi-

MOKSLAS IR TECHNIKA
KAIP DAROMI VĖŽIO LIGOS TYRINĖJIMAI 

RAŠO J. VENCKUS ,SJ.
Be jokios abejonės,iš substancijas, kurios į- 

visų ligų vėžio studijos švirkštos sukelia vėžį po
yra pačios brangiausios . 
Nerasi pasaulyje nė vie
nos kultūringesnės vals
tybės, kur nebūtų didžiu
lės sumos pinigų skiria
mos vėžio tirinėjimams . 
Gudriausi mokslininkai 
skiria dienas ir naktis 
toms studijoms.Nei vals
tybės, nei plačioji visuo
menė nesigaili skirti ir 
aukoti pinigų vėžio studi
jų centrams. Nežinome 
jokios kitokios ligos, ku
rios ieškojimas ir gydy
mas taip brangiai būtų 
kainavęs .Ties a, Poliomy
elitis arba v'-ikų parall- 
žius nepigiai apsėjo, nes 
tos ligos studijos buvo 
labai pagreitintos. Be to , 
medžiaga,su kuria reikė
jo dirbti-bezdžionės-la- 
bai brangiai kainavo, nes 
reikėjo jas iš Afrikos .vė
liau iš Indijos,kur jos yra 
laikomos šventomis ir 
paskutiniu laiku iš Brazi
lijos parsigabenti. Paša
linti Poliomyelitis būti
nai reikėjo,nes jis ieško
jo aukų vaikučių tarpe, 
kurie yra pats didžiau
sias ir tėvų ir tautos tur
tas. "March of Dimes" 
įnešdavo pirmiau tarp 60 
ir 100 milijonų dolerių 
metuose. Tiesą pasakius , 
mes ir šiandieną dar ne
žinome,kaip ta liga užsi
krečiama, bet jau moka
me nuo tos nelaimės imu- 
nizuotis.Tas laimėjimas 
labai paskatino vėžio stu
dijas. Prašvito nauja vil
tis.
KOKIE GYVULIAI YRA 
NAUDOJAMI ?

Apie vėžį daug žinome 
iš patyrimo, iš stebėjimų 
ir iš pergyvenimo. Daug 
sužinoma iš taip vadina
mos biopsijos. Jeigu atsi
randa koks navikas, gali
ma tinkamu būdu chirur
giškai išimti gabalėlį ir 
histologiškai studijuoti 
mikroskopo pagalba. Pa- 
talogai atpažins tą audinį 
ar jis gerybinis ar pikty
binis. Jeigu ligonis yra 
beviltiškame stovyje,tai, 
jam sutinkant, galima iš
mėginti ir tokius vaistus, 
kurie naujai pasirodo ir 
kurie kai kuriuose atsiti
kimuose bandant su gyvu
liais buvo pasirodę geri, 
pav. 5-Fluouracil.

Iš gyvulių daugiausia 
naudojame baltas pely
tes, baltas žiurkes, kra
nkus, jūros kiaulytes ir 
hamsterius. Tokie gyvu
liukai ne visi lygiai yra 
linkę į vėžį, kaip ir žmo
nės.Atrankos keliu reikia 
pasigaminti genetiškai 
tokią rasę, kuri turi pa
linkimą į vėžį. Kada jau 
pasigamini tokią rasę,ta
da jau gali pradėti ekspe
rimentuoti. Vėžį iššaukti 
gyvulėlyje galima įvai
riais būdais.
VĖŽIO IŠŠAUKIMO 
BUDAI

Pirmas būdas:yra su
rasti tokias chemines 

jų vakare ir šeštadienio 
Gyvataro pasirodyme, 
plačiai nuskambėjo Lie
tuvos vardas. Gal tik tau
tinio meno parodos lan
ge,reikėjo didesnio užra
šo, nes mūsų gintariniai 
išdirbiniai, tautiniai rū
bai, liaudies drožiniai, 
tikrai gėdos nepadarė ir 
nepadarytų dideliem rai
dėm užrašius LITHUANIA 
-LIETUVA. K. Baronas. 

kelių savaičių (14 ar 15 
savaičių).Tokių cheminių 
substancijų žinome apie 
250-300.Tokios substan
cijos vadinamos karcino- 
genais. Vienas tokių pla
čiai vartojamų karcino- 
genu vadinamas Metil- 
cholantrenu. Substancija 
labai brangi-10 gr. kai
nuoja apie 90 dolerių.

Tokie tyrimai yra ne
paprastai vertingi:jau po 
kelių dienų gali pradėti 
sekti visokius pasikeiti
mus ;koki uos e audiniuose 
vyles ta pasikeitimai ben
giamame ar jungiamame 
audinyje, kokios ląstelės 
yra paveiktos, kokie pa
sikeitimai vyksta. Tuos 
pasikeitimus galima 
stengtis sulaikyti viso
kiais spinduliais,chemiš
komis substancijomis 
(vaistais). Ląstelių pasi
keitimas gali būti labai 
įvairus : gali pasikeisti 
struktūra, gali pasikeisti 
branduolys,gali pasikeis
ti protoplazma,gali pasi
keisti jų cheminės subs
tancijos, kurių yra daug. 
Yra nelengva studijuoti 
mikroskopinius analiti
nius pasikeitimus. Kiek 
cheminės substancijos 
rasi vienoje ląstelėje? 
TRANSPLANTACIJA

Šitas metodas yra ne
paprastai svarbus,pavyz
džiui,paimti žmogaus vė
žio audinį ir įdiegti į gy
vulį ir paskui sekti ir stu
dijuoti. Kaip būtų gera, 
jeigu išėmus žmogaus 
kanceruotą inkstą įdiegti 
gyvulio inkstą. Tokias 
operacijas gydytojas chi
rurgiškai gali padaryti, 
tik nelaimė, kad žmogus 
tokio audinio nepriima, jį 
sutirpdo.nes yra negimi- 
ningas. Gydytojai ima 
kartais inkstą iš tėvų, iš 
brolių,ar seserų, nes yra 
pagrindo manyti, kad bus 
rastas giminingas. Jau 
pasisekė žmones su sve
timais inkstais išlaikyti 
kelis mėnesius, net iki 
metų.Organizmas priima 
tokius audinius .kurie yra 
paimti iš genetiškai gimi
ningų organizmų, pav. iš 
identiškųdvyn>ikų,t.y. to
kių dvynukų,kurie yra iš - 
sivystęiš vieno ir to pa
ties kiaušinėlio. Jeigu 
dvynukai yra išsivystę iš 
atskirų kiaušinėlių, jie 
yra nedaugiau giminingi, 
kaip ir visi kiti broliai ir 
seserys.

Jeigu norima žmogaus 
vėžį persodinti į gyvulį, 
žinome, kad sveikas or
ganizmas tokį vėžį at
mes. Tada stengiamasi 
gyvulio organizmą nu
silpninti duodant kortizo- 
ną,arba rentgeno spindu- 
liai&Rezistencijos vėžiui 
neturi ką tik gimę gyvu
liukai. Rezistencijos vė
žiui neturi ir gyvulio a- 
kis. Daugiau bus .

Montrealio Lietuvių Or
ganizacijų Seimeliui.

Jei kuriomis iškilmė
mis dalyvausit Montrea
lio parodoj šiais metais, 
reikėtų išstatyti ir visus 
išėjusius Lietuvių Enci
klopedijos tomus.Taippat 
reikėtų parodyti ir tos 
enciklopedijos maketą 
anglų kalba - leidėjas p. 
Kapočius turi tų 6 tomų 
ar tai maketą ar plakatą.

Su pagarba
A. N. Samuolis.
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lenkų kėslai
RAŠO PROFESORIUS ST.DIRMANTAS 
Lenkų apetitai ir fan

tazija ne ką sumažėjo ir 
po dviejų II-jo Pasaulinio 
karo metų juos ištikusių 
katastrofų. Gyvastinga, 
pilna energijos tautai At
gavę savo žemes vaka
ruose, atsisako apžioti 
Kijevą ir Lvivą, tačiau 
Vilnius,Gardinas,Lyda ir 
Minskas su Mogilevu 
jiems vis dar rūpi.

Paryžiuje - Londone - 
New Yorke XII-tus metus 
leidžiamas katalikų-tau- 
tininkų mėnesinis "Hory- 
zonty"1966 m.120 Nr. įdė
jo vieno leidėjų ir ben
dradarbių šulo,J. Gierty- 
cho, rašinį, kuriame šis 
kelių knygų autorius,is
torikas ir politikas, sky
riuje Postulaty kelia du 
nauju originaliu klausimu. 
Vienas: lenkiško univer
siteto Vilniuje atsteigi- 
mas.Kitasdš buv. istori
nės Lietuvos žemių su
kirpimas Sovietų imperi
joje dviejų lenkiškų fede- 
ralinių respublikų.

Keli žodžiai apie auto
rių. Jo tėvas kilęs iš Poz
nanės, buvo gana aukštas 
caro laivyno statytojas , 
dirbęs didžiausioje rusų 
imperijos karo laivų sta
tykloje Taline ir gamin
tojas jūrų ir lauko arti
lerijos sviedinių. Sūnus 
be estų Talino dar gyve
no Petrapilyje, kur lankė 
lenkų katalikų gimnaziją 
prie šv. Kotrynos bažny
čios.

Mintį apie atkūrimą 
lenkų u-to Vilniuje J. 
Giertychui sukėlė spau
dos žinia,kad 1965 m. pa
vasarį "Vilenščyznoje" 
aštuonerių metų mokslą 
lenkų mokyklose yra bai-

ge 2000 jaunuolių. O ke
liose lenkiškose mokyk
lose su 11-os metų kursu 
kurios duoda pilną bran
dos atestatą, teikiant tei
sę studijuoti aukštąjį 
mokslą, ir kasmet pasi
ruošia geras būrys lenkų. 
J. Giertych ir kelia rei
kalą: lenkiškų mokyklų 
abiturientams studijas 
palengvinti reikėtų at- 
steigti Vilniuje lenkiškas 
u-tas. Jis tvirtina,kad ge
riausieji universitetai tai 
ne tie "tūkstančių diplo
mų kasmet fabrikai"-o 
aukštosios mokyklos vos 
tik su maždaug 500 stu- 
dentų,Kiekvienam keturių 
kursų po 125. Tam įrodyti 
ar nors pavyzdžius duoti 
autorius nesirūpina. Tie 
125 pilnai susidarytų. Jei 
ir ne iš Lietuvos sovieti
nės (rašo taip, o ne tary
binės - atseit "radziec - 
kos"), - tai iš artimųjų 
kraštų .'Gudijos, Gardino, 
Lydos,Latvijos Latgalos. 
O ir Ukraina nepertoliau- 
siai. Gi savo laiku Vil
niaus lenkų šviturys nuo 
1578m.plačiai ir stipriai 
skleidė šviesą ir lenkų 
kultūrą tose žemėse. Ir 
dabar galėtų atvykti stu
dentauti iš Žitomiro ir 
Podolės Kameneco........
Nutyli,kad prieš 2 Pasau
linį karą Vilniuje studija
vo daugybė t. v."liejušų". 
Šiuo sumanymu autorius, 
be savųjų,gundo, žinoma , 
net.v. "LTSR vyriausybę?,’ 
bet kreipiasi tiesiog į 
Kremliaus viešpačius. Jo 
sumanymo įvykdymas pa
gerintų santykius tarp 
Liaudies Lenkijos ir Mas
kvos.

Tą autorius daro to-

Vakarų Vokietijos pavilijonas pasaulinėje parodoje Montrealyje. Lenkai dėl jo 
pakėlė triukšmą^ nes jis esą vaizduojąs "atplėštas" nuo Vokietijos sritis...

63 atkarpa.

VIII

PENKTA DALIS

GYVENIMAS IS NAUJO

Kai Martynas grįžo į kaimą, jau temo; kino seansas buvo 
prasidėjęs. Kluone ant pusiau apobliuotų, gremėzdiškai su
kaltų suolų (Pomidoro darbas) sėdėjo gera šimtinė žmonių. 
Visos vietos buvo užimtos. Martynas įsispraudė tarp stovin
čių, kurie sudarė didesnę žiūrovų dalį, ir ėmė dairytis Godos: 
šalia jos turi būti laisva vieta. Žinoma, jeigu ji pati atėjo. 
Taip, yral Antai sėdi pačiame klojimo viduryje. Iš tūkstančių 
atskirtų niekuo ypatingu nepasižyminčią, bet kažkaip savo
tišką jos galvos laikyseną, apvalių pečių linijas. Jaudinantis 
koketavimo ir orumo derinys. . . Martynas nusiyrė pasieniu 
pro stovinčius žmones, lydimas erzlaus murmėjimo. Jam 
atrodė, kad užtenka trumpai akimirkai paleisti ją iš akių, 
ir ji išnyks kaip apgaulingas regėjimas. Greičiau, greičiau! 
Jis šiurkščiai pastūmė kažkokį vaikiną — štai ir jų eilė — 
ir sustingo, lyg apledėjęs stulpas: šalia Godos sėdėjo pieni
ninkas Ramonas. Ekrane kažkas kalbėjo kažką, juokėsi, gro
jo jausminga muzika, tačiau Martynas nieko nematė, tik tas 
dvi vienplaukes, garbiniuotas galvas, virš kurių plaukė ne
nutrūkstanti šviesos upė, nešdama į kvadratinį baltą okeaną 
svetimo gyvenimo gabalus.

„Štai ir viskas,— pagalvojo.— Vieta užimta, širdis taip 
pat... Kelintas būsiu iš eilės?" Bandė save raminti — kas

PSL.3.NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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P • pskyte, praėjusiųjų metų spaudos baliaus Karalaitė Ramunė Kudžmaitė Juozas Siaučiulis. Foto Tony’s-Laurinaičio.
kais maždaug žodžiais: 
" Gdy by byl vzznowiony uni 
versytetpolskiw Vilnie, 
to jest gdyby" būtų panai
kintas dvigubas uždary
mas lenkiško Vilniaus u- 
to (caras Mikalojus 1820 
ir tėvas Stalinas neva 
1945 ), tai "bylby to ze 
strony wladz Zviązku So- 
wietskiego gest, "ktoroby 
z r obilby " L enki j o j e "viel - 
kie vraženie" (didelį įspū
dį).

Toliau J.Giertych giria 
"lenkiškos aukštosios 
mokyklos Vilniuje bemaž 
400metų veiklą ir peikia 
dabartinįu-tą.Šis,jo ma
nymu,yra visiškai naujai 
įsteigtas u-tas(garsus P. 
Skargos, M. Sarbievkio, 
Sniadeckių, Pačiabuto bei

Mickevičiaus ir kt. var
dais) negali lygintis su 
dabartiniu ir Mickevi
čiaus,bet kokio tai visiš
kai nežinomĄmenko Kap
suko vardu universitetu. 
Dabartiniam Vilniaus u- 
tui autorius užginčija tei
sę laikyti save tęsėju ir 
įpėdiniu senojo lenkiško - 
jo u-to ir ano kilnių tra
dicijų puoselėtojų.

Matome, kad autorius , 
nors jo tauta minėjo savo 
krikščionybės 1000 metų 
sukaktį .nesirūpina ir ne
atsižvelgia artimiausių 
šeimininkų, lietuvių ir 
kaimynų gudų;j am rūpi tik 
lenkų ir Kremliaus santy
kiai. Baigia šiais žo
džiais:

" Atšaukimas Mikalo
jaus ir Stalino padaryto 
- milžiniškai prisidėtų 
viešumon nekeliamiems , 
bet gilioms įtampoms ir 
animozijoms tarp Krem
liaus viešpačių, rusų-ko- 
munistų ir lenkų sušvel
ninimui .O gi kaip tik mes , 
lenkai, trokštame tikrojo 
lenkiškai - rusiško susi
taikinimo ir iš tų santykių 
sušvelnėjimo daugiausiai 
džiaugtumėmės".

Tiek dėl universiteto. 
J. Giertych Horyzontų 
Problemose kelia ir kitą, 
ne mažiau įdomų klausi
mą. Siūlo iš naujo-admi-

nistratyviškai perkarpyti 
Sovietų federacijos siste- 
mojebuvusias Didž. Lie
tuvos Kunigaikštijos že - 
mes. Jam iš rusų pa
skelbtos 1959 gyventojų 
statistikos ir iš naujausių 
sovietinių etnografinių ir 
kartografinių veikalų yra 
visiškai aišku, kad iš e- 
samų Lietuvos ir Beloru- 
sijos sovietinių respubli
kų plotų dėl užimamos 
kompaktiškos erdvės ir 
žymaus gyventojų skai
čiaus turėtų būti išskir
tos dvi lenkiškos sovieti
nės respublikoaAr viena, 
didesnė.

