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Kovo 24 dieną etninių grupių delegacija, atstovaujanti 24 tautas, buvo priimta vyriausio 1967 metų Pasaulinės parodos, įvyksimos Montrealyje, viršininko, Prekybos ministerio p. Roberto 
Winters Parodos būstinėje, Ville Marie 24 aukšte, kur minėtoji delegacija Ministeriui įteikė memorandumą /žiūr. 2 paslapį/. Čia matome Ministerj p.R. Winters, faktinuosius parodos 
tvarkytojus ir etninių grupių atstovus. Iš kairės: Ministeris R.Winters, lietuvių atstovas R.Verbyla, estų atstovas p. Kuhi ir pakistaniečių atstovė; sekančiame: pakistanietė, vengrų atst. 
dr.G.Papp, ryšių vyr. komisionierius A.G. Kniewasser ir Premethejaus organizacijos pirmininkas p. Rybikovsky; sekančiame paveiksle tie ir kiti asmens; dešiniame paveiksle: estų 
atstovas p. Kuhi, lietuvių R.Verbyla, P odos komiteto narys, toliau Vyrio .sis Parodos reikalų tvarkytojas p.R. Shaw ir Ministeris R. Winters. Etninę delegaciją sudarė šie asmens: 
Pof. Skvor- čekų pirmininkas, dr.Gallay Papp- vengrų, Mr.Tchipeff- bulgarų, Mr. C.Scheede- vokiečių, Mr.E. Kuhi- estų ir R. Verbyla- lietuvių pirmininkas. Foto J.K.

PBfltJUSI SflVflITf
KRIKŠČIONIŲ BAŽNYČIŲ VIENYBĖ EINA PIRMYN
Vatikano suvažiavimo nu 

tarimai palaipsniui gyvendi 
nami.JauVatikano suvažia 
vimo metu įvyko pagrindi 
n is katalikų susitaikymas 
su stačiatikiais.Abiejų baž 
nyčių gaTvos-Popiežius Pau 
liūs VI ir Patriarchas At 
henagoras-atšaukė vientki 
tiems prakeikimus,padary 
tus prieš 700 metų. Dabar 
jau padaryti susitaikymo 
žygiai ir su anglikonų baž 
nyčia.

Praėjusią savaitę įvyko 
POPIEŽIAUS SUSITIKI
MAS SU KANTERBURIO 
ARKIVYSKUPU 
ir abiejų bendros deklara 
cijos paskelbimas Vatika 
ne .Kanterburio arkibysku 
pas dr. Michael Ramsey 
dramatišku būdu atvyko į 
Romą ir su Popiežium Pau 
lium VI padarė susitarimą 
kurio tikslas yra suvienyti 
anglikonų ir katalikų bažny 
čias, išsiskyrusias 1532 
metais ,kada A nglijos kara 
liūs Henrikas VIII sušaukė 
Anglijos dvasininkų konvo 
kaciją ir Anglijos karalių 
paskelbė Anglijos bažny
čios galva.

Praėjusią savaitę Popie 

Popiežius Paulius VI ir Centerbury arkivysku 
pas dr. Michael Ramsey susitinka Vatikane.

žius ir Kanterburio arki
vyskupas
ROMOJE , VATIKANE , 
turėjo reikšmingus susiti 
kimus. Pasimeldę kiekvie 
nas savo bažnyčioje, jie Mi 
chel Angelo išpuoštoje šv. 
Siksto koplyčioje pradėję 
susitikimą bendra abiem 
bažnyčiom malda, "Veni 
c reatus Spiritus", aps ika- 
bino, pasibučiavo, Popie
žius nusiėmė nuo savopirš 
to auksinį žiedą ir padova 
nojo arkivyskupui. O po to 
jie abu
PASIRAŠĖ BENDRĄ VIE 
ŠĄ PAREIŠKIMĄ 
kuriame sakoma, kad bus 
sudaryta speciali iš abiejų 
bažnyčių atstovų komisija, 
kuri turės išspręsti susi
vienijimo sąlygas. Šiuos 
įvykius aptarė viso pašau 
lio spauda, vertindama 
juos kaip reikšmingą įvykį.

Anglikonų bažnyčia per 
400 metų dramatiškai ki 
to. Kitimų eigoje ji buvo 
sudaryta lyg vidurys tarp 
katalikų ir liuteronų baž
nyčių su tam tikra Kalvino 
ir Wyckliffo mokymų įtaka.