Tačiau tas pertvarky
mas nėra būtinai suriš
tas su steigimu lenkiško 
universiteto esamos Lie
tuvos respublikos ribose, 
jos sostinėje. Pavyzdžiu 
nurodo suomių miestą Abo 
(Turku), kur greta veikia 
du universitetai-suomių 
ir švedų.

Ir turbūt, pats sau ne
tikėdamas porina, kad 
naujas lenkų universite
tas visai nebūtų surištas 
susenoviniul enki šku i m - 
perializmu.Taigi pagrin
dinė tradicija būtų, neva, 
nepaisoma... Nes, jo žo
džiais. J<*nkų ilir?sys dėl 
su Lenkija sujungto Vil
niaus, tai vienas dalykas , 
o lenkiško gyvenimo Vil-

čia tokio, jeigu kitas atsisėdo šalia tavo merginos? — tačiau 
netvirti savigynos smūgiai subyrėjo, atsimušę į nepajudina
mą faktų sieną. Faktai? Tiesą sakant, jis neturėjo apčiuopia
mų faktų, tiktai tiek, kad porą kartų ji „dėl netikėtų priežas
čių" neatėjo į pasimatymą, o paskutinį sykį, nors buvo pri
žadėjusi, nepasirodė malūno namelyje. Iki šiol ji nėra ištarusi 
aiškaus „ne", bet jis jautė, kad kiekviena diena, kaip pra
skrendantis maitvanagis, atplėšia nuo jų meilės kūno po 
gabalą, ir neišvengiamai artėja laikas, kai teliks plikas ske
letas.

Pasibaigus kino seansui, Martynas prisivijo Godą kluono 
tarpduryje. Dvi valandos! Du ilgiausi šimtmečiai! Nuostabu, 
kad jiedu vėl susitiko po tiekos amžių.. .

— Kaip patiko filmas? — paklausė Goda tokiu balsu, 
tartum šalia jos būtų sėdėjęs ne kas kitas, o tas, kuris ir tu
rėjo sėdėti.

Filmas? Ką galima pasakyti apie filmą, jei tematei dvi 
garbiniuotas galvas?

— Aš su motociklu, — tarė Martynas. — Parvešiu tave 
namo.

— Po seanso porą valandų šokiai,— pastebėjo Ramonas.
— Godai gedulas.
— Ak, tamsta krikščioniškojo padorumo saugotojas. Ne

žinojau. ..— įgėlė Ramonas.
— Iš tikrųjų, netinka man kol kas linksmintis.
Martynas suspaudė Godai pirštus, bet ji tuo pačiu neat

sakė.
— Gal geriau eikime pėsti,— pasiūlė ji, kai Martynas 

apžergė motociklą.
— Gal geriau važiuokime,— keistu balsu atsakė jis.— 

Sėskis!
Ji klusniai atsisėdo ant užpakalinės sėdynės. Motociklas, 

šokinėdamas per duobes ir didindamas greitį, įlėkė į vieškelį, 
prašvilpė pro Lapinų kiemą ir ties kryžkele pasuko Pajuostės 
link.

— Martynai, ar pašėlai? Kur važiuojame? — Goda suda
vė jam kumščiu į nugarą.

— Į pragarą! — suriko jis.

K. BARONAS

MEXIKOJE
ACAPULCO

Antroji mano viešnagės 
savaitė Meksikoj buvo nu
matyta poilsiui-Acapulco 
kurorte. Tik du šimtai 
mylių skiria sostinę nuo 
šios vietovės.

Patartas turizmo biure 
keliauti geriau lėktuvu,ti
krai nepasirikau.nes ste
bėdamas per langą kalnus 
iruolas.be jokio nuovar
gio,per valandą laiko, pa
siekiau Ramiojo vandeny
no krantus. Sostinę pali
kau vėsų rytą.Ten tempe
ratūra siekė apie 40 laips 
nių.opo valandos skridi
mo,Acapulco aerodrome, 
termometras rodė 951. 
Be to, mano visą buvimo 
laikotarpį, pasitaikė gan 
tvankus oras. Visa laimė , 
kad viešbučio kambarys 
buvo šaldomas, o dienos 
metu, išsitiesęs palmių 
pavėsyje, to karščio ir 
tvankumo kaip ir nejau - 
čiau.Tačiau toks tinginia
vimas man ne prie "šir - 
dies’.’ Pripratus prie dar-

niujeir lenkiškų ten tra
dicijų buvimas, -tai visai 
skirtingas reiškinys ir 
reikalas. St.Dirmantas .

KURORTAS
bo,dienos tvarkaraščio ar 
net kasdieninių,nerašytų, 
įstatymų - jis nusibosta , 
nes kiekviena diena tau 
nieko naujo neatneša. Čia 
užmirštama valandos, 
dienos, datos... Tik, pa
mačius,kad už kelnų lei
džiasi saulė, prisimeni 
vakarienę,susitarimą nu
važiuoti į kokį nors nakti
nį klubą, šokius. Trafare
tas-daugiau nieko. Net ir 
laikraštį neperskaitai nuo 
Alki Z.O esama žmonių, 
kurie tokiu gyvenimu gy
vena mėnesius :jie nežino 
kada išvažiuos,Ieško pa
žinčių su naujai atvyku
siais, vakarais "kombi- 
nuoja"įvairias partijas, o 
kitą rytą, susitikę vienas 
kitą-prisėkdinėja tais pa
čiais žodžiais:no more’. 
Vėl kiti, skrenda į sosti
nę, su vandens slidėm ar 
parašiutujaksto virš van
denyno, perka įvairius 
blizgučius, indėniškus 
rankdarbius.

Šokimas meksikiečio į 
vandenį nuo 40 metrų uo
los prie EI Mirador vieš
bučio, 10 vai. 30 min. va
karo, sutraukia gausybes 
turistų, išvykos dideliu

Nukelta i 6 psl.

Greitis augo. Vėjas švilpė ausyse kaip per pūgą, plėšė 
nuo sėdynės. Prožektorių šviesos skrodė naktį, išlupdamas 
iš tamsos galvotrūkčiais priešais bėgančius pakelės medžius, 
trobas, telegrafo stulpus. Pralėkė malūną, kitoje kelio pu
sėje šmėstelėjo ir dingo malūno namelis. Ties posūkiu išniro 
sunkvežimis. Ūžtelėjo pro šalį kaip vaiduoklis, ir vėl me
džiai, telegrafo stulpai, nesibaigianti vieškelio juosta. Posū
kiai. Klastingos kelio duobės, purvini vandens fontanai virš 
galvos. ..

— Martynai, pamišėli! Užmuši...— šūkčiojo Goda išsi
gandusi.

Martynas tik gūdžiai juokėsi.
— Šimtas kilometrų per valandą!
— Beprotis, beprotis. . .
— Šimtas dešimt kilometrų!
Ji laikėsi abiem rankom sėdynės diržo. Ties posūkiais 

jis mažindavo greitį, bet tada pasidarydavo dar baisiau: mo
tociklas pasvirdavo ant šono, ir jai atrodydavo, kad apvirs 
ir abudu ištikš į akmenuotą vieškelio nugarą.

— Beprotis, beprotis. ..
Ūmai jis, pristabdęs motociklą, pasuko į kažkokį žvyruo

tą keliuką (MTS!). Vienoje vietoje keliukas buvo apsemtas 
nuo griovio iki griovio. Martynas pridėjo gazo, paleido per 
balą ir nudūmė į MTS sodybą. Čia apsukęs ratą, išvedė mo
tociklą į keliuką, vėl ūžtelėjo per balą (nešaltas, bet purvinas 
dušas. ..) ir nulėkė atgal kaimo link. Prie malūno namelio 
užgesino motorą ir, pasispirdamas kojomis, įvairavo į kiemą.

— Manau, tu nieko prieš, jeigu mudu truputį apsidžio- 
vinsime? — paklausė su geliančia ironija.

— Girtas ar ką? — piktai atsakė Goda.— Galėjome užsi
mušti.

— Galėjome. Bet šį kartą pasisekė. Eik į vidų. Atnešiu 
malkų — užkursime ugnį.

— Bet ir kvailas esi, Martynai. Aš visa šlapia, kaip viš
čiukas. Asilas!

Martynas mostu parodė duris. Ji įėjo į vidų, gūžčiodama 
nuo nemalonaus jausmo, kurį sukelia šlapi drabužiai.

4 Daugiau bus.

CARLOS S. DOBKEVIČIUS, 
Stasės Urbonavičiūtės ir prieš 
porą metų mirusio Karolio Dob
kevičiaus sūnus, judančiųjų pa- 
eikslų (dibujos animados) pie- 
ėjas, nuo sausio mėn. pradžios 

dirba TV- C 13 programoje Te- 
lenoche, kaip programų paruošė- 
jas. Administraciniame persona
le dirba Y. Tamošiūnaitė. Kituo
se TV kanaluose dirba Elvira 
Glazauskaitė, 'Maria Adomaitytė 
(Marta Moreno), Graciela Jaka- 
vičiūtė, Nancy Li, o teigiama, 
kad ir Mecha Ortiz taipgi yra 
lietuvių kilmės. Elena Venzlaus- 
kaitė-Lernerienė, gimusi Argen
tinoje, prieš pora metų grįžusi 
iš Vilniaus su Urugvajuje gimu
siu lietuviu fotografu Lerneriu 
ir dviem Vilniuje gimusiais vai
kučiais, čia dirba kaipo T V 
„oompaginadora“, to darbo iš
mokusi Vilniuje. Ten fotografo 
amatą išmokęs jos vyras dirba

La Nacion dienraštyje

iruolas.be
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KUVrORWEjfcjKWIKA
IŠLEISTA VERTINGA KNYGA

Bronius Kviklys jau paruo
šė, o Juozas Kapočius jau 
išleido"Mūsų Lietuvos"jau 
trečiąjį tomą. Tai svarus 
ir impozantiškas leidinys, 
pralenkiąs pirmuosius du 
tomus.Ir medžiaga, ir Pa
ruošimas, ir iliustravimas 
ir dokumentavimas, - vis
kas nepalyginamoje aukš - 
tumoje.
Taip ir norisi pirmuosius 
šio leidinio tomus palygin
ti su pirmaisiais Lietuvių 
Enciklopedijos tomais .ku
riuos norėtųsi iš naujo iš
leisti, nes jie, palyginamai 
labai biedni, ir nepilni, ir 
netobuli,palyginus juos su 
baigiamaisiais tomais.Ir 
Mūsų Lietuva nuo šio tre
čiojo tomo labai skiriasi. 
Matyti,redaktorius surin
ko labai daug medžiagos, 
daugybę iliustracijų,panau
dojo daugelį žemėlapių iš 
topografinio žemėlapio ir 
kitų šaltinių, ir medžiagą 
taip sutvarkė, kad malonu 
ir akiai pažiūrėti, ir žinių 
gausybę gauti.
Septynių šimtų dvidešim 
ties puslapių didelio form 
mato knygai išnagrinėti 
reiktų daug vietos. Tači
au suminėtina,kad turinys 
apima vidurio Lietuvos ir 
Sūduvos sritis.

Štai tiktai stambmenos: 
Šiaulių apskrities rytinė 
dalis, Marijampolės, Kau
no,Šakių,Vilkaviškio, Set - 
nų, Alytaus, Suvalkų,Au
gustavo ir vietovės į pie
tus nuo Augustavo apskri- 
tiesjlietuviškas palikimas 
į pietus ir į rytus nuo et
nografinės Lietuvos ribų; 
Naugarduko apskritis irkt. 
O kokia gausybė vietovių, 
kiek vardų vardelių’. Tik
rai vertingas leidinys, ku
pinas gausybe žinių. 
Bronių Kviklį reikia pas
veikinti su dideliu patobu- 
lėjimu ir padarymu leidi
nio, kuris yra ir gražus, 
ir naudingas,ir vertingas. 
Leidinys gaunamas Liet. 
Enciklopedijos adresu:361 
W. Broadway, South Bos
ton, Mass. 02127, U.S.A.

KULTŪROS BARAI 
Tokiu pavadinimu Lietu
voje pradėtas leisti iliust
ruotas žurnalas, kuriame 
reiškiasi kai kuris atsipa
laidavimas nuo okupanti- 
nio trafareto. Yra klausi
mų, kurie svarstomi obje
ktyviai. Šį žurnalą jau ne 
taip atšiauru pimti į ran
kas.
GIMTASIS KRAŠTAS, 
apie kurį sovietinėje spau-

Elkridge Estates, Baltimore County, Maryland — Zubkus, Žemaitis & Associates.

Lietuvių architektų ir inžinierių statybos. Jų bendrovė, kurios vardas čia įrašy 
tas, yra išvysčiusi didžiulę veiklą, kurios objektas siekia beveik arti šimto mi
lijonų dolerių. Atvaizdas paimtas iš paskutinio "Technikos Žodžio” numerio.

doje buvo užuominų,kad jis 
pakeis"Tėvynės Balsą',' jau 
eina.Rašoma, kad jis priei
namas ir Lietuvos skaity
tojams. Tačiau tai nėra 
"Tėvynės Balso" pakaita
las,nes"TB”ir toliau lei
džiamas, ir jis Lietuvos 
žmonėms neprieinamas.
"Gimtasis Kraštas"prade-

da duoti šiek tiek daugiau 
žinių ir apie ne komunis
tus,vadindamas juos išei
viais.
PERGALĖ TEBĖRA OKU

PANTO REPLĖSE 
"Pergalė"-ltteratūros, mt 
no ir kritikos žufnalas vi 
sai dar tebėra okupanto re 
plėšė.Nebaigia jis skųs -

Malonus knygos 
Bičiuli!

Lietuviu Enciklopedijos
Leidykla išspausdino

ANTANO
VAIČIULAIČIO
parlavimų knygą:

GLUOSNIU
DAINA

Veikalas, kurį iliustravo Telesforas Valius, artimas dideliems ir mažes
niems. lai ypač tinkama dovana musu lituanistinių mokyklų auklėtiniams.

„Gluosnių Daina“ — lyg kelionė nuo senovinių Lietuvos dienų ligi 
dabartinių laikų. J tolimas gadynes patenkame su „Žvejų Duktė Banguole“. 
Šis padavimas nukelia j tuos laikus, kai Šventosios uostą pasiekdavo švedų 
laivai. Knygoje randame „Vytauto Didžiojo vėliavnešį Kaributą“, „Pažaislio 
vienuolyno legendą“. Žaliosios bažnyčios nepaprastą istoriją, pasakojimus apie 
Vilniaus dulkę ir Salamiesčio šunis. Ir taip su paskutiniu kūriniu „Glito.nių 
Daina ‘ įžengiame į pokario Lietuvą. Poros dalykų veiksmas eina kitur: 
Palestinoje, senovės Sirakūzų mieste ir Italijoje.

„Gluosnių Daina“ nuo ankstesnių A. Vaičiulaičio knygų skiriasi tuo, 
kad čia visi pasakojimai nugręžti į istoriją. Autorius vienur tai mums atsklei
džia tragiškai, kitur linksmai ir skaidriai, dar kitur, kaip „Pažaislio vienuolyno 
legendoje“, — su amžinosiomis problemomis. Visa tai jis atlieka su jam 
įprastu lietuvių kalbos grynumu ii' įvairumu. Pagaliau norime priminti prof. 
J. Brazaičio žodžius: „Vaičiulaitis yra vienas iš tų, kuriems pasisekė ištobulinti 
formą stilistiniu atžvilgiu“.

Knyga turi 128 psl., viršelis trijų spalvų, kaina $2.50. Tad kviečiame 
užsisakyti „Gluosnių Dainų“ iš leidyklos šiuo adresu:

Lietuvių Enciklopedija, 361 W. Broadway, So. Boston, Mass. 02127. U S-i

tis"asmenybės kulto"sąly- 
gų laikotarpio padariniais, 
betgi ir dabar jie,nabagai, 
gyvena tose pačiose sąly
gose. Nelaimingi vergai. 
Kokia gi gali būti vergų 
kūryba. Ir kankinasi ga

rbūs žmonės. Bet vieno 
gabumo jiems trūksta-su- 
gebėjimo nors dalinai atsi- 
palaidoti iš okupacinių rep
lių, kad ir "Kultūros Barų" 
mažuose rėmuose. Tada 
mažiau reiks skųstis ir vi
sokiais kultais.

AKĖČIOS

RLJO5 ZtVVY/VVftXOfr]

RAŠYTOJO PATARIMAS PUNDŽIAUS, PASIAIŠKINI- 
RAŠYTOJUI MAS

Kartą jaunas rašytojas ži- Vilniuje prie tilto per Nerį^ 
nomam rašytojui T.Bem- kai ten dirbo skulptorius 
ardui skaitė savo pjesę.
Bernardas, išklausęs pje
sę,klausia:
- Tai kuo pasibaigė pje
sė? Ką jūsų herojus pa
darė?
- Nusinuodijo.
- Patartu jums galą pakeis mUro, nukapoju visa, kas 

nereikalinga, ir gaunasi 
skulptūra, - imituodamas 
Michel Angelo pasakymą, 
paaiškino Pundžius. 
AUTORIAUS NEMALONU

MAI

Pundžius, priėjo nepažįs
tamas asmuo ir paklausė 
jį, kaip jis dirba, kad gra
žiomis skulptūromis suge
bėjęs papuošti tiltą?
- Labai paprastai,-atsakė 
Pundžius. - Imu luitą mar-

tt.
- Kaip pakeisti?
- Geriau, kad jis nusišau 
tų.
- Kodėl?
- Būtinai reikalingas dide
snis triukšmas, kad sumi-__  . .. RašvtoiasBalzakassust- gę žiūrovai galėtų pabusti. y J °

tiko gatvėje savo bičiuli, 
kuris ėmė girti paskutinį

RUSIJOS MAGNATŲ jo romaną.
POKALBIS - Ak,drauguži, kaip aš tau

Kartą vienas rusų caro di- tau pavydžiu, - atsikvėpė 
dikas lankė kitą didiką, ku
ris pasigyrė nesuskaitoma 
kaimene arklių. Svečias 
paklausė:
- Kiek turite arklių?
- Tris tūkstančius du šim
tus,- buvo atsakyta.
- O, tai labai daug, -lyg 
ir nusistebėjo svečias.- 
Bemaž tiek, kiek aš tu
riu arklininkų...

Balzakas.
- Kodėl, - nustebo bičiu
lis.
- Tu ne autorius šios knyg- 
gos, tai tu apie ją gali pa
sakyti, ką tiktai galvoji.
O aš, deja, suvaržytas. 
Girti nesmagu, iškritik
uoti- niekas nepatikės.O 
jeigu tylėsiu, visi sakys: 
koks jis išdidus. ..

Tai humoristinis laikraš
tėlis 24 psl., iliustruotas, 
išeinąs 4 kartus per metus 
Prenumerata metams 2 dol. 
Adresas: Akėčios, 122 Wyc
koff Avenue, Brooklyn, N. Y. 
11237, USA.

| PASAULINĘ PODĄ
į Monrealį, į pasauli

nę parodą, išsiųsti Kau
no ,, Dailės" kombinato 
dailininkių D. Eidukai-

Geriausis dalykas, kurį sukūrė Kazys Boruta, 
"Baltaragio malūnas" Lietuvoje buvo sulaiky
tas ir pirmą kartą pastatytas, o po to ir į plo
kšteles įrašytas Montrealyje. JĮabar.. .jau ir 
Kauno teatre jis vaidinamas. Čia matome jo 
Bremjeros nuotrauką- Jurga /R.Staliliūnaitė/ 

ventoriuje susitinka su Girdvainiu /j.Urmo- 
navičius/. Bet K. Borutos jau nėra, o jam dėl 
"Baltaragio malūno" buvo nemažai nemalonu
mų ir beprasmingo nervų erzinimo.

tės, G. Vincevičienės 
servizų komplektai, J. 
3azarienės ir A. Dauk- 
nienės įvairių spalvų ir 
raštų dekoratyviniai 
takeliai, liaudies meist
rų A. Bolnos, 1. Pau
lausku, A. Zubavičiaus 
ir P. Saulio drožiniai.

NAUJI LIETUVIŠKIEJI 
RAŠTAI

Vytautas Jonas Bagdona
vičius. "Kultūrinės gel - 
mės pasakose". Keturių

Gelbėkit - pabaigiau lei 
Skolos prisp

dalių tautosakinė -teolo
ginė studija. I knyga.Mo
kytojo variantai. Lietuviš
kos knygos klubo leidinys. 
262 psl.Kaina 3 dol. Ad- 
resas:4545 Vest 63rd St.
Chicago, Illinois 60629, 
U.S.A.
Aloyzas Baronas. "Trečio-

ti Lietuviu Enciklooediją. 
judė mane . "Akėčios".

ji Moteris". Premijuotas 
romanas. Lietuviškos kny
gos leidinys. 196
gos klubo leidinys. 196 psl.
Kaina $ 2. 50.
Danutė Bindokienė. Balto
sios pelytės kelionė į Mė
nulį. Viršelis ir iliustra
cijos Elenos Brazytės.Lie-

\Al.I.klj I AUSIS ( septynioliktasis tęsinys ) ROMANAS

O, DUOKIT, DUOKITE MAN LAISVE!
Kankinančios dienos nusitęsė bega

liniškai, ir ypač vakarai: vakarienė 
baigdavosi septintą valandą,iki pusės 
devintos televizorius, - tiktai ramie
ms, - bet ką ten galima žiūrėti?

Žmonės slampinėjo Bepročių Pros
pektu, tęsė begalines kalbas, žaidė 
šachmatais, šaškėmis, domino, skai
tė. O dešimtą varydavo gulti.

Tačiau miegoti beveik niekas neno
rėjo. Tiesa, sesutės noriai dalinda - 
vo miego tabletes, bet ir jos negelbė
jo nuo nemigo. Ir naktį, kai visas bu
dintis personalas ramiai ir stipriai 
užmigdavo ant kilimų, vėl prasidėda
vo Prospekte judėjimas, - šiuo atve
ju tylus, tartum vaiduokliai judėtų,-vi
si vien baltinais tyliai žingsniavo lino
leumu ir beveik be garso šnabždėjo iš
džiūvusiomis lūpomis tartum paslap
tingus žodžius, lyg šlamėtų sudžiūvę 
lapai taip pat sukdamiesi vėjuje už 
langų.

Palatoje Nr.7 kalbos nesibaigdavo 
ištisą naktį. Ir budėtojai nieko nega
lėdavo padaryti, - jos gyventojai kas
dien darydavosi vis mažiau numaldo- 
mi.

- Tas Almazovas demoralizavo visą 
skyrių, - skundėsi Kiziak vyriausiam 
gydytojui. - Aš neišmanau, kaip man 
juo nusikratyti. Aš atiduočiau pusę sa
vo uždarbio, kad tiktai jo nebūtų.

- Da-a.. r-susimąstę s atsakė vyriau

sias gydytojas, stambus senis, amži
nai nuvargusiu veidu ir dusulingas .-Vi
soje ligoninėje apie jį kalbama. Sėdi 
sveikas žmogus, negydomas, žinomas 
rašytojas.. .velniai žino kas.. .Bet gi 
jūs, Lidija Archipovna, laikote jį ligo
niu?

Kiziak šio klausimo daugiausia ir bi
jojo Kaip ir visi karjeristai, prasiver
žiu alkūnėmis, ji labai vengė nemalo
numų, painiavų, galinčių pakenkti jos 
karjerai. Nežmoniška, bedvasė, ji ni
eko nesigailėjo, niekam neprijautė,ni
eko nemylėjo; ir jai mažiausia buvo 
gaila Almazovo, bet jo prisibijojo, ir 
netgi vengė užeiti į Palatą Nr.7.Supr
antama, kad nebuvo visiška nemokša 
ir labai gerai suprato, kad Valentinas 
Almazovas visiškai sveikas; netgi ste
bėjosi, kad ilgas jo buvimas psichiat
rinėje ligoninėje nekenkia jo sveikatai. 
Bet vienas dalykas- tą žinoti, ir visai 
kitas- šita pasakyti vyriausiam gydy ■ 
tojui; šito ji padaryti nedrįso. Ir dėl 
daugelio priežasčių. Kas žino, kas ga
li atsitikti. Valentino Almazovo byla 
tapo žinoma tarptautinei spaudai - ir 
galų gale atsakomybė už tai krinta jai. 
Visiems žinoma, kad Valentinas Alm
azovas čia atsidūrė čekistų nurodym
ais, bet jie jokių dokumentų nesurašė, 
iš jų nieko neparetkalaust; kažkoks pu
lkininkas iš valstybės saugumo paska^ 
mbino į sveikatos ministeriją, įr

ministerijos kažkokio Babadžano pa
rašu nuskrido raštelis Maskvos psich
iatrui Januškevičiui- bet kuriomis pr
iemonėmis Almazovą pristatyti į bep
ročių namus. Policininkai tiksliai vir
šininkų įsakymus įvykdė. Bet oficiali
ai visa atsakomybė krinta jai,Kiziak. 
Ji- gydanti Almazovą gydytoja- turi 
padaryti tyrimus ir nustatyti diagno- 
zą, gydyti, rašyti ligos istoriją. Kaip 
gi būti? Ne gi gali ji fiksuoti neteisin
gus duomenis, fabrikuoti dignozą; o 
jeigu tarptautinė komisija, - viskas 
gali atsitikti, - ir tada visi nusiplaus 
rankas, o ji - į katorgą.. .Kas daryt?

Visa tai staigiai švysterėjo Kiziak 
galvoje, ir ji atydžiai ją stebėjusiam 
vyriausiam gydytojui Andrianovui pa
sakė:
- Negaliu jums į klausimą atsakyti, - 

nes dalykas tame, kad klinikiniai tyr
imai užsitęsė, ir Almazovas pats juos 
uždelsia. Atkakliai atsisakinėja nuo 
nuo nugaros smegenų punktacijos.net 
ligi to dasikalbėjo, kad mes jį norime 
nunuodyti arba sužaloti; grasina užm
ušimu to, kas pabandys jam ką norr 
padaryti prievarta. Aš ir norėjau su 
jumis pasitarti: kas daryti? Viena, 
reikia pranešti ministerijai tyrimų pa
sekmes, kita vertus- netinka daryti tr
iukšmingą skandalą.
- Na, ką gi... tęskite toliau tyrimus,- 

atsakė vyriausius gydytojas Andrianov1 
galvoju, kad Babadžanov nevers mūsų 
skubinti tyrimus. O prievartą naudoti 
nepatariu.
- Aš taip pat galvoju.
- Profesoriams jį rodėte?
- Dar ne. Norėjau parodyti Andriejui 

Jefimovičiui, bet jis išvyko Amerikon.
- Parodykite Šteinui.

-o-o-o-o-
Dienos slinko baisiai lėtai, o savaitės 

ir menesiaibėgo nepaprastugreičiu.Bet 
dar labiau stebino ValentinąAlmazovą, 
kad Palatos Nr.7 pacientai, pradžioje 
nepaprastai veržęsis į laisvę, vėliau 
kaškodėl aprimo ir atrodė, kad nenori 
skubėti išsirašyti, - netgi buvo girdė
ti kalbant, pirma nedrąsiai, vėliau ga
na atvirai ir aiškiai, kad čia neblogiau 
negu laisvėje, o gal būt net ir geriau. 
Semion Saveljevič Samdelov kartą va
kare, po vakarienės, kai visi iš Pala
tos Nr. 7 susirinko , kaip paprastai, 
prie Almazovo lovos, po tris-keturis 
susėdo ant kaimyninės lovos, netikė
tai pasakė:

- Malonūs žmonės, aš nežinau, ko 
jūs netekote ten, laisvėje, o aš visiš
kai nenoriu namo. Čia puiku. Maiti
na, aprengia ir nesikabinėja su komu
nizmu. Pastebėjote? Jokios propagan
dos, agitacijos, kalbėk, ką nori,ką su- 
sigalvoji, - kur dar dar kitur mūsų ša
lyje gali rasti kitą tokią vietą? Ramu. 
Man, kad į patarimų bibliografinį biu
letenį įtraukiau Remarko "Juodąjį o- 
beliską" paskelbė papeikimą. Kur to
liau dar nuvažiuoti? O čia jokių nema
lonumų. Po keturių mėnesių paskirs 
į pensiją. Gyveni sau viską gaudamas 
ir dar gauni pensiją. Ko dar reikia? 
Ir gyventi su tokiais nuostabiais žmo 
nėmis, kaip jūs, aš sutinku iki patga 
lo amžiaus. Aš galiu net gi ligą imi
tuoti. Gydytojai vis vien nieko nesu
pranta. Pavyzdžiui Melnikovas iš vie
nuoliktosios palatos, jis jau trečius 
metus čia bastosi, ir pats prisipažįs
ta, kad "durnių vol loja", namo neno
ri. .. Daugiau bus.

tuviškos Knygos Klubas . 
Adresas:4545 West 63 St. 
Illinois, 60629, U.S.A. 
60 psl. Kaina $ 1.50.
AIDAI 1967 metų Nr. 1.
Turinyje: Grėsmė arpro- 
ga?Eilėraščiai. Prof. Jur
gutis . Nyka-N iliūnas. Ž vi- 
Igsnis į 1966 metus.Ilius
tracijos da ii. V .Vizgirdos.
KARYS 1967 metų Nr. I.

*
Dail. Vladas Meškėnas išbuvęs 

visą mėnesi Viktorijoje (daugiau
sia Geelonge ir Melbourne) nese
niai sugrįžo namo geriausioje nuo
taikoje. nors pabrėžė — visur ge
rai, bet namie geriausia. Dail. Vla
das Meškėnas verčiasi tapydamas 
portretus. Nesuklystant galima 
teigti^ kad jis šiuo metu yra vie
nas iš geriausių portretistų Aus
tralijoje.

■*

KVIRINAS RUNIMAS, 
laimėjęs $ 70.000 premiją už sa
vo darbo gitarą Tukumano paro
doje, — rašo Noticias d e Tucu 
man 11. 11. 1966. K. Runima.' 
su žmona Elena Kolaityte ir du 
kra Danute buvo nuvykę Tuku 

manan premiją atsiimti.

punktacijos.net
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PATIKSLINIMAS
KLM Royal Dutch Airlines kelionių Biuras Montrealyje ii 

praėjusių metų grupės keliauninkų į Vilnių - Lietuvą patirties, 
Šiais metais organizuodamas keliones į Vilnių praneša patobu
linimo, kuriuo nebus veltui leidžiamas kelionėje laikas,. Qrupe 
keliautojų, įsėdusi į lėktuvą Montrealyje, tiesiai pa
sieks Vilnių. Maskvoj ar kitoj Europos vietoj nebus iŠ lai
pinama nakties apsistojimui, Hskyrus tiesioginį persėdimų. ,

Del prieinamesnių galimybių aplankyti gimines Lietuvoje yra 
vedami pasitarimai su autoteringais asmenimis ir kai tik bus 
gauta naujų rezultatų KLM Biuras paskelbs šiame laikraštyje 
(NL) ir duos paaiškinimus pęr žemiau skelbiamus kelionių agen
tus.

PRISIJUNKITE PRIE 1967 METŲ VASAROS 

VISKĄ IŠKAITANČIOS KELIONĖS I

VILNIŲIš Montreal io " Vc ccnft ■ kanadiškais pinigais. ,

WELLAND, Ont
KLUBO "LITUANTCOS

n ........................... t .. BIRŽELIO 20 d.
Du patogus važiavimai iš Montreaho: 

- ir LIEPOS 1 1 d.

• Trys pilnos savaitės Vilniuje.

• Kelionės kaina įskaitant viską f lėktuvas, hotelis,
valgis, pervežimas 
ir aprodymai).

• Neleidžiamas veltui laikas keliaujant, besustojimo 
naktį, su persėdimais tiesiog.

• Tarkitės su jūsų keliones agentu 
arba artimiausia KLM įstaiga.

ROYAL DUTCH AIRLINES

•• EKSKURSIJA l LIETUVĄ SU GRUPE AR PAVIENĖS ••
•• KELIONĖS REIKALŲ TVARKYMUI, PASIKALBĖKITE ••
•• SU PRITYRUSIU EKSPERTU ?«

:: MICHEL KARGER, :•
•• KURIS TVARKĖ JŪSŲ KELIONĖS REIKALUS SS
•• PRAĖJUSIAIS METAIS. SS

ADRIA TRAVEL SERVICE L,~•• M o n t r e a I, tel.844-5 292. J!

1967 m.vasario m. 11 d . 
Crowland kotelio patal
pose įvyko Wellando ir 
apyl.medž.ir mesk, klubo 
"Lithuanica" visuotinis 
narių s-mas.

Pastebėta, kad nauja 
klubo v-ba gairių nepa
keis, nes dauguma valdy
bos narių prityrę, daug 
laiko valdyboje dirbę ir 
klubą prie sustiprėjimo 
bei pajėgumo privedę.

S-me nemažas įnašas 
aktyvių narių, sklandžiu 
ir kultūringu savo nuo
monių reiškimu, norinčių 
klubo egzistavimo ir rei
kalingo ateities gairių 
nustatymo.