Ir šių o dabarties atveju , 
kaip kiekvienoje tikyboje , 

neišvengta kraštutinumų. 
Dalis anglikonų arkivysku 
po Ramsey atvykimą į Va 
tikaną laiko anglikonų baž 
nyčios išdavimu, todėl 
BŪRYS SIAURIŲ PAŽIŪ
RŲ FANATIKŲ 
atsivijo arkivyskupą Ram 
sey į Romą ir bandė su
trukdyti jo humanišką mi 
siją.Tačiau jiems nepavy 
ko to padaryti,ir bažnyčių 
galvų susitikimas laiko 
mas vienu didžiųjų šių lai 
kų įvykių,pranašaujančių 
tikybininkų sluoksniuose 
taiką ir sugyvenimą,kaip 
dabar priimta sakyti-koeg 
zistenciją,siekiant idealo 
-susivienijimo.

ŠisKanterbury arkivys 
kupo atsilankymas Vatika 
ne praėjusią savaitę pir
mavo prieš visus kitus 
tarptautinius įvykius.
KITI SVARBESNIEJI 
SAVAITĖS FAKTAI

INDONEZIJOS persitvarky
mas neatrodo, kad būtą baig 
tas, bet jau bus perėjęs svar 
bius etapus.Nu rūkus susisie 
kimui, tiktai savaitės pabai 
goję paaiškėjo, kad karinome 
nė, vadovaujama gen. Suhau- 
to, palaužė diktatoriy Sukar
no ir privertė jį paklusti stu 
dentijos, darbininkijos ir ma 
siy reikalavimams, kurią pa
sekmėje buvo uždaryta komu 
nisty partija, pašalinti Sukar 
no sąmoksliniai 15 ministeriy 
su Subandrio,sutvarkytaaviaci 
ja su gen. Syryadama, kuris 
palaikė Sukamo santykius su 
Kinijos komunistais ir paga 
liau sutiko su naujai karino 
menės sudaryta vyriausybe, 
kurioje vadovybė pavesta 6- 
iems ministeriams;kuriŲ tarpe 
užs. reik.min. Mali';, pareiš
kusiam, kad Indonezija su- 
grįž į Jungtines Tautas.Nors 
oficialiai Sukamo paliktas 
min, pirmininku, bet kai jis 
per televiziją darė pranešimą 
apie persitvarkymus,tai už jo 
nugaros stovėjo tikrasis val
dovas - gen.Suharto, valdžion 
pašaukęs ir Sukamo pašalin 
tąjį gen. Nasutioną.
PRANCŪZIJA,nesugebėdama 
priešintis de Gaulle eg icen- 
trizmui, sudaro dideliy rūpeš 
čiy Europos valstybės, ku -

KAS NAUJA
KOVOS KANADOS 
PARLAMENTE

Federaliniame Kana
dos parlamente kovo 22 
d.vyko susidūrimas. Val
džia gavo du aepaaitikėji 
mo pasiūlymus.V ieną ,nau 
jademokratų, parlamen
tas atmetė 209 balsais 
prieš 2O;kitą,kurį įnešė 
D iefenbakeris, atmetė 121 
balsu prieš 108.

MIRTIES BAUSMĖS 
KLAUSIMAS 

parlamente iškeltas pa- 
kartotinaLAnkščiau priim 
tieji nutarimai klausimą 
tiktai švelnino,bet nepa
tenki no pasiūlymo įneš ėjų. 
Dabar pradėti rimti deba
tai .Klausimas tapęs labai 
rimtu, nes kalbėti užsira 
šė jau 80 parlamento narių. 
• Amerikos geologas R. 
Dunfield beieškodamas No 
va Scotia piratų paslėptų 
turtų, jau išleidęs!2O, OOO 
dolerių.Dabar jis kasa duo 
bę 120 ant 180 pėdų ploto 

rios aiškiai jaučia Sovicty • Kovo 29 d.Mas1 voje prasidė 
pavojy ir supranta, kad be A- jo Rusijos komunisty pi rtijos 
merikos pagalbos jos negali 
būti saugios. Todėl visos Eu 
ropos vakary valstybės, atsi
liepdamos į de Gaulle reika 
lavimą Atlanto sąjungos vals
tybėms pasišalinti iš Prancū
zijos,pasisako už NATO pak
to išlaikymą ir JAV dalyvavi 
mą šioje organizacijoje.
KOMUNISTAI praėjusi? savai 
tę plačiu mastu organizuotai 
visose valstybėse vykdė šeš- |<rant0 valstybė sudarė sutar