Vienas iš aktualiausių

VEIKLA 
klausimų,artėjančio kar
tūno baliaus ruošimas , 
kuris Niagaros pus. su 

Šiais metais kartūnų 
balius persikelia į naują 
modernišką, kątik pasta
tytą "Ukrainian Cultural 
Centre"salę:McCabe Ave. 
1967 m. birželio m. 10 d . 
Orkestras žinomo p. Ba- 
becko.S-mas kreipė į tai 
ypatingą dėmesį, kaip 
puošniau ir įdomiau tai 
padaryti. Ypatingai dos
nus buvo, visų piniginių, 
prizų paskirs tymę,Kana- 
dos šimtmečio proga.

Galutinam reikalų ap
tarimui įvyks dar vienas 
s-mas. Pasiūlymą davė 
P-Brasas-sekti Hamilto-

Naujų : 366-76 1 6
Naudotų: 366-5691

n DIDELIO DĖMESIO!
••PRAŠOME BE ATIDĖLIOJIMO SUSISIEKTI SU MUMIS DElZZ 
••RUOŠIAMŲ EKSKURSIJŲ I VILNIŲ SU GALIMYBE AP-Zt 
^•LANKYTI GIMINES LIETUVOJE IR LENKIJOJE'

•• JUMS MŪSŲ PRITYRĘS PATARIMŲ PATARNAVIMAS SS 
•• NEAPMOKAMAS. MES KALBAME RUSŲ IR LENKŲ SS 
•• KALBOMIS. UNIVERSE TRAVEL SERVICEtl 
SS 79 St. Catherines St. Ęast, M o n t r e a I, P. Q.Ze
SS Tel. AV 8- 1333. SS
WWWWWWWWWMWMMOMO**********

Johan Tiedman Reg d
DIRBU VISŲ RŪŠIŲ BALDUS 

PAGAL UŽSAKYMUS

1092 Clark Street /prie Dorchester/, M o n t r e a I.P.Q. 
TEL: 861- 3032, 
vakare - 254- 6898. /Kalbame* lietuviškai/.

tfniueiAal CleaneTA & VailoU
• Valau ir taisau vyriškus ir moteriškus drabužius.
• Siuvu naujus pagal užsakymus vyriškus pakus, 

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

(at Wellington si.) Tel. 769-2941

DODOS - CHRYSLER ■ VALIANT 
CORONST - CAMMM OOMS

President M.L. Dalgneault

7635. BOUL. LASALLS 
LASALLE. P.O.

79 ir 81 St. Zotique Street E., 
Montreal. Tel.CR 7-0051.

Tel. 525-8971

Baltica Investment Corp
Autorizuotas kapitalas $ 120.000

J. Skučas, Prez. RA 2-6152 6966—44 Avė. Rsn«t, 
Superkame sklypus ir žemę Montrealyje bei apylinkėje.

Už indėlius mokame 8% dividendo.

Joni^ i
1920 FRONTENAC ST. - MONTREAL, P.Q. 

PORTRETAI - VEDYBOS- KRIKŠTYNOS 
SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS

(VAIRIOS PROGOS

BALTIC WOODWORK CO.
DAROMOS ĮVAIRIOS DURYS. LANGAI, VIRTUVĖS K AB IT AL 

IR KITI ĮVAIRŪS MEDŽIO DIRBINIAI.

K. KIĄUŠAS ir J ŠIAUČIULIS.
Adresas: 547 Lafleur Str., LaSalle.

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

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

ME 7-6727

DE LUXE CLEANERS
Sav. P. RUTKAUSKAS 

117—6th Avenue, Lachine.

LaSALLE AUTO SPECI ALIST Reg’d
SAV. G. DESROCHERS 

Taisau ir dažau lengva* mašinas 
7717 GEORGE LASALLE, QUE.

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

namų 366-4203

BELLAZZI - LAMY.INC-
DO 6-6941 7682 Champlain Blvd. I-aSalle
įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai- 
Įnsuliacija, Ten - Test, Masonite, statybini* popieri*.

DIDELIS KALBININKŲ TURTAS
Vilniškis kalbininkas prof. J. Balčikonis gavo iš Vokietijos neįprastą siuntinį. Garsaus 

kalbininko sūnus Arminas Kuršaitis, gyvenantis Miunchene, atsiuntė tris nespausdintų žodynų 
rankraščius: 1. Maksimilijano A. J. Felkelio lietuvių-vokiečių kalbų („Lifauisch-Deutsches 
Worlerbuch") žodyno rankraštį, rašytą 1851 —1880 metais (516 psl.) ir apimantį apie 12.000 
žodžių; 2. E. Dytricho vokiečių-lietuvių kalbų („Deutsch-Lifauisch") žodyno rankraštį, pareng
tą 1892—1894 metais ir apimantį apie 13.000 žodžių; 3. Jozefo Habero lietuvių-vokiečių kalbų 
(„Litauisch-Deutsches Worterbuch aus Friedrich Kurschats Deutsch-Litauischem Worferbuch zu- 
sammengestellt") 2 tomų rankraštį, rašytą 1876—1880 metais ir sudarantį apie 40.000 žodžių. 
Ligi šiol žodynų rankraščiai bibliografams buvo nežinomi. Dėl tam tikrų aplinkybių likę 
nespausdinti, vėliau jie pateko į Rytų Prūsijos kalbininko Aleksandro Kuršaičio rankas. Po 
jc mirties (1944) rankraščius globojo sūnus Arminas. Žodynų autoriai — vokiečių kilmės, bet 
gerai mokėjo lietuvių kalbą. Daugumos žodžių toksinė reikšmė ta pati, kokia ji buvo K. Do
nelaičio laikais. Žodynuose yra ryškių Rytų Prūsijos lietuvių tarmės bruožų — fonetinių, 
morfologinių ir leksinių tarmybių, archaizmų, slavizmų ir germanizmų. Žodynų rankraščiuose 
įrašyta retų žodžių, vietovių ir jų aiškinimų. Tai yra svarbus šaltinis Rytų Prūsijos lietuvių 
leksikai tyrinėti.

OYGOS • KNYGOS
Nepaprastas knygų papiginamas:

St.Kairys. TAU, LIETUVA, buvo 6 dol. .dabar..................... $ 2.00
St.Kairys. LIETUVA BUDO,buvo 4 dol. ,dal?ar......................$2.00
K.Bielinis. DIENOJANT, buvo 4 dol., dabar......................... $ 2.00
K.Bielinis. PENKTIEJI METAI, buvo 4 dol., dabar........... $ 2.00
K.Bielinis. TERORO ir VERGIJOS Imperija,b. I. 80.............$ 0.75
Reikalaukite adresu: J.Novoga, 87 Windermere Ave, Toronti, Ont.

AVANT L’ENTREE EN SCENE — Ces deux 
jolies danseuses de la troupe folklorique qui 
reprėsentait la Lithuanie attendent en sou- 
riant le moment d’entrer en scėne. Elies ne 
semblent ressentir aucun “trac” a 1'approche

du moment fatidique oil eiles devront affron
ter le public. Quelques instants plus tard, 
leur magnifique performance sera rėcompen- 
sėc a sa juste valeur par les chaleureux ap- 
plaudisseinents d’un public satisfait.

(Photo Champlain Marell)

LE DROIT, OTTAWA, VENDREDI, 27 JANVIER 1967'Š i s Otavos laikraštis ir 
šią datą, įdėjęs šiuos atvaizdus, paskelbė ir po atvaizdu padėtą teks
tą. Atvaizde gi matomos dvi Otavos lietuvaites: Milda Danytė /kairė 
je/ ir Nijolė Scepanavičiutė/dešinėje/. Jos abi dalyvavo Kanados ši
mtmečio tautų pasirodyme Kanados sostinėje- Ottawoje.

čio proga, klubas Lithua
nica turi progos savo kar
tūnų balių paįvairintiPrie 
trijų vertingų prizų už- 
gražiausias kartūno suk
neles,bus duodami prizai 
už centinial moterų suk
nelę ir vyrams-už centi
nial rūbus ir už gražiau- 
siąbarzdą.Be to, iš jaunų 
merginų bus renkama 
gražuolė.

Atrodo,kad šiais metais 
mūsų kartūno balius bus 
labai įdomus,tad patarti
na vyrams auginti barz
das, o ponioms ir pane
lėms apsigalvoti,ką šiais 
metais per kartūno balių 
dėvėti. S. S.

no ir Toronto pavyzdžiu, 
įvykdyti "zuikių balių". 
Minėtose vietose jie po
puliarūs.

Pradžia padaryti atei
nančiame s-me. Jei tai 
pavyktų-ateityje plates
niu mastu bandyti.

Kur medžiotojai s-me 
gavę žymių premijų pakė- 
limą-paskatinti juos me - 
džioti, dalį aukoti bando
mam baliui. O gerb. me
džiotojas neatsisakys,pa
rodyti savo skonio meną- 
pagamindamos. Jei tai 
pasisektų, ruoštis dides
niam parengimui.

Medžioklės reikalų ve
dėjas p. Luomanas padarė 
iki to laiko,pranešimą kad 
medžioklės eina gyvai ir 
sklandžiai. Sezonas dar 
nebaigtas, galutinius re
zultatus, ir premijas į- 
teiks sezoną užbaigus.

Po to prasidės meš
keriojimas su savo 
džiaugsmais ir malonu
mais. J.

' ’ LITHUANICA'• GRA ŽIAI 
VEIKIA

Klubo veikla yra pasi
gėrėtina.

Medžiotojai dažnai su
ruošia prizines medžiok
les ne vien tarp savo klu
bo narių, bet ir su vietos 
kanadiečių medžiotojų 
klubu rungtyniauja.

Vasaros metu klubas, 
parinkęs tinkamą vietą 
prie ežero ar upės, su
ruošia prizinius žuvavi- 
mus. Čia suvažiuoja na
riai su šeimomis ir jau
kiai praleidžia sekma
dienio popietę tyrame 
ore. Ne vien vyrai, bet ir 
moterys bei jaunimas tu
ri progos žuvavime savo 
laimę išmėginti, prizus 
laimėti.

Kaip kiekvienais me
tais, taip ir šiemet ruo
šiamas tradicinis "Kar*- 
tūno balius", kuris įvyks 
birželio 10 d. Jau užsaky
ta labai graži, nauja salė 
Ir puikus orkestras. Šiais 
metais,Kanados šimtme-

D.L.K. Vytauto Nepr. Klubas
2159- 61 St. Catherine Street E. Montreal

• I šnuomuojama SALE didesniam ar mažesniam skaičiui 
asmenų: - vestuvėms, įvairiems paminėjimams, susirinki
mams bei kitokiems parengimams.

e. Kainos žemos, klubrečiams ir jaunimui nuolaida.
• Reikalui esant su pįlnu patarnavimu: - virtuve ir indais, 

personalu ir gėrimais. ,

Kreiptis į Klubo administratorių J. Retruli, 
tel: 522-2353 arba 721- 1656.

PRANESAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ — 

sutraukiančiu 
hemorofus

-- Tai yra ypatinga gydomoji 
medžiaga, įrodžiusi galią su
traukti hemorojus ir pataisyti 
sugadintus audinius.

Pagarsėjęs tyrimų institutas at
rado nepaprastą gydomąją medžia
gą, sugebančią sutraukti hemorojus 
be skausmo. Ji per kelias minutes 
sumažina niežėjimą ir nepatogumus 
bei pagreitina uždegimo pažeistu 
audinių gijimą.

Visais tyrimo atvejais švelnė- 
jant skausmams įvykdavo hemorojų 

1 susitraukimas.
Tačiau visų svarbiausia - re zul- 

taiai būdavo toki nuostabūs.kad šis 
pagerėjimas tęsdavosi daugelį mė

- nešiu.

4^
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To buvo pasiekta naudojant gydo
mąją medžiagą (Bio- Dyne), kuri 

r greitai padeda užgyti pažeistoms 
celėms ir sužadina naujų audiniu 
augimą.

KLUBO SUKAKTIS
1907 - 1967

1867 U1967
can«Mno«

Dabar Bio- Dyne galima gauti 
tepalo bei lazdelės formose "Pre
paration H" vardu. Prašykite vise 
se vaistinėse. Pinigai bus gražinti 
jei nebūsite patenkinti.

SIUNTINIAI LIETUVON 
KAUFMAN’S WOOLLENS&TEXTILES

WHOLESALE & RETAIL
4115 ST. LAWRENCE BLVD. MONTREAL, QUE. TEL. VI - 2 - 5319.

IŠ ČIA PASIŲSITE SIUNTINIUS SAVO GIMINĖMS PILNAI GARANTUOTOMIS

URMO KAINOMIS
30% 40ŽEMIAU RINKOS KAINOS
• TURIME GERIAUSIOS ANGLIŠKOS VILNONĖS MEDŽIAGOS VYRIŠKIEMS IR 

MOTERIŠKIEMS KOSTIUMAMS, PALTAMS,SUKNELĖMS IR ŠILKINES- Brocade 
& Dainty MEDŽIAGOS.

• DIDŽIAUSI PASIRINKIMĄ K ASM IR O , N A II. O N I N FU IR ŠILKINIŲ SKARELIŲ, 
SVEDERIŲ IR VISA KITA ŠEIMOS REIKALAMS.

• TAIP PAT PRIIMAME UŽSAKYMUS VYRIŠKIEMS K OŠTI U M A MS-Made to measure 
- IŠ GERIAUSIŲ ANGLIŠKŲ MEDŽIAGŲ. KAINA $50.-, extra kelnės $12.-

SAVININKAS CH. KAUFMANAS, buvęs audinių fabriko* L i tex* vedėjas Kaune. Laisvai kulba 
lietuviškai.

Telefonas 7 6 8-6679

WINDSOR
DRY CLEANERS & DYERS CO. LTD. 

Valome visokius drabužius ir kitą Jūsų namų apyvoką.
Savininkai:

A. Keršys. P. I\tiulis. P. Keršulis, A. Gieibus.
1205 CHURCH Ave., Verdun, Montreal.

DĖMESIO LIETUVIAMS
Tarpininkauju lietuviams 

(ųjsistojimo vietos reikalu pa
saulinė* parodos EXPO67’me 
tu (28.4. ■ 28.10.1967).

Rašykite pageidavimus NL 
.arba žemiau nurodytu adresu :

Pr. Paukštaiti*
8995 Godbout. LaSalle.
Montraal, P.Q. tel. 365* 0311*

\ - f V
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TAUPYK IR SKOLINKIS
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAUSIAME H A D A M A

TORONTO LIETUVIU KREDITO KOOPERATYVE I flil/lIVI/l
KAPITALAS SIEKIA DU SU PUSE MILIJONO DOLERIŲ 

MOKAME: DUODAME
4?4% už depositus Morgičius iš 6 /Pa
S'/^o numatyta už Šerus Asm. paskolos iš 7% '

Asmenines paskolas duodame iki $5,000.- ir morgičius 
valdžios nustatyt? norm?, 66 % įkainuoto turto.
Vis? narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, bet nedau
giau $2,000.- Asmeninės paskolos, mirties atveju,apdraus 
tos iki $5,000.-
Paramos nariais gali būti kiekvienas lietuvis gyvenas 
Kanadoje. \
Kasos valandos: Kasdieną nuo 10 vai. iki 3 vai. p.p., 
išskyrus sekmadienius. P irmadieni ir penktadieni vakarais nuo 
4 vai. 30 min. iki 8 vai. 30 mirt. Šeštadieniais nuo 9 vai. iki l vai 
p.p., liepos ir rugpiūeio men. šeštadieniais uždaryta).

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

ĮVAIRŪS siuntiniai ir dovanos į

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

Lietuvą, Latviją, Estiją, Ukrainą ir 
U. S. S. R. paprastu bei oro paštu

BE MUITO
ĮVAIRIOS SUDĖTIES MAISTO 
SIUNTINIAI 3E MUITO IKI 33 
SVARŲ.PRAŠOM REIKALAUTI

M(fSU NAUJŲ MAISTO
KATALOGU.

• Be tSt siunčiame Jūsų sudarytum Ir apdraustus {vairius siunti
nius iki 19% svarų gryno svorio.

e Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
• Gyveną ne Toronte, prašomi savo sudarytus siuntinius bei užsa

kymus siųsti mums paštu ar ekspresu. Apmokėsite gavę mūsų 
pranešimų.

• Sąžiningai ir greitai patarnaujame.
• Jeigu turima neaiškumų, prašome klausti, telefonuoti bei rašyti, 

mielai paaiškinsime ir duosime patarimą.
• Mūsų įstaiga labai daug kam patarnavo ir pasiruošusi patar

nauti ateityje.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

BALTIC EXPORTING CO.
480 RONCESVALLES AVE. TORONTO 3, ONT.

Telefonas LE 1 - 3098
DARBO VALANDOS: oirmadieniais- penktadieniais nuo9 vai. 
ryto iki 7 vai vak; šeštadieni oi s - nuo 9val.ryto iki 5 vai. p. p.

Savininkui A. ir S. KALUZA

SVEIKATOS KLINIKA-Health Clinic
Medicininis ir pooperacinis gydymas

Vienintelė valdžios registruota natūralaus gydymo lietuviška klinika, 
įvairūs spinduliai, elektriniai ir fiziniai rankų masažai, spindulinės ir 

garų vonios. Gydomieji judesiai ir psichologinė terapija.
B. Naujalis, Ps.D.R.M.N.Pt.

460 Roncesvalles Avė., Toronto Tel. LE 3-8008

Reportažas iš Toronto
PAŠNEKESYS METRO TRAUKINYJE 

apie atostogas Floridoje, biznį ir paskolą bankelyje.

Traukinyje sutiktas ir 
bičiulio užkalbintas, sau
lėje įdegęs tautietis pasi
giria, kad ilgesnį laiką 
atostogavęs Floridoj e. Jis 
sakosi seniai svajojęs pa- 
žiemuoti pietuose,bet vis 
nebuvę kaip. Dabar, par
davus turėtą verslą, atsi
radusi proga ten nuva
žiuoti .pailsėti ir pasike- 
pintl karštoje pietų saulė
je.

Paklausėjas priima tą
jį atsakymą kaip įdomią 
naujieną. Dėl to jis tei
raujasi, jis norėtų žinoti, 
kodėl jo pažįstamas ilgiau 
nebelaikęs biznio ?Kodėl 
jis pardavęs jį ?Kiek jis 
žinąs,ten,tame miestely
je, tokiam verslui buvusi 
ideali vieta. Ir apyvarta 
gerai ėjusi. Jis net neda- 
leidęs, kad anas galėtų 
skirtis su pelningu, geras 
pajamas nešančiu užsi
mojimu.

Saulės nuspalvintu vei
du vyras prisipažįsta,kad 
viskas tikrai gerai ėję, 
bet jiems buvę per sunku . 
Jo ir žmonos bręstan
tiems metams buvę per
daug darbo. Jie dirbę nuo 
ankstyvo ryto iki vėlaus 
vakaro ir pamatę, kad 
darbui nesą galo. Jie no
re ję,kad viskas būtų tvar
kinga ir pavyzdinga. O pa
sisamdyti pagalbos, kaipo 
permažam objektui, nebu
vę kaip. Taip jiems be
galvojant kas daryti,atsi
radusi proga praplėsti 
savo prekyvietę. Jie gerai 
apskaičiavę ir nusprendę

DOVANOS:
Automobili ai, šaldytuvai, skal
bimo mašinos,motociklai,dvi - 
račiai,siuvamos mašinos,tele
vizijos ap ar at ai, p i anai, aut omo 
biliams padangos, foto aparatai

NOTARAS
ANTANAS LIU D Ž IUS.B.L. 
Bendradarbis V.S. Mastis.L.L.D.

Namų, farmu ar bet kurio verslo 
pirkimo-pardavimo dokumentu su 
darymas, mortgiciai, sutartys, 
testamentai ir visi kiti teisiniai 
reikalai.
408 RONCESVALLES AVĖ., 

TORONTO.
Margio vaistinės II aukštas. 
Tel: Įstaigos LET- 1708, 

Namų CR9- 6166.

tai padaryti,bet trūkę lė- 
šų.Kadangi jų nuosavybė- 
buvusi jau beveik išmo
kėta,jie nutarę atnaujinti 
ipotekos paskolą. Turint 
omenyje provincijos O Ų 
miestelį, ipotekos (1 
mortgage) paskolai gauti 
atsiradę kai kurių suvar
žymų. Nenorėdami turėti 
bereikalingų rūpesčių ir 
papildomų išlaidų, jie nu
tarę kreiptis į Toronte 
esantį parapijos bankelį. 
Kadangi jis anksčiau gy
vendamas Toronte pri
klausęs tai parapijai, bu
vęs jos narys,todėl buvęs 
tikras,kad paskolai gauti 
nebūsią kliūčių.

Atvykus į Torontą ir 
paaiškinus visą reikalą, 
bankelio tarnautojas pa
sakęs, kad paskolos pra
šąs tautietis pirmiausia 
turįs įstoti nariu į banke
lį. Bet tas esąs tik forma
lumas, kurį jis čia pat 
vietoj sutvarkysiąs. Bet 
užsitikrinti teigiamai pa
skolos gavimo eigai, aiš
kinęs toliau,pieštuko galu 
žilą galvą krapštydamas 
tarnautojas,naujasis na-

M F K S I R OJE 
/atkelta iš 3 spl./ 

laivu prie šokių muzikos , 
golfas, meškeriojimas. 
Tai ir viskas.

Gražu ir malonu, ypač 
ankstų rytą, išėjus prie 
jūros,stebėti saulės tekė
jimą, nardančias žuvė
dras, vakarais klausytis 
jūros bangų ošimo, ar at
sisėdus prie kranto po 
palme, žiūrėti į tolumą, 
žvejus, sunkiai traukian
čius iš jūros tinklus. Ir 
tuom et, minti mis,nūs kr en 
di į mūsų Palangą, Nidą,
kuriose nors neaugo pal
mės,nestovėjo moderniš
ki, daugiaukščiai viešbu
čiai, tačiau ta maža Bal
tijos jūros pakrantė, man 
visti ek atrodo žymiai 
gražesnė ir brangesnė už 
visus pasaulio kurortus . 
Tai mūsų žemė, mūsų jū
ra .mūsų pušys .mūsų gin
taras! (B. d.) 

rys turėsiąs padėti para
pijai.Nesvarbu, ar jis tai 
darytų aukos formoje, ar 
užprašyti} maldas bent 
kokia intencija. Tuomet, 
anot baltagalvio tarnau
tojo,visas reikalas eisiąs 
kaip sviestu pateptas.

Paskolos prašiusio 
verslininko bendrakelei
vis, nustebęs dėl tokio 
bankininko patarimo,

Vasario 16 Toronte
RAŠO ST.PRANCKŪNAS 

Sumanių darbininkų dė
ka, Nepriklausomybės 
šventės minėjimas šie
met pasigėrėtinai išplau
kė į platesnius, didesnes 
bangas keliančius vande
nis. Jeigu darbštieji žmo
nės surengė šaunų ban- 
kietą, sutraukusį vos ne 
300 dalyvių. Jeigu į tą 
puošniai apipavidalintą 
puotą atsilankė Ontario 
parlamentarai ir populia
rūs miesto pareigūnai. 
Jeigu prie miesto rotušės 
iškilo mūsų trispalvė(rau 
dona spalva į viršų. ..), o 
sekmadienio minėjiman 
atvykę ministeris Winters 
ir burmistras Denison. 
J eigų vietiniai laikraščiai 
ir radijas rašė ir nuo
traukomis iliustravo sa
vo puslapius, - tas rodo, 
kad tęrontiškiai Nepri
klausomybės šventę yra 
įstatę į tinkamas propa
gandos vėžes.

Vasario 16 d.Prisikėli
mo parapijos salėje įvy
kęs bankietas, savo pa
rengimu ir kilminga at
mosfera buvo kaip pradi
nė įžangaį metinę šventę. 
Šalia kviestų kanadiečių, 
mūsų kaimyninių tautų at
stovų, savuosius atstova
vo daugiausia verslinin
kai, profesionalai ir tie 
nepailstantieji, visur da
lyvaują, savo tautos rei
kalais besisieloją lietu
viai.

Savaimingai iškilmingą 
pobūvio nuotaiką teikė 
Augustino Kuolo svečių 
priėmimas. Sumanaus 
šeimininko svetingumu 
jis pasitiko atvykstan
čiuosius prie durų, pa
sveikino,pasidžiaugė juos 
matydamas ir patarė, tuo 
tarpu,užsukti kavinėn,kur 
prie baro buriavosi anks
čiau atvykę. Savotiškai 
lauktų svečių aspektą ne
šė ir kun. P. Ažubalio rū
pestingumas. Jis irgi kaip 
vienas iš pareigingų šei
mininkų dominavo salėje, 
jo buvo pilna kavinėje. Jis 
pastebėjo visus atsilan
kiusius , juos pasveikino, 
pakalbino,išreiškė pasi
tenkinimą tokiu gausumu, 
o pradedant vaišes atkal

1978 1967 m.kovo 1 d. Nr. 9/1033/

Acapulco kurorto, Meksikoje, vaizdai.Dešinėje NL bendradarbis K.Baronas, Spor
to skyriaus vedajas, vasaroja prie Ramiojo vandenyno, Acapulco kurorte-vasarvietėje

smalsiai susidomėjo visu 
reikalu. Jam parūpo su
žinoti, kuo gi tas viskas 
užsibaigę,kad jo pažįsta
mas vis dėlto išėjęs iš 
biznio?

Pietuose žiemuojusiam 
tautiečiui pradėjus toliau 
aiškinti nemaloniai užsi
baigusią paskolos proce
dūrą,traukinys .mažinda
mas greitį, įvažiavo į 
Dundas W. stotį. Atidaro
mų durų trinktelėjimas , 
tarsi pažadino užsikalbė
jusį tautietį. Dirstelėjęs 
pro langą, jis susigriebė , 
kad čia turįs išlipti. Pa
žadėjęs pasakojimą baigti 
kita proga,net neatsisvei
kinęs,skubiu žingsniu jis 
pasinešė pro praviras du2' 
ris į peroną.

S. Pranckūnas.

bėjo maldą.
Apvalūs,baltai padengti 

stalai vos sutalpino visus 
susirinkusius. Apie juos 
daug kur buvo matomos 
spalvingais tautiniais 
drabužiais apsirengusios 
lietuvaitės. Kavinėje į- 
rengtame bare buvo gau
sus nemokamų gėrimų 
pasirinkimas,o salėj esą 
stalai tiesiog lūžo nuo į- 
vairių gėrybių. Toks pa
siruošimas ryškino mūsų 
šeimininkių įdėtą triūsą 
ir jų kulinarinius sugebė
jimus.Simonavičiui,ne vi
sai sklandžiai, pristačius 
tarp atskirų stalų išsi- 
maišiusius garbės sve
čius,pora iš jų tarė žodį. 
Jie sveikino pavergtą tė
viškę prisimenančius ir 
čia taip gražiai susibūru
sius naujus kanadiečius.

Sekmadienio pamaldo
se T. Placidas, sakyda
mas pamokslą, gan jaut
riais žodžiais apibūdino 
šventės reikšmę ir nu
švietė besikeičiantį, tur- 
tėjančio,aukštesnėse sfe
rose naujų pažinčių ieš
kantį lietuvio būdą. Jis 

Lietuviškas knvgas dar vis leidžia savo nariams

NIDOS KNYGŲ KLUBAS 
Paprašykite katalogo, kuriame nurodytos visos są
lygos, kaip pasidaryti nariu ir nebrangiai įsigyti 
naujai išeinančių ir seniau išleistų lietuviškų kny - 
gų. Adresas:

NIDOS KNYGŲ KLUBAS
1 Ladbroke Gardens, London, W. 11, Great Britain.

\R ŽINOTE KĄ RAŠO 

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

K E I E 1 V Į žmonės mėgsta dėl to, kad jis niekam 
nepataikaiija 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 teisiniais ir kitais 

klausimais, gražių apsakymų, eilėraščių ir tt: Jis 
turi ir motery skyrių.

METINĖ PRENUMERATA KANADOJ IR KITUR
TIK $5 00
I aiškus ir prenumeratą adresuokite:

K E I. E l V I S
636 Broadway, So Boston, Mass 02127, USA.

tiesiog pasiklausė, ar il
gai mes beturėsime ilge
sio jausmą savo vargs
tančiai tėvynei, pirkdami 
apartmentus, įsigydami 
puošnius baldus ir gerda
mi užsieninius gėrimus ?

Popietiniame minėjime 
sutraukusiam pilnutėlę 
Technikumo mokyklos 
salę, lietuviškai kalbėjo 
svečias iš Amerikos jau
nas architektas A. Barz- 
dukas. Jis prižadėjo priau 
gančios kartos vardu, pa
gal vyresniųjų įdiegtą tė
viškės meilę, tęsti tėvy
nės laisvinimo darbą.

Konsulas Zmuidzinas 
savo kalboje prisiminė 
karalių MindaugųPaskiau 
konsulas apdovanojo nuo
pelnų žymeniu šaulių bū
rio vadą S. Jokūbaitį.

Angliškai kalbėjęs pre
kybos ministeris p. Win
ter^, paminėjęs Lietuvos 
būklę, ragino aplankyti 
Montrealy vykstančią pa
rodą. Burmistras savo 
kalboje daugiau rūpinosi 
miesto tvarkingumu ir 
ragino būti pavyzdžio 
vertais torontiečiais.

Meninę programą atli
ko mokyklinis jaunimas . 
Vos ne šimtas taut, dra
bužiais apsirengusių lie
tuviukų šoko ir apie tiek 
pat pasirodė Verikaičio 
vedamame chore. Ypatin
gu spalvingumu atsivėrė 
baigiamoji dalis,kai sce
noje šokėjai atliko pasku
tinį šokį, o priekyje cho
ristai,pritari ant akorde
onams, dainavo. Savai
minga naujove pasirodė 
skautų S. Kairio vedamas 
skudučių orkestras.

Visa programa, neuž - 
tęstomis kalbomis ir įve
dant j atmąją kartą dvelkė 
šviežumu ir truko 3 vai.

Pranešinėjo gražutė 
lietuvaitė D. Augaitytė .

S. Pranckūnas .

P a s t a b a. Kai kas pamiršta, kad 
M. prenumerata jau nuo 1966m.—
S 1.00 vra pakelta, NL.

VEDA KAZYS

Š. AMERIKOS LIETUVIŲ 
ŽAIDYNĖS

Šiuo pranešame, kad 
XVII-tų Š. Amerikos lie
tuvių žaidynių krepšinio 
ir tinklinio pirmenybių 
vykdymas centro valdy
bos yra pavestas Kanados 
Sporto Apygardai. Jos į- 
vyks balandžio 1-2 d. d .
Toronte. Tam tikslui su
darytas organizacinis ko
mitetas iš šių asmenų: 
pirm. K. Lukošius, sekr . 
L.Radzevičius,ižd. J. Uo
gintas, spauda-inform.K . 
Baronas.Varžybinį k-tą, 
kurio sąstatas dar bus 
papildytas,sudaro £.Šle
kys, A.Supronas, J. Balsys 
D. Laurinavičius, K.Ša- 
počkinas, Jurevičius.

Abu komitetai jau turė
jo eilę pasitarimų ir su 
džiaugsmu reikia pa
reikšti,kad paruošiamieji 
darbai sparčiu žingsniu 
eina pirmyn. Prašome 
sekti tolimesnius mūsų 
pranešimus spaudoje, iš 
anksto linkint klubams 
gražių kovų sportinėj 
dvasioj, o sporto mėgė- 
jams-gausaus atsilanky
mo visose rungtynėse ir 
bendram pobūvyje šešta-

S SUSIVIENIJIMAS
L LIETUVIŲ

A AMERIKOJE
SLA — jau 80 mėty tarnauja lietuvių visuomenei 

ir išmokėjo daugiau kaip SEPTYNIUS MI
LIJONUS dolerių savo apdraustiems na
riams.

SLA — 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.

SLA — 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. Ųad jaunuolis 
gautų pinigus aukštojo mokslo studijoms 
ir gyvenimo pradžiai.

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

SLA — 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.

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

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

BARONAS
dienio vakarį Prisikėli
mo parapijos salėje.

Žaidynių inform.
PAVERGTOJI LIETUVA 
-Kauno Žalgirio ranki
ninkės, Europos koman
dinėse pirmenybėse, nu
galėdamos 11:8 Budapeš
to Spartaką, pateko į pus- 
baigmę. Tokiu būdu, jau 
neatsižvelgiant į tolimes
nes rungtynes,lietuvaitės 
Europoje užsitikrino ket
virtą vietą.
-Nepavyko Laimai Balai- 
šytei Sov. Sąjungos stalo 
teniso pirmenybėse. Baig 
mėje lietuvaitė pralaimė
jo Rudnovai ir tuo pačiu 
užėmė antrą vietą. Mote
rų dvejete su este Paiserv 
Laima užėmė pirmą vie
tą.
-Genevoj įvykusiam tarp
tautiniame krose bėgime 
A. Aleksiejūnas užėmė 
aštuntąją vietą. Nugalėjo 
vokietis J. Hase.
-Pabaltijo plaukymo pir
menybėse, kuriose daly
vavo ir Gudija, laimėtoju 
išėjo Lietuvos rinktinė , 
surinkusi 104,5 tšk. prieš 
Gudiją-82,5 tšk. , Estiją- 
59 tšk. ir Latviją-50 tšk . 
- Sov. Sąjungos moterų 
krepšinio pirmenybėse 
Kaimo Politechnika nuga
lėjo Europos meisterį 
Rygos TTT 56:39.