tį gintis nuo Gvinėjos, kuri i 
grasina joms karu.
• Paryžiuje įvyko elektriky 
streikas, kurio metu 24 valan
das stovėjo metro ir tramvajai!
• Maskvoje tarėsi Anglijos 
karo ministeris su Rusijos 
valdžia.
• Filipinų užs.reik, ministe 
ris lankėsi Pekine ir kalbėjo 
si su Kinijos užs. reik. minis! 
ministeriu
• Suomijos prezidentas Kek-S 
konen po rinkimy pasiūlė rin I 
kimus laimėjusiai socialde- k 
mokraty partijai sudaryti koa 
lacinį kabinetą.

tadienį demonstracijas prieš 
Amerikos politikę Azijoje. 
Demonstracijos vyko ir Kana 
doje. Daugelyje vietą komu
nistai susidūrė su antiderron 
stracijomis.

NAUJIENOS TRUMPAI
• Amerikos mokslininkai pa 
skelbė suradę kažkokiu me
džiagą, kuri vėžio ligą užmu 
ša per 15 minučiy.
• Indijos min.pirm. Ingrida 
Gandi,apsilankiusi Prancūzi 
joje, atskrido į JAV tartis su 
prezidentu Johnsonu.

KANADOJE
NESUTINKA TRUMPINTI 
DARBO SAVAITĖS

Ontario darbo ministe
ris parlamente pasisakė 
prieš darbo savaitės, kuri 
dabar yra 48 valandų, su
trumpinimą .Jo teigimu,su 
trumpinus savaitę,daugiau 
darbininkų dėlto darbo ne 
gautų,o tuo tarpu darbinin 
kai negautų atlyginimo pa 
kėlimo.

KYLA KANADOS 
EKSPORTAS
Kanados eksportas į už 

sienius žymiai kyla. 1965 
m. gruodžio mėnesį Kana 
dos eksportas pakilo 11.4% 
ir skaičiais yra 795,524, 
OOO dolerių.

Eksporto į užsienius 
prasme pirmoje vietoje 
yra JAV ir antroje Japoni 
ja.v

Šiais gi metais ypač tiki 
si pakelti eksportą Gene
ral Motors Co.,kuri tikisi 
ižvežti į JAV 75.000 au 
tomobilių.

suvažiavimas, į kurį Kinijos 
komunistai atsisakė siysti 
delegaciją.
o Kinijos komunistai pasi
skelbė komunizmo vadovais, 
nes Rusija komunizmą išda 
vusi.
• Ties Pekinu drebėjo žemė. 
Rusai nukentėjusien s pasiū 
lė pagalbą, bet kinai atmetė.
• Ghana ii Dramblio kaulo

Lietuvių gyvenimo faktai
JAUNIMO KONGRESAS

dymą pajamų pusėj. Komi 
tetas šiomis dienomis krei 
piasi į visus žadėjusius 
Kongresui paramą,taip pat 
ir į visus, iš ko yra pagrin 
do tos paramos laukti, įsak 
miaikviesdamas jau be jo 
kių atidėliojimų išjudinti 
ne tik Peticijos parašų, bet 
ir lėšų telkimą pilnu grei 
čiu.

Ta proga pranešame,kad 
Lietuvių Studentų Sąjunga 
jau įvykdė savo pažadą: jau 
įmokėjo tūkstantį dolerių, 
skirtą paremti paties toli 
miausio -Naujosios Zelan 
dijos-krašto lietuvių jauni 
mo atstovo atvykimui į kon 
gresą. /Elta/.

jau aprūpintas patalpomis: 
kovo 20 dieną Kongreso 
Komiteto pirmininkas su 
PLB pirmininku pasirašė 
sutartį, kad didžiausias 
Chicagos Conrad-Hilton 
viešbutis taptų lietuvių jau 
nimo sąskrydžio namais.

Ryšium su tuo Kongreso 
Komiteto patirta,kad Kon
greso sąmata išlaidų pusė 
je jau įvykdyta apie 13-15%, 
bet pajamų pusėj dar tik 
apie 8-9%.Kai iki Kongre
so beliko trys mėnesiai, 
suprantama, kad išlaidinėj 
pusėj sąmatos vykdymas 
ima nebepakęsti atidėlioji 
mų.Tai verčia sukrusti vi 
sus linkinčius jaunimoKon 
gresuipasisekimo.-pasivy- 
ti ir pralenkti sąmatos vyk

• Vakary Vokietijos karo n in 
Šrederis Lisabonoje tarėsi su 
Portugalijos vyriausybe ir pa
skelbė išlaikyti NATO ir ap-

-jungti Vokietiją.
: • JAV karo reikalams papil 

domai paskyrė 13 milijardą
’ doleriy.