-Europos moterų krepši
nio taurės pusbaigmėje 
Rygos TTT Sofijoj nuga
lėjo vietos Akademiką 72: 
50.
-Rygos Daugavos futbo
lininkus treniruos veng
ras R.Šomlay.

Ps.D.R.M.N.Pt
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taupyk ir skolinkis
K O O P e R AT Y V I N I A M E BANKELYJE

„TALK A”
21 Main Street East, Room 203 -- Telefonas JA 8- 0511.

Išduodamos asmeninės paskolos is 8% iki 5.000, 
mortgicių paskolos is 7>/2% iki 66 % turto vertės.

Uz serus mokama 5% dividendo iš pelno, už depozitus 4%.
Veikia nemokamas gyvybės ir paskolų draudimas. 

Pilnas čekiu patarnavimas.
Darbo dienos: 

pirmadieniais, trečiadieniais ir ketvirtadieniais 9 vai. ry to -- 
3 vai. po pietų, antradieniais ir penktadieniais 9 vai. ryto -- 
l vai. po pietų ir 5 vai. --8 vai. vak., šeštadieniais 9 val.ryto- 

\12 vai.

HAMILTONO ŽINIOS TRUMPAI
• Nepriklausomybės šven 
tės paminėjimas vasario 
19 d., praėjo ypatingai 
gražiai. Bažnyčioje par. 
klebonas prel. dr.J.Ta- 
darauskas gražiai apibū
dino šventės reikšmę ir 
ragino visuomenę minė
jime dalyvauti. Gal dėl to 
Jaunimo Centro salė 4 
vai.p. p. , buvo užpildyta . 
Tas rodo, kad visuomenė 
jautri mūsų taut, intere
sams. Paskaitininkas dr.
A. Damušis, tarptautinės 
statistikos duomenimis 
apibūdino bolševikinės 
sistemos "pažangą" ir jų 
nedorą tikslą užvaldyti 
pasaulį.Svečių tarpe ma
lonų žodį tarė Hamiltono 
meras Vic Copps.Meni
nę programą vedė p-lė S . 
M ar tinkutė. Iš pildė:s olis - 
tė Liustikaitė, muz. Gai- 
levičius, A. V. parapijos 
vyrų ir mišrūs chorai, 
dir. muz. Paulioniui ir 
akomp. muz. Gailevičiui; 
tautinius šokius visad 
mielas ir gražus "Gyva- 
taras", vad. p. G. Breich- 
manienės.

Visiems minėjimo tal
kininkams ir ypač gausiai 
publikai, nuoširdžiausias
KAIP ILGIAU GYVENTI! 

Pagyvenę skaitytojai dažnai laiškuose nusiskundžia gy
dymu, kaltina patį medicinos mokslą, kad jis bejėgis 
įveikti įvairius senatvės negalavimus, ieško vei .sminges- 
nių vaistų.

Senstant pirmiausia sutrinka apykaitos procesai; kei
čiasi baltymų ir nukleininių rūgščių struktūra, jų moleku
lės darosi ne tokios aktyvios. Sutrinka nervų, endokri
ninė, širdies-kraujagyslių ir kitos organizmo sistemos.

Kaipgi kovoti su prasidedančiu senimu?
Organizmui žvalumo teikia tam tikro tempo, tikslingi 

ir nuoseklūs fiziniai pratimai. Gydomoji fizkultūra pa
spartina apykaitą, pagerina kraujotaką, padidina plau
čių apimtį, pormalizuoja endokrininės sistemos funkcijas. 
Sistemingai užsiimančių sportu žmonių psichinis stovis 
pagerėja, eisena pasidaro elastinga ir žvali, organizmas 
geriau pakelia apkrovimą, geriau priešinasi nepalankiam 
aplinkos poveikiui.

Gydomosios fizkultūros efektyvumas priklauso, iš vie
nos pusės, nuo bendros organizmo būsenos, iš antros — 
nuo teisingo pratimų pasirinkimo. Pagyvenusiesiems svar
bu ne sportiniai rodikliai ir rekordai, o pratimų sistemin 
gumas ir nuoseklumas, krūvio reguliavimas.

Sistemingi pratimai ypač naudingi širdies raumenims. 
Per mūsų gyvenimą širdis nudirba didžiulį darbą. Ji rit
mingai muša: po raumens susitraukimo seka jo atpalaida
vimas ir pauzė — poilsis. Čia širdies nepailsimo paslap
tis. Su amžiumi atskiri raumenys, pavyzdžiui, pilvo, ima 
silpti ir senti. Sutrinka virškinimas. Dėl to neretai pakyla 
diafragma, o nuo to — smarkus širdies plakimas, nema
lonūs jutimai širdies plote. Ritmingi fizkultūros pratimai, 
palaipsniui atliekant vis sudėtingesnius ir sunkesnius, pri
verčia dirbti atskiras raumenų grupes, gali, sumaningai 
kaitaliojant darbą ir poilsį, užkirsti kelią tiems sutriki
mams.

Kovai su ligomis, kaip ir su organizmo senėjimu, mes 
dažnai ieškom kažkokių galingų priemonių. O juk tos 
priemonės — mūsų rankose. Svarbiausia iš jų — kasdie
ninis vaikščiojimas gryname ore ir plaukiojimas.

Sistemingai vaikščiojant bet kokiu oru, sustiprėja Šir
dies raumens darbas, išsiplečia smulkios periferinės krau
jagyslės, taip pat ir tos, kuriomis kraujas ir maistingosios 
medžiagos teka į širdies raumenį. Be to, vaikštant rau
menys geriau įsisavina organizmo angliavandenius ir rie
balus — vadinasi, neauga bereikalingas svoris. Tačiau, 
kad galėtų praleisti daugiau kraujo, širdį maitinančios 
kraujagyslės turi būti pakankamai elastingos. Todėl fi
zinių pratimų krūvį reikia pamažu didinti. Ilgiau trunką 
sunkesnėmis vietovėmis pasivaikščiojimai padeda padi
dinti kraujagyslių sienelių elastingumą, užkerta kelią to
lesniam sklerozės vystymuisi.

Einant labai svarbu giliai ir teisingai kvėpuoti. Sustip
rėja įkvėpimas ir iškvėpimas, plaučiai daugiau sugeria 
deguonies, daugiau išsiskiria angliarūgštės. Tokia plau
čių ,,ventiliacija“ teigiamai veikia visus organizmo audi
nius, medžiagų apykaitą. O padidėjęs prakaitavimas pa
sivaikščiojimų metu žymiai palengvina ir inkstų darbą.

Vis tik mažai treniruotiems pagyvenusiems žmonėms 
reikia įsidėmėti: jeigu pasivaikščiojimo metu, ypač pra
džioje, atsiranda nemalonūs jutimai širdyje ir kvėpavime, 
reikia sustoti, jeigu yra kur — prisėsti ir leisti Širdžiai 
nurimti.

Bet koks poilsis turi būti aktyvus. Jokiu būdu nega
lima jo paversti absoliučia fizine ramybe — gulėjimu. 
Tokia ramybė — pakenktų sąnarių, širdies ir kraujagyslių 
priešas. Ne veltui didysis senovės mąstytojas Aristotelis 
rašė: ,,Niekas taip nenualina ir neišsekina žmogaus, kaip 
ilga fizinė neveikia". Netgi senukams reikalingas fizinis 
krūvis.

Puiki organizmo treniravimo ir grūdinimo priemonė 
yra plaukimas. Jo metu įjungiamos į darbą didelės rau
menų grupės. Pagerėja medžiagų apykaita, širdies- 
kraujagyslių sistemos, kvėpavimo organų veikla, kraujo 
sudėtis. Sistemingas plaukymas stimuliuoja aktyvią visų, 
gyvybinių procesų eigą. Organizmas geriau priešinasi 
■ nfekcijorns, pasidaro atsparesnis, geriau pakelia proti
nius ir fizinius krūvius. Po plaukimo ne tik pagerėja tiži 
nė būsena, bet ir psichinis tonusas. Tik pagyvenę žmo
nės neturi vaikytis greičių.

Gydytojai linkę manyti, kad kaip tik sistemingoje or
ganizmo treniruotėje slypi toks neįkainojamas turtas, kaip 
sveikata ir žmogaus aktyviojo gyvenimo prailginimas.

Prot. dr. I. LANDSMAN

ačiū. Kaip jau anksčiau 
spaudoje minėta, "be dau
gumos paramos, v-bos 
neturi reikšmės." Ne pa
slaptis, kad meras Vic 
Copps atkreišė dėmesį į 
publikos gausumą.Jis pa
reiškė :toki piliečiai verti 
pagarbos ir naudingi Lie
tuvai ir taip pat Kanadai.
• Lietuviškųjų mokyklų 
mokytojų suvažiavimas 
įvyks balandžio 1 d., Jau
nimo Centro patalpose-, 
48 Dundurn Street North , 
Hamilton, Ont. Dalyvių 
aptarnavimu rūpinasi fo
ne s valdyba.
« Artimiausiu laiku b-nės 
v-ba paruoš ir patvirtins 
N.Metų sutikimo apyskai
tą ir paskelbs spaudoje. 
Iš privačių "žinių agen
tūrų" sklinda nepagrįsti 
gandai,neįtikinanti tikre
nybei. Įdomu, kad vis at
siranda asmenų be kan
trybės, ir skelbia savas 
"apyskaitas" šalutiniais 
keliais.
« Ilgesnį laiką sporto klu
bas "Kovas", savo veiklą 
buvo sulėtinęs. Girdėti, 
kad krepšininkai pradeda 
rūpintis treniruočių at
gaivinimu. V. P.

BŪKIME SVEIKI’

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

SUDBURY, ONT. SAULT ST. MARIE
RAMYBĖ AR NESIDO- 
MĖJIMAS ?

J. C. pasirašęs inicia
lais, 'Tėviškės Žiburiuo- 
se"Nr.5(888) daro dide
les išvadas iš buvusios 
'Nepriklausoma Lietuva" 
- 1.18 d. laidoje trumpos 
iš Sudburio L. Bendruo
menės visuotinio susirin
kimo korespondencinės 
žinutės.

Jam keista ir prana
šauja blogą ženklą,kad L.
B. visuotiniame susirin
kime niekas nestatė klau
simų ir buvo apseita be 
ginčų,kad tai buvo tiesa , 
jis pats prispažįsta. To
liau sprendžia problemą 
kodėl ne visi bendruome
nės nariai dalyvauja su- 
sirinkimuose, bet čia pat 
rasdamas labai mandrą 
atsaką: pasenėjo, nesido
mi .nutautėjo, įkyrėjo su
sirinkimo formalumai, 
tuščios pagyrų kalbos, 
etc.

Mielas J.C., man atro
do, jei jau susirinkimas 
apseina be tuščių ginčų ir 
asmeniškų pasipešiojimų 
o koncentruojasi tik tau
tinių reikalų sprendime , 
tai yra gana geras ženk
las. Meskite tą jau pase- 
nėjusią "pasipešiojimų" 
filosofiją, nes tai jau yra 
blogas ženklas. Kad dėl 
senatvės nesilankytų į vi
suotinius susirinkimus , 
kiekiš L.B. registracijos 
knygų žinoma, gali būti 
apie 2-3 asmenys, bet tas 
jokios problemos nesuda
ro. Kad pirmosios ir an
trosios emigracijos lie
tuvis,per tolų trumpą lai
ką galėtų nutautėti, nesu
prantama, nes grynas nu
tautėjimas vystosi per 
keletą žmonių kartų. Ar 
ne teisingiau būtų pasaky
ta -"kartais į susirinki
mus atvykti sutrukdo vie - 
tinės asmeniško gyveni
mo sąlygos, darbas,liga 
ir pan". Kas dėl susirin
kimuose formalumų ar 
tuščių pagyros kalbų, tai 
pats J. C. savo rašinėlyje 
pripažino, kad susirinki
me buvo ramybė ir niekas 
nesiginčijo.

Bendroje išvadoje no
risi p. J. C. pasakyti, kad 
kai kurie mūsų kolonijos 
nariai neatsilanko į susi
rinkimus ne dėl senatvės, 
nutautėjimo, nesidomėji- 
mo ar bijodami kokių tai 
formalumų, bet vengia 
maišytis į asmeniškus 
ginčus, apkalbas, kurias 
susirinkimuose sukelia 
ambicingi asmenys,norė
dami pažvejoti"drumsta- 
me "vandenyje", o vėliau 
neatsakingi žinių rašinė- 
tojai,tas drumzlinas pa
sakėles paskleidžia lie
tuvių spaudoje.

Kad po tokių audringi} 
I960 m. Sudburio lietuvių 
bendruomeniniame gyve
nime, kur asmeniški pa
vydai,pykčiai, savotiškos 
ambicijos apardė organi
zacinę veiklą ir nekaltų 
tautiečių nervus ir šis J.
C. minimas susirinkimas 
praėjo ramiai,be ginčų ir 
buvo išrinkta labai ener
ginga ir darbšti L. B. val
dyba, tenka tik džiaugtis 
ir pranašauti ne blogą 
ženklą,bet šviesiąir gra
žią lietuvių bendruomeni
nio gyvenimo ir tautinės 
veiklos ateitį. J.Kručas 
PAPILDYMAS

"NL"nr. 5(1029) apra
šant Sudburio "Geležinis 
vilkas"medžiotojų ir žū- 
klautojų klubo susirinki
mą, per klaidą praleista 
Povilo Jutelio pavardė . 
Turėjo būti :Revizijos ko-

TRUMPAS STREIKAS
"ALGOMA" plieno fa

brikas vėl buvo uždarytas 
pasėkoje labai trumpai 
nusitęsusio streiko. Mat, 
"Algomos" fabriko dvi 
geležinkeliečių darbo u- 
nljos .turinčios šioje dar
bovietėje tik apie ,200 na
rių,pradėjo streiką vasa
rio 18 d. vakare 10 valan 
dą, o už valandos laiko 
darbas visame fabrike 
buvo sustabdytas ir iš 
darbo atleista 5900 plieno 
darbininkų. Praėjus ke
lioms valandoms ir tar
pininkaujant atvykusiems 
iš Toronto darbo minis
terijos atstovams, o taip 
pat atvykusiems iš Kle- 
velando geležinkeliečių 
darbo unijos vyresnie
siems pareigūnams, buvo 
pasiektas susitarimas ir 
tą pačią dieną "Algoma" 
pradėjo šaukti atgal į dar
bą atleistus darbininkus. 
Kol plieno fabrikas pilnai 
pradės darbą praeis ke
lios dienos.
NAUJAS LF ŠIMTININ
KAS

Draugiškas, simpatiš
kas vyras Liet. Enciklo
pedijos prenumeratorius 
ir spaudos rėmėjas, labai 
besirūpinąs savo pasili
kusia sovietų okupuotoje 
Lietuvoje šeima,tautietis 
Girdvainis Zigmas priža
dėjo artimiausiu laiku į- 
stoti į Lietuvių Fondą na
riu, paaukodamas $100. -

Nors LF aukų vajus ir 
narių verbavimas koloni
joje vyksta gana sėkmin
gai,tačiau ligi šiol daugu
ma naujų LF narių yra tik 
viengungiai.Kadangi mū
sų tarpe turime nemažą 
skaičių' pasiturinčių šei
mų, tai tikimasi,kad arti
miausiu laiku ir vedusieji 
mūsų tautiečiai parodys 
didesnį susidomėjimą 
šiuo didžiausiu Kanadoje 
ir visoje Š. Amerikoje 
lietuvybės bei lietuvišku
mo rėmimo šaltiniu-Lie- 
tuvių Fondu.
TURĖSIME ŠAUNIAS 
VESTUVES

LF narys, NL prenu
meratorius ir šiaip visais 
atžvilgiais pavyzdingas 
tautietis Stasys Druskis 
prieš porą savaičių susi
laukė savo gyvenimo 
draugės iš lietuviškojo 
Suvalkų trikampio, o tuo
jau pasibaigus gavėniai 
ruošiasi surengti vestu
ves, į kurias būsią pa
kviesti mūsų nedidelės 
kolonijos tautiečiai. Kor.

misiją sudaro-P. Jutelis , 
Ag. Pranskūnienė ir Pr . 
Gabrėnas.
SVETIMOJE ĮTAKOJE

Sudburio miesto meras 
Mrs. Bartmann nesutiko 
leisti,kad Lietuvos vėlia
va per š. m. vasario 16 d . 
būtų iškelta ant miesto 
valdybos pastato.Motyvai 
-jei lietuviams duos lei
dimą, tai prašys ir Įeitos 
tautybės, neišlaiko men
kiausios kritikos. Tenka f 
pažymėti,kad Mrs. Hart
mann buvo ir rodos tebė
ra Friendship of Council 
pirmininkė.

The Sudbury Star pra
nešė,kad Nepriklausomy
bės minėjimo proga į 
laikraštį nebus dedama 
jokių žinių apie Lietuvą ir 
jos dabartinę padėtį, jei 
tos žinios lies tarptautinę 
politiką, atseit, gali būti 
įdėta žinutė apie minėji
mo pobūvį, tai ir viskas . 
Gaila,bet atrodąkad Lie- 
tuvos"didysis brolis"turi 
įtakos ir Kanadoje.

VANCOUVER, B.C
PAMINĖJO VASARIO 16

Vasario 19d.KLB Van- 
couverioir BC apylinkės 
lietuviai įminėjo 49-tą 
sukaktį, kai buvo atgauta 
Lietuvos Nepriklausomy
bė. Tam paminėjimui V- 
ba paruošė sekančią pro
gramą:

Vasario 16-tą dieną per 
radio stotį CBUT davė 15 
min. lietuviškos muzikos 
ir dainų plokštelėmis,ku
rios buvo labai nevyku
sios, nes svetimtaučiams 
priminė,kad čia ducd ama 
rusiška muzika.Ne geriau 
praėjo ir antroji radio 
programa, duota tos pa
čios dienos vakare per C 
KVX stotį.

Minėjimas vyko rusų 
salėje. Nemalonu buvo 
matyti caro Mikalojaus 
paveikslas. Pirm. B. Vi- 
leita trumpu žodžiu pri
minė to paminėjimo tiks
lą ir pakvietė kun.Vaišnį 
S.J.sukalbėti invokaciją. 
Po to paskaitą skaitė buv . 
Lietuvos kariuomenės 
pulk. p. Staniulis,nepri
klausomybės laiko kovų 
dalyvis.Prelegentas gana 
nupiešė to laikotarpio įvy 
kius.Po to jis perėjo į šių 
dienų mūsų išeivijos, o 
ypač Vancouverio lietu
vių rūpesčius ir sunku
mus. Čia jis nurodė stoką 
"Aušros "ir nepriklauso
mybės kovos laikų patrio
tiškumo ir kovingu no. 
Pabrėžė gyvybinį reikalą 
auklėti mūsų jaunąją kar
tą lietuviškoje dvasioje , 
pakelti lietuviškų šešta
dieninių mokyklų stovį, 
vengti mišrių šeimų su
darymo, ruošti daugiau 
kultūrinių lietuviškų pro
gramų ir 1.1. Įsigyti lie
tuviškus nuosavus namus 
esanti pagrindinė Vanc. 
lietuvių užduotis.Vancou- 
verio lietuvių kultūrinės 
veiklos lygį jis skaitė la
bai žemu ir tas viskas 
gaunasi vien dėl pačių 
lietuvių nesugyvenimo ir 
nebendradarbiavimo. Pa
sisakė prieš dabartinę 
Apylinkės V-bąuž nepil
no jos sąstato sudarymą.

Po oficialiosios dalies 
sekė meninė programa , 
kurią daugiausia užpildė 
vaikučiai.Buvo deklama
cijos,porą paskambinimų 
pianinu, dainelės ir vie
nas tautinis šokis iš 4 
mergaičių ir 1 berniuko . 
Iš suaugusių eilės dekla
mavo J. Normantas ir p . 
Baronienė.Vaikučių pro
gramoj e dalyvavo :Valytė, 
Vileitaitė, Šmitaitė, Ska- 
beikytė ir Gėris Skabei- 
kis bei Radzevičiūtė, kuri 
kartu ir pranešinėjo .Pro
grama praėjo gerai.De
koracijos buvo irgi vyku
sios. Po programos buvo 
bendra kavutė. Kor .

PETRO ŠIMKAUS ĮPĖDI
NIU ŽINIAI

Pereiti} metų spalio 
men.New Y orko valstybė
je mirė Petras Šimkus,70 
metų amžiaus, sūnus Pe
tro ir Onos Devaliūtės , 
nevedęs,paliko kelias de
šimtis tūkstančių dolerių. 
Sakoma, kad turėjęs du 
broliu,kurių vienas gyve
nęs Chicagoje, o Iii tas 
Lietuvoje,bet velionį pa
žinojusieji to tikrai neži
no. Gali būti, kad yra ir 
daugiau brolių ar seserų . 
Velionio giminės ar juos 
žinantieji malonėkit pra
nešti Lietuvos Generali
niam Konsulatui New 
Yorke:Consulate General 
of Lithuania, 41 West 82 
St.,New York,N.Y.lOO24.

PSL.7.

Pietų Amerikos lietuvių
Kongresus

RAŠO ALBINAS GUMBARAGIS

Suvažiavo į IV-jį Pietų 
Amerikos lietuvių Kon
gresą,įvykusį Argentinos 
sostinėje Buenos Aires , 
autobusais .laivais ir lėk
tuvais iš kelių šalių, ak
tyvesnieji lietuvių koloni
jų visuoemnės veikėjai ir 
tų kraštų organizacijų, 
spaudos,meno bei sporto 
representantai apie 200 
asmenų.

Gausingiausiai dalyva
vo kaimyninių valstybių: 
Brazilijos ir Urugvajaus 
lietuviai.

DA LYVIA I
Iš Brazilijos :prel.Pijus 

Ragažinskas, rašyt. Gra-- 
žina Boleckienč, Bronius 
Aušrotas, inž. Algirdas 
Idika, kun. J. Bružikas S. 
J.,Julė Jurgelevičiūtė, P. 
Šimonis ir krepšininkų 
komanda su gausiu jau
nuolių skaičiumi.

Iš Urugvajaus .Lietuvos 
Pasiuntinybės atstovas 
Anatolius Grišonas, kun. 
P.Daugintis,Urugv. Liet. 
Kultūros D-jos pirm. A. 
Zupka.žurl.Albinas Gum- 
baragis, sporto vadovas 
V. Cieslinskas, prof. Nijo
lė Stanevičiūtė, V.Dorelis 
J.Jazauskas etc. bei tau
tinių šokių ansamblis 
"Gintaras" ir krepšio ko
manda "Vytis".

Iš Venecuelos:inž. VI. 
Venckus, kun. Perkumas 
ir Sigutė Kundrotaitė .

Iš JAVtVliko pirm, dr . 
S. K. Viliūnas, vysk. V. 
Brizgys.PL Bendruome- 

jnės vicepirm.St. Barzdu- 
kas, buv. Pasaulio Liet. 
Jaunimo Kong. pirm, inž . 
A. Zaparackas, Balfo 
pirm.kun.Vaclovas Mar- 
tinkus,"Darbininko" red. 
kun. K. Bučnys, M. Len
kauskienė, Tallat-Kelp
šaitė, "Ateities "S. Gedvi

PORT COLBORNE, Out
tai paskiausias miesto 
teises įsigyjęs miestas 
Ontario.

Jame gyvena lietuvių ir 
tenka pasidžiaugti,kad jie 
vieningi ir gražiai sugy
vena.

1948 m.į Wellando teks
tilės fabriką atskraidinta 
100išegzaminuotų "teks
tilės specialistų", kurių 
daugiau kaip pusę sudarė 
lietuviai.

Dabar jau jie išsiskirs
tę po įvairias Kanados vie
toves, baigę aukštuosius 
mokslus arba įsigyję pa
sigėrėtinus verslus,tar
nybas,specialybes ir t, t.

Pasilikusieji, fabriko 
vadovybės įvertinti, uži
ma bosų bei vadovaujan
čiųjų vietas.

Ta pirmoji vasario 16 
šventė toje apylinkėj įvy
ko Port Colborne, Ont.sve 
tingose pp.J.ir Z. Radvilų 
patalpose.

Buvom muoširdžiai pri
imti ir naujam gyvenimui 
pristatyti.

Tas pirmų dienų gražus 
lietuviškas mostas,paro
dytas pirmomis dienomis 
asmenyjepp.Radvilų lie
ka neužmirštamas.

P. Radvilas yra pirmų 
dienų nepriklausomybės 
karys,lietuvybės mylėto
jas, rėmėjas, palaikyto
jas.

Jis išdidus, kad jo ko
telyje,vestibulyjc yra Vy
tis su užrašu"Lietuva,tė
vynė mūsų".

J. Radvilas priklauso
K. L. B. Wellando apyl. 
Medž. ir Meškeriotojų 
klubui "Lithuanica", St.

laitė, prel. J. Končius ir 
kiti.

Iš namiškių argentinie
čių ryškesnieji :Alos ta
rybos pirm. Jonas Čikš- 
tas,A. Mičinskas, Z. Juk
nevičius, "A. L. Balso" 
red. K. Norkus, "Laiko" 
red.kun. A. Steigvila, Ar
gentinos Lietuvių Centro 
pirm.inž.prof. E. Parše
lis, pedag. Z, Vanagaitė , 
L. RiseUs, J. Papeškys , 
Ig.Padvalkis etc. bei tau
tinių šokių ansamblis 
"Rambynas" ir krepšio 
komanda "Kovas" ir 
tūkstantinė kolonijos pu- 

- blika.
KONGRESO ATIDARY

MAS
Kongresas pradėtas 

susipažinimo vardu, lie
tuvių parapijos Balionuo
se.

Išdidinga salė papuošta 
Lietuvos herbais ir "var
dan tos Lietuvos vienybė 
težydi" obalsiu.su Lietu
vos, Argentinos, Brazili
jos, Urugvaj aus, V enecue- 
los ir JAV vėliavomis.

Pakvietus garbės pre
zidiumą užimti vietas, o 
žemiau lietuvių spaudos 
atstovus prie specialaus 
stalo, oficialiai buvo ati
darytas Kongresas,sugie- 
dant Argentinos ir Lietu
vos himnus.

Tarus garbės prezidiu
mo nariams po trumpą 
žodį, arti 1000 tautiečių 
susodintų prie didelių sta 
lų, visi buvo pavaišinti 
vermutu.

Entuziastiškoje nuotai
koje dalindamiesi iki ryto 
Įvairiausiomis temomis 
susirinkusieji, įprastu 
buenosairiečių lietuvišku 
nuoširdumu, savo auto
mobiliais buvo išvažinėti 
į poilsio vietas. (D. bus).

Catharines karių "Ramo- 
venų" or-jai, Niagaros 
pus.skautų rėmėjų or-jai 
ir visiems kitiems pade
da, kurie į jį kreipiasi.

Port Colborne beveik 
lietuviška valdžia:poliGi
jos virš.pavaduotojas St. 
Meškys .kuris pirmas kan 
didatas sulig laipsniu šį 
metą išeinančiam į pen
siją užimti viršininko vie 
tą.

Kitas jaunos kartos po
licijos tarnautojas Vik. 
Pivoriūnas,kuris per po
rą tarnybos metų išlaikė 
Ont. konkursinius egza
minus ir sparčiai kyla 
aukštyn.

Port Colborne yra gro- 
serio lietuviška krautuvė 
-130 Killaly St.E.Savinin
kai J. P. Butkus.

Nuo š. m.vasario mėn. 
15 d.pirko automobilių re
monto ir benzino parduo
tuvę,142 Fraser ir Michel 
gatvių kampe, prie pašto 
rytų Port Colborne, E. ir
L. Remezaičiai.

P, Remezaičiai augina 
sūnų ir dvi dukreles.

Sūnus gabus muzikoje, 
eilę kartų sėkmingai kon
certavęs ir grojęs Wellan 
do ir St. Catharines pa
rengimuose.

Dukros dalyvauja Port 
Colborne didžiuliame 
orkestre.

Iš Port Colborne grįžo 
atgal į Niagaros pus. Žal
girio vietininkijos vieti
ninko pareigas ėjęs Br . 
Simonaitis, kūnu ir siela 
atsidavęs skautybei. Jam 
linkime sėkmės.

Pori c olb o rn i et i s.

v A

Brizgys.PL
obalsiu.su
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Šv. Kazimiero Parapijos

KAZIMIERINIŲ 60-JI VAKARIENĖ
KOVO MĖNESIO 4 DIENĄ

1. ĮDOMI PROGRAMA, KURIĄ IŠPILDO PARAPIJOS JAUNIEJI TALENTAI IR 
PARAPIJOS JAUNŲJŲ CHORAS, VADOVAUJAMAS E.NAVIKĖNIENĖS.

2. GAUSINGA LOTERIJA SU LAIMIKIAIS $ 50.00; $ 30.00; $ 20.00.
3. PUIKI VAKARIENĖ, PARUOŠTA GARSIŲJŲ PARAPIJOS ŠEIMININKIŲ.

Pradžia 7 vai. 30 m in.
KVIEČIAMI VISI MONTREALIO LIETUVIAI. Šv. Kazimiero parapijos klebonija, 

Montreal, Expo 67.

MOWT^REAL
METINIS "LITO" SUSIRINKIMAS

šeštadieni, vasario 25 d., sude
rintas su specialiu naujiems 
įstatams priimti užsitęsė ga
na ilgai, nes pirmininkas Nota 
ras J. Bernotas laisvai leido 
visiems, kas tiktai norėjo kal
bėti. Jis net kuri laiką palauk
davo, kol kas nors su-igalvoda- 
vo kalbėti.

Du dalykai iššaukė ilgesnes 
kalbas: naujojo statuto svarsty
mas ir pelno likučio paskirsty
mas. Dėl statuto daugiausia 
kalbėjo: p.Truska, p.BileviČius, 
p.P. Lukoševičius, p.Vazalins 
kas, p.Paukštaitis,p.Petrulis 
ir p. Styra. Kiti kalbėjo mažiau 
ir trumpiau, o daugumas visai 
nekalbėjo.

P. Vazalinskas statute rado 
daug nelietuviškum.u ir nurody
mų į kitus statutus ir jo pasini 
lymu tie nurodymai turėtą būti 
aiškiai Įrašyti į statutą, kad ne 
reikėtų jų kažkur ieškoti. V. 
Bilevicius statutą norėjo ma
tyti artimesnį Lietuvos koope
ratyvu pavyzdžiu. K. Truska į 
statutą žvelgė daugiau teisinin

Dr. J. SEMOGAS
5441 BANNANTYNE.Verdun

Pirmadieni ir 2-4; 7-9p.ru. 
ketvirtadienį

antradienį ir 2-4<' m 

penktadienį

tretiadienį 7-9 p.m. 
šeštadienį 11-lp.nj.

767- 3175; namu 366 - 9582.

DANTŲ GYDYTOJAS
Dr. J. MALISKA

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

Namų tel.: MU 1-2051

ko žvilgsniu. Statutas po ilgo
kai užtrukusiu svarstymu, pri
imtas kaiką papildžius, kaiką 
išbraukus, kaiką ptaisius. Bet 
jis dar turėtų būti patobulintas, 
nes trukumu jame liko, kadan
gi tokiame skaitlingame susi
rinkime neimanu ji tobuliau su 
redaguoti.

Metiniame susirinkime viskas 
ėjo daug paprašČiau ir sklan
džiau. Pranešimai priimti ne
skaičius. Tiktai praėjusio meti 
nio susirinkimo protokolų Pr. 
Rudinskas perskaitė. Plačiau 
tartasi dėlpelnolikučio paskirs
tymo lietuviškiems reikalams. 
Valdybai pasiūlius keliolikai 
organizacijų po 100 dol. ir tik 
tai Baltijai 300 ir šeštadieni
nėms mokykloms 200, iškilo vi 
sa eile psiūlymu: J. Šiaučiulis 
P. Lukoševičius ir J. Petrulis 
siūle pridėti Parodos bei Lie
tuvių Dienos k-tui; V. Lukaus 
kas siūlė padidinti šeštadieni 
nėms; P. Paukštaitis pareiškė 
nuomone, kad nereikėtu skirti 
srovinėms organizacijoms, kaip 
ateitininkai; p. Trjska siūlė pa 
kelti duoklę Vasario 16 gimnn 
zijai; A. Kudzma siūlė sumažin 
ti davima kaikurioms organiza
cijoms; V. Kudzma siūlė pkel- 
ti Baltijail davima iki 500; P.
Kizerskis padidinti parodos k- 
tui; p. Bulota kėlė klausima, 
ar negalima būtų padidinti aukų 
suma; o P. Lukoševičius nuro
dė, iš kur padaryti .ppdidinima 
- iŠ praėjusiu metų pelno. Bet... 
visos kalbos buvo bergždžios, 
nes priimta taip, kaip valdyba 
pasiūlė... Tuo susirinkimas ir 
užsibaigė, nes paskutinis pa
siūlymas buvo-vakarieniauti, o 
vakarienės metu niekas kalbu 
nekalbėjo. Viskas baigta, pra
dėjus 4 vai. jau po 11 valan
dos, po septynerių sunkaus dar

DR. A. O. JAUGELIENfc
DANTŲ GYDYTOJA 

1410 Guy Street, 1 aukStas 
11 - 12 kambarys.

Tel. 932-6662: namų 737-9681 

___________________________________ f

ADVOKATAS

J OSER H P. MILLER
B. A., B. C. L.