• Turkijos prezidentui Gur 
sel nepagydomai sergant,ren
kamas naujas prezidentas.
• Graikija įsakė laivams su 
Graikijos vėliava neplaukti 
į Vietkongo uostus.
• Kinai vė' apkaltino rusus, 
esą jie taip veda politiką,kad 
Vietkongas kapituliuotą.

ft

Sukamo /kairėje/ ir Suharto po susitarimo.

JAUNIMO KONGRESO 
RĖMĖJAI
Iki šiol didžiausią auką 

Jaunimo Kongresui atsiun 
tė Lietuvių Studentų Sąjun 
ga per savo CV iždininką 
Uogintą Kubilių, prisiųsda 
mi 250 dol.

"Šimtininkai", davę po 
lOOdol.,yra vi-si daktarai: 
d r .Adomavičiai ir dr. Bal 
trukėnas iš Akron, Ohio; 
dr .A. Razma iš Illinois ir 
dr. E. Lenkauskas iš Cle- 
velando.

Lietuvių Enciklopedijos 
leidėjas Juozas Kapočius 
atsiuntė 50 dol. auką ir 
gražų laišką.
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Jaunimo metu eigoje
KOM PROMISINIS

Pasaulio liet, jaunimo 
metai buvo pradėti Toron 
te, Kanadoje,pereitą rude 
nį, spalio 9 d. Nuo to laiko 
praėjus pusmečiui, ir di
džiajam įvykiui-Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Kongre 
sui sparčiai artėjant, nore 
tusi konstatuoti porą faktų 
ir iškelti dar vieną pasiū 
lymą.

Pirmiausia reikia pripa 
žinti.kad Jaunimo Metų ir 
ypač Kongreso planas pas i 
rodė didelis ir gana gerai 
sudarytas. Jame matome 
iškilmes,akademinę dalį, 
stovyklas,svečių iš užjūrio 
viešnagę ir politinę dalį- 
Peticijos įteikimą.Tai kaip 
tik ir yra gyvybiškosios 
sritys, kuriomis mūsų jau 
nimas domisi.

Gana ilgą laiką tas pla
nas buvo mažai kieno, net 
ir paties jaunimo, diskuįųo 
jamas. Tik pastaruoju me 
tu iškilo vienas iš svarbes 
nių pasiūlymų-tame plane 
praplėsti ir daugiau akcen 
tuoti laisvojo pasaulio jau 
nimo pasisakymą už kovą 
dėl Lietuvos išlaisvinimo. 
Gal būt visą kongresą dau 
giau pakreipti iš akademi 
nės į politinę laisvinimo 
kovos plotmę .Tokį siūly
mą kelia savo atvirame 
laiške New Yorko žygio ko 
mitetas.

Norėčiau siūlyti rasti vi 
dūrio kelią tarp akademi
nės ir politinės kongreso 
programos dalies.Ar ne
vertėtų pasinaudoti mūsų 
krašto valdyboje turimu ga 
na įdomiu pasiūlymu, gautu

PASIŪLYMAS
iš V.Ignaičio,gyv.Rodnėje , 
Ont. Jis siūlo,kad kongre 
se būtų rasta laiko padary 
ti iškilmingą jaunimo de
klaraciją, reikalaujant ne 
tik Lietuvai, bet ir kitoms 
pavergtoms tautoms ketu 
rių laisvių,skelbtų Atlanto 
Chartoje-laisvės religijai, 
tautiniam apsisprendimui^ 
spaudai ir sąžinei.

Toliau ga1 ima būtų sekti 
newyorkiečių pasiūlymu- 
paruošti motyvuotą Petici 
ją /įskaitant paskelbtuo
sius laisvės principus/, ku 
ri būtų įteikta galimai di
desniam pasaulio vadų skai 
čiui visuose kraštuose. Po 
šia peticija sektų tūkstan
čiai dabar renkamų parašų. 
Originalūs blankai su para 
ša is būtų įteikti Jungti - 
nėms Tautoms, kaip buvo 
numatyta, tai pažymint Pe 
ticijoj. Kad nenustelbtų Pe ■ 
ticijos svorio,kitokių‘rėžo 
liucijų kongrese gal visai 
nereikėtų priimti. Taip su 
sitvarkius,jaunimo politi
nė akcija kongreso metu 
būtų pakankamai svari, ir 
dar liktų laiko nemažiau 
svarbiai akademinei daliai.