Suite 205
168 Notre Dame St. E.

UN 6-2063 ir UN 6-2064

bo vieniem?, ir sunkaus lauki
mo kitiems. Bankas gi yra la 
bai svarbi lietuviu ekonomine 
organizacija, gerai patarnaujan 
ti visiems lietuviams, todėl 
svarbu, kad joje dalyvautu juo 
daugiau lietuviu.

"LITO* VALDYBON IŠRINKTI 
Pranas Rudinskas, Juozas Siau 
čiulis ir Povilas Petronis, kredi 
to komisijon išrinktas Juozas 
Bulota ir revizijon perrinktas 
Juozas LukoševiCius.

“ Litas“ per metus paaugo 95 
nariais ir dabar turi 1,232 na
rius.

Pajamų turėta 121,356.35, iš 
laidų - 56,483.90, brutto pelno 
- 64,872.45. Pelnas paskirsty
tas: atsargos fondui 3,245.00, 
garantijų fondui 1,947.00, veik 
los plėtimo fondui 1,298.00 ir 
Lito namų statybos fondui 3,- 
245.00. Dividentams paskirta 
53,511.78, pelno likutis 1,625. 
67, kuris paskirstytas lietuvy
bės palaikymo reikalams.
1966 Metų "Lito" Pelno 
Likutis taip paskirstytas: 
"Baltijos'Stovyklai $300, 
Šeštadieninėms mokyk
loms...........................$200,
ir po $100-tą-iAukštesn. 
Kursams .Kanados Lietu
vių Fondui, Vasario 16 
gimnazijai. "Neringos" 
skaučių tuntui."Geležinio 
Vilko" sk. tuntui. Montre- 
alio ateitininkams,sporto 
klubui "Tauras',' N. P. Se
serų lietuviškai veiklai 
remti.KLB"Expo 67" ko
mi tetui,Kanados Šimtme
čio leidinio komisijaLDr. 
J. Basanavičiaus skautų 
Vyčių tautinių šokių gru
pei, - viso: $1, 600. 00

Abiems skautų tuntams 
ir ateitininkams parama 
paskirta su sąlyga, kad 
tos organizacijos susi
tartų paskirtas sumas pa
naudoti "Baltijos" sto- 
los ar stovyklavimo prie
monių pagerinimui.
• P. Jokubauskiene išskri
do atostogų į Floridą, kur 
viešės pas p. Vinikienę.

DR. V. G1R1UNIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA

533° L'Assomption Blvd.
Tel. 255 - 3535.

NOTARAS

J. BERNOTAS
B. A., B. C. L.

Sun Life Building
Suite 2001.

Tel.: UN 6-4364

J. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS

SIUVU IR PARDUODU

Taisau ir Remodeliuoju 
Vasaros laike saugojimas 

/ Storage /.

6396 Bannantyne, Verdun. 
PO 7-6183,

SV KAZIMIERO PARAPIJOS 
ŽINIOS

— Ruošdama para pja Kazimie 
rinių vakariene, be parapijiečių 
gausingo atsilankymo, nieko ne 
guli, vien tik žodžiu sau padė
ti. Klebonas prašo šeimininkių 
iškepti ir paaukoti pyragu ir 
saldumynų Kazimierinių vaka
rienei. Taip pat prašoma paau 
koti loterijai pantų.
— Numatyta meninė programa, 
jubiliejinei Kazimierinių vaka 
rienei, ir didele loterija su Ka 
zimiero Bubelio 100 dol. 
premija.
— Sv. Kazimiero parapijoje re 
kolekcijos penkių dienu prasi
dės kovo 15 d., vyks vakarais 
8 vai. ir baigsis Verbų sekma 
dienį. Rekolekcijas ves pran
ciškonas Tercijas Garbukas iš 
Toronto.

Mieli tėveliai paskubėkite 
užregistruoti savo vaikučius 
pirmai komunijai ir sutvirtini
mo sakramentui.

K. J. Gaudzė.
TAUTINIŲ ŠOKIU ŽINIOS

Vasario 24 d. įvyko Dr. Jono 
Basanavičiaus tautinių šokių 
grupės bendras susirinkimas, 
kuriame dalyvavo maždaug 25 
šokėjai.

Buvo išrinkti du seniūnai;Li- 
lė Bakaitytė ir Romas Baršaus
kas. Nuo kovo 10 d. tautinių šo 
kių repeticijos vyks kas penk
tadienis Šv. Kazimiero parapi
jos salėje nuo 7 iki 9 vai. vak.

Šokėjai dabar ruošiiasi EXPO 
67 programai, vadovaujant J. 
PiečaiČiui, S. Geležiūnui ir H. 
Celtoriui. Daugiau žinių galima 
gauti kreipiantis i H. Celtorių 
ar S. Baršauską.

Si ketvirtadienį kovo 2 d.
8 vai. vakaro įvyksta N L Ben
drovės valdybos posėdis. .Na 
riai maloniai kviečiami daly
vauti.

PAPILDYMAS PRIE PR. 
RUDINSKO STRAIPSNIO 
APIE KREDITO UNIJAS 
P.Rudinsko straipsnyje 
buvo praleistas gabalas, 
be kurio negalima pada
ryti ten minimo palygin
imo. Čia tas gabalas ir 
atstatomas:

Prisikėlimo parapijos 
kredito unija Toronte per 
1966 metus paaugo net 
$605, 072 ir užbaigė me
tus su$2,344,396 balansu. 
Jos metinės brutto paja
mos pasiekė $131, 802, iš 
kurių tik $24,053 teko ad
ministracijos išlaidoms ,

o $106,749 nuėjonariams, 
būtent $10,635 premijo- , 
mis narių santaupų ir pa
skolų draudimui, $57, 311 
palūkanomis už depozitus, 
$24,522 dividendais už 
šėrus ir $11, 462 į atsar
gos fondus. Brutto pelnas 
buvo $41, 286. Pelno liku
tis $5, 320, iš kurio lie
tuvybės reikalų rėmimui 
susirinkimas paskyrė $2, 
750,olikusieji $2,570pa- 
likti nepadalinto pelno 
sąskaitoje.

MUZIKAS ALBERTAS 
VAIČIŲ LĖNAS

gyvenąs Brunsviko pro
vincijoje ir turus atsaki
ngas pareigas kaip muzi
kinis mokyklų supervaiz- 
eris, atskrido į M ontre- 
alio neurologinę ligoninę 
sveikatos patikrinti.
• Kazimierinių vakarie
nė ir Klebono T.Kazim
iero T’ečkio pagerbimas 
šį šeštadienį A V salėje.
• Iš Lietuvos, Vilniaus, 
yra atvykusi p. VaitiekS 
naitė ir vieši pas p. Bijū
ną. Ji po kurio laiko grįr 
šiantiį Lietuvą.
• P.Mozuraitis senj. su
sirgo ir turėjo būti pagul
dytas į ligoninę.

ŽINIOS APIE KITŲ 
KALBŲ MOKYKLAS

Gauti žinių apie mokyk
las ir kursus Toronte tė
vai gali telef onuoti ar ap
lankyti School Informa
tion and Councelling Cen
tre, kuris yra Education 
Centre,155 College SLTo- 
ronto.Įstaiga atidara nuo 
10 v. r. ligi 4 v.p. p. nuo 
pirmadienio ligi penkta
dienio.Telefonas yra 362 
-4931. Vietos 428. Galima 
gauti ir atinkamos litera
tūros įvairiomis kalbo
mis ,o taip pat Adult Trai
ning Program (suaugu
siems).

Dr.P.MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą.

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

Raštinė: LE 4-4451.

LOMBARDI'S
DISTINCTION

PASKUTINIS
MEDŽIAGŲ

IŠPARDAVIMAS

V > : J ' Importuota grynos vilnos audinių medžiaga

■ : / parduodama po $3.75 yardas . Užeikite ir iširi
i V- . ‘p'" kinkite į Lombardi^ parduotuvę - 1095 St Gregoire

Street, Montreal (prie Laurier Earle).

LAIKRODININKAS 
ANTANAS ŽUKAS 
1855 WELLINTON ST.

Tel. WE 2- 0644.
TAISAU IR PARDUODU 

ŽEMOMIS KAINOMIS 
LAIKRODŽIUS IR JUVELYRUS.

pardavimas
Parduodami gražūs ir geram 

stovyje gyvenami namai (dup
lex & thriplex). Vieta LaSalle.

Natūralaus akmens fireplace, 
dvigubo stiliaus tualetais ir 
garažais,Su Įrengtais skiepais.

Kainos: $28,000 iki $42,000 
Teirautis: tel. $66 - 6237.

DLK VYTAUTO KLUBO 
šerininkų metinis susirinkimas 
įvykęs sekmadieni buvo gausus 
dalyvaujančiais ir užsitęsė net 
iki 7 vai. vakaro. Sėrininkai gy 
vai ir nuoširdžioje dvasioje 
diskusavo ir sprendė klubo rei
kalus, ypač dėl tobulumo like
rio bizniui vesti, priėmė valdy
bos pateiktu kaikurių feformu. 
Reikia pripažinti, kad klubas 
kaskart vis žymiau pereina 
prie tarpusavio sugyvenimo ir 
tas susirinkimus padaro veiks 
mingesniais.
AUKŠTESNIUJU KURSU 

baigimo aktas ir išleistuves nu 
statytos balandžio 29 d. Auš
ros Vartų salėje. Ta pačia pro 
ga bus parengimas, į kurį kvie 
ciamas visas jaunimas, o ypač 
ankščiau baigusieji kursus ir 
šiemet baigusieji šeštadienines 
kurie laukiami rudeni į kursus. 
NAUJA SKAUČIŲ VADEIVE 

visai Kanadai paskirta sk. Jū
ratė Ciplijauskaite -Tanner. Ji 
Kanados lietuviu skaučių sese 
rijos vadeive paskirta nuo vasa 
rio 1 dienos.
T. G. KUAUSKAS.SJ, 
serga, gydomas ligoninėje, jam 
padaryta operacija, bet nesąs 
baigtas tyrimas.
• Jaunesniajam Baltakiui pp. 
Vilimų namuose suruoštas prieš 
vedybinė staigmena.

Visiems esame dėkingi, 
kas už NL užmoka pirmyn

LIETVV1SKAS PUSVALANDIS GIRDI AS KAS

II II If A\ C*’4' 1465 De Seve St- Mon,real 20' pQ-
įlfl Ik * I* ** TEL. 766 - 5827

E X P 0 67 P A S P 0 R T Ų AGENTŪRA 

P arduodami visų rūšių Expo 67 pasportai su nuolaida. 
Informacija siunčiama nemokamai.

M 0 K A už: IM A užu
Depozitus 4.4% II Nekiln.turto paskolas 7%
Numatyta už serus 5%% Asmenines paskolas 7.6% 
Nemokamas gyvybės draudimas Investacines paskolas 8.4% 
iki $2.000 bendros santaupų Pigus paskolų draudimas iki 
sumos. II $10.000.

KASOS VALANDOS:

e , !465 DE,„SE,~E: ™ ROSEMOUNTO SKYRIUS:
Sekmadieniais 10.30 -12.30.

Darbo dienomis: 10.00 — 3.00 vai. 3907 Rosemount Blvd., tel. 722-3545 
kasdien, išskiriant pirmad. ir šeštad. Dienę: penktad. 1.00 -6.00 vol.

Vakare: trečiadieniais ir IVakore: pirmadieniais, trečiadieniais 
,...:4penktodieniois 7.00 - 9.00 vai. | ir penktadieniais 7.00-9.00 vai.

AR ŽINOMA, KAD

’’NEPRIKLAUSOMOS 
LIETUVOS” SPAUSTUVĖ 

spausdina bilietus, pakvietimus, ūži- 
tines ir padėkos korteles, įvairius > 
blankus, receptams lapelius, vedybi-\ 

nius pakvietimus, mirties atveju už- 
ucjautos laiškus, visokius ’’statemen 
tus”, vokus su adresais, laikraščius, 
žurnalus ir knygas,
Darbą atlieka pifįau,negu kitos spaus 
tuvės. Kviečiame įsitikinti.

Spausdinius galime priimti paštu ir paštu, 
pasiųsti.

Adresas: 7722 George Street,
LaSalle,Montreal,P.Q. ' 
Canada.

SESTADIENIS PER STOTI

BANGA 1410, 5.30 VALANDĄ VAKARO, 
Programos vedėjos L. Stankevičius

T ei. 669- 8834.

APSIDRAUSK! 
ADAM0N1S INSURANCE AGENCY INC. 

GAISRAS - AUTOMOBILIAI - ATSAKOMYBE - GYVYBĖ

P. ADAMONIS
Chartered Insurance Broker

3907 Rosemount Blvd. 
TEL. OFF. 722-3545 RES. 256-5355

S-tos “Lite“ No.752D

SSSR MINISTERIS PIR_ 
MININKAS KOSYGIN...

/Atkelta iš 1 psl./
Plačiai aptariamas 

SSSR ir Kinijos santykių 
klausimas. Vis daugiau 
žinių ateina apie rusų-ki- 
nų susidūrimus šiaurės 
rytų pasienyje.Svarstomi 
rusų - kinų įsitempimo 
klausimai.Be ko kita, iš
keliamas Kosygino susi
rūpinimas tais santy- 
kiais.ESą tiek tas klausia
mas rusams opus, kad 
Kosyginas pasiteiravęs 
Anglijos užsienio reikalų 
minis terį Browną: Kokį 
įspūdį padarytų f aktas, j ei 
gu Rusija, atsikirsdama 
kinam,įsiveržtų į Kiniją ? 
Kaip į tai reaguotų Euro
pos valstybės ir žmonės ? 
Neskelbiama, ką į tai at
sakęs Brownas, bet pa
klausimas ir nenuginčija
mas.

Labai stebimasi Kosy
gino akiplėšišku pareiš
kimu, kad Rusija jokių 
pretenzijų į nieką neturė
tų, jeigu Rusijai būtų pri
pažintas dabartinis statu
sas,atseit,jeigu būtų pri
pažintos Rusijai dabarti
nės sienos, kurios, rusų 
manymu,nepakeičiamos.

Stebimasi, kaip Angli
jos valdžia galėjo taipnu-

STUDENTU CHORAS

Labai sėkmingai praejn jo beri 
dra repeticija. Dalyvavo 58 pil
ni energijos jaunuoliai - lės - 32 
mergaitės ir 26 berniukai. Pirma 
kartų ši chorų išgirsime parapi
jos koncerte balandžio mėnesį. 
Sį šeštadienį stud, mergaičių cho 
ras vyksta koncertuoti i Delbi, 
Ont. Autobusas nuo parapijos iš. 
eis šeštad., 3.30 v.p.p. Yra kele 
tas laisvu vietų. Norį vykti kar
tu, prašom susitarti su kun.
JurkJu.

smukti,kad sutiko iš Ko - 
sygino priimti ' 'dovaną' '- 
Pabaltijo valstybių Angli
joje deponuotą auksąneva 
"atsilyginant" už Rusijos 
komunistų nacionalizuo
tus anglų turtus.

ŠAULIŲ ŽINIOS

Šaulių Žvaigždės Ordino 
tarybos pirmininkui, L. Š . 
S. T. garbės nariui,teis . 
R.Skipičiuidėl persikrovi 
mo darbu, ruošiant atsimi 
nimus i-š nepriklausomos 
Lietuvos laikų, iš pirmi
ninko pareigų,ir jos narių 
sudėties tarpo pasitraukus 
C. V. pirmininkas, remda 
masis L.Š.S.T .statuto 203 
str.Š.Ž.O. T. nariu pakvie 
tė š. Sergijų Radzvtcką ir 
L.Š.S.T. garbės narį gen . 
Kazį Musteikį, pagal statu 
tostr.2O2 išrinktas nauju 
L.Š. Ž. O. T.pirmininku.

• Sudaryta komisija,nau
jos šaulių uniformos, vė
liavos ir ženklų sudary
mui iš C, V. atstovo A. 
Gintnerio ir š. kung. A. 
Šeštoko, š. M. Maksvyčio 
ir š. St. Bernotavičiaus.

A. NORKELILNAS
Commisioner of the Superior Court of Montreal 

MONTREAL ENTERPRISES REG’D
VISŲ RŪSIŲ DRAUDIMAS.

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

4415 Bannantyne Avė., 
Verdun.

FALCON—FAIR LANE
GALAXIE-

MUSTANG —

USED GARS 
1 year guarantee.

Sales Limited

FORD

Įstaigos 769-8529.

Kreipkitės į
LEO GURECKAS 

'Sales Managers Assistant
Keating Ford lietuvis atstovas

769- 8831.

9p.ru
klausimai.Be
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