Šį ir visus kitus norimus 
daryti pakeitimus reiktų at 
likti tuoj pat, PLJ Kongre 
so komiteto posėdyje, ku
ris įvyksta Čikagoje balau 
džio 2-3 d.d. Po to visos 
diskusijos dėl programos 
turėtų būti galutinai baig
tos, visiems, jauniems ir 
seniems, susirūpinant tik 
vienu dalyku;kad Kongre
sas kuo geriausiai pavyktų.

A.Rinkūnas.

vybės darbai. Čia išeina 
abu lietuvių dienraščiai- 
Naujienos ir Draugas. Čia 
šiemet įvyks pasaulio lie
tuvių Jaunimo Kongresas 
ir Dainų Šventė. Čia nuo
latos gimsta naujų suma
nymų,-tat Čikaga gyva.

Knygoje "Kun.A.Staniu- 
kynas" dr. A „Kučas apra
šo, kaip ieškant kurtismka 
zimierietėms vietos,buvo 
apvažinėta visa Amerika 
ir sustota Čikagoje, kur 
ilgus dešimtmečius kovo
jama už lietuvybės išlaiky 
ma, nors dabar daug kur 
sunkiai ir didelėmis auko 
mis sukurtas darbas jau 
daug kur išsigimsta į lie
tuvių nutautinimo darbą. 
Čikaga tačiau kovoja už iš
silaikymą, ir čia vis kas 
nors vyksta nauja.

B. Pūkelevičiūtė, pradė
jusi Montrealy, čia užbai
gė "Aukso žąsies" filmą. 
Lietuvių opera čia turėjo 
jau 9 pastatymus ir žada 
daugiau.

Čikagoje yra kelios lie
tuvių vietos susitelkimo 
kuriose visais reikalais 
gali susikalbėti lietuviš
kai. Aš gyvenu Ciceroje, 
kur yra kelios lietuvių kr
autuvės, 3 medic.dakta - 
rai, 2 dantų gydytojai, akių 
specialistas, lietuvio vais
tinė, parapija, mokykla , 
kurioje kasdien mokoma 
lietuvių kalba, o šeštadie
niais veikia aukštesnioji 
mokykla. Jeigu čia veikia 
1O smuklių, tai tas rodo, 
kad interesantų netrūks-

Ryšium su konkrečiu Ex
po dalyvavimo planu, mes 
dar nemanome šiuo metu 
eiti į smulkmenas .Jos gale 
tų būti aptartos tarp Expo 
organizacijos ir mūsų ats 
tovų bei ekspertų. Tačiau 
atkreipdami Jūsų dėmesį, 
norėtume pareikšti, jog mū 
sų dalyvavimas turėtų kon 
centruotis į du svarbiau
sius dalykus:

1. Kanados Paviliono a- 
pimtyje, turėtų būti visų 
grupių nuolatinė jungtinė 
paroda, rodanti jų gyveni
mo būdą, jų posiekius mene 
rankdarbiuose,knygose',do- 
kumentariniuose filmuose 
ir pan.

2. Tautinės Dienos, pana 
šiai kurios buvo New Yor 
ko Pasaulinės Parodos me 
jtu su teatriniais ir sporti 
niais pasirodymais/šokiai, 
chorai,gimnastika ir pan. /

Ryšium su Tautinių Die 
nųpasirodymais,mes nori 
me pabrėžti, kad ši idėja 
turėtų Expo ypatingai inte 
resuoti. Yra nenuginčija
mas faktas,kad tokios Tau 
tinės Dienos pritraukia di 
delį skaičių atatinkamos 
etninės kilmės žmones. 
Jos priduotų E*po didesnį 
įdomumą, nemokama i iš re 
klamuotų ir tuo būdu pri
trauktų daugiau publikos. 
Tokiomis ypatingomis pro 
gomis, mes tikimės galį 
pritraukti ne tik mūsų tau 
tines grupes Montrealyje , 
bet ir atvykimą "okių gru
pių iš toliau, net ir už Ka 
nados ribų.

Baigdami,mes norėtume 
prašyti Jūsų paramos šia 
me reikale .Būtų labai svar 
bu, jei aukštas Expo atsto 
vas, galįs daryti sprendi
mus,būtų mums nurodytas, 
kad per jį mūsų paskirtieji 
asmenys tiesiogiai galėtų 
paliesti ir apsvarstyti pa 
grindinius klausimus.

Montreal,kovo 24, 1966.

įvairių etninių grupių 
organizacijų oficialūs ats 
tovai,susirinkę Montrealy 
vasario 26,1966,sudarė ko 
mitetą rūpintis etninių gru 
pių dalyvavimu Expo 67.

Montrealio susirinki
mas vasario 26 buvo su
šauktas Prometėjaus Są
jungos, federalinėje val
džioje autorizuoto susivie 
nijimo, sukurto propagavi 
mui jos narių skirtingų et
ninių grupių aktyviam daly 
vavimui Kanados tautinia 
me, klutūriniame ir sočia 
liniame gyvenime.

Šiame susirinkime {vai 
rių etninių grupių atstovai 
išreiškė norą matyti savo 
kultūrinius ir kitus nuopel 
nūs išvystant mūsų šalį, 
tinkamai ir išsamiai at
vaizduotus 1967 metų Pa
saulinėje Parodoje, ypatin 
gaikada ši Paroda bus žy 
miausias įvykis minint Ka

Mein o rail d urnas'
MEMORANDUMAS DĖL KANADOS ETNINIU GRUPIU 1 
DALYVAVIMO PASAULINĖJE PARODOJE MONTREA 

LYJE 1967 M.
Įteiktas Gerbiamam Ministeriui Robertui 

WINTERS
nados šimtmetį. Jų gilus 
pažinimas kanadiečių skir 
tingų etninių grupių, patei 
sintų jų pagalbą šiame re i 
kale. Jie priėmė Prometė 
jaus Sąjungos pakvietimą , 
kaipo praktišką kelią vie- 
ningam,efektyvesniam,dau 
giau reprezentuojančiam 
ir gerai koordinuotui bū - 
duidėl jų dalyvavimo E x pa 
Si iniciatyva, mūsų įsitiki 
nimu, geriausia pasitar
naus Expo administracijai, 
kuri vietoj turėti reikalų 
su skaitlingomis individua 
liomis organizacijomis ir 
grupėmis,mūsų kooperaci 
jos dėka, gautų visas ži
nias didelės Kanados gy
ventojų dalies, susidedan
čios iš įvairių etninių ir 
kultūrinių kilmių. Mes siū 
lomės koordinuoti ir kitų 
panašių grupių dalyvavimą, 
kurios mums dėka Expo 
būtų nerodytos.

N E: PRIKLAUSOMA LIETUVA

UŽSIENIO LIETUVIŲ

sostinėje pasidairius
/Reportažas iš Čikagos/

Čia gimsta žymieji lietu- ta. Čia gyvendamas, jau- 
i tiesi lyg Lietuvoje...

Čikagoj veikia dvi radio 
valandėlės lietuvių kalba. 
Televizijoje lietuviai iki 
šiol pasirodydavo pripuo
lamai, bet nuo kovo 25 d. 
įvesta nuolatinė lietuvių 
programa, kuri bus kiek
vieną penktadienį nuo 8 i- 
ki 8:30 vakaro 26 kanalu. 
Nors Čikagos lietuvių ben
drovės daro dideles apy - 
vartas ir gauna didžiulius 
pelnus, taipgi ir eilė kitų 
biznierių, bet lietuvių tele- 
programai finansuoti lie - 
tuvių neatsirado, ir ją ap
moka Jerry Kaye, 487 Bro- 
ądway, Gary, Indiana, tele
fonas 221-3533.

Pirmą liet, pusvalandį 
pradėjo PLB V-bos pirm 
J.Bacunas, vedė akt.A.

Keželienė, dalyvavo Dai
navos ansamblis,'vedamas 
P.Armono ir solistų J. 
Vaznelio ir P.Bičkienės, 
akomp. B. Prapuolenio ir 
M.Drungos.

Čikagos lietuvių įėjimas 
į nuolatinę programą yra 
didelis kultūrinis laimė - 
jimas.Sveikiname ir lin
kime geros sėkmės.

Stepas Paulauskas 
NEPRIKLAUSOMOS LIE
TUVOS ATSTOVYBĖ ČI

KAGOJE
Pp.Breivės,tėvas ir sū - 
nūs inžinierius, Jurgiai 
Breivės, 1437 So. Avė, Ci
cero, Illinois, 60650, tele 
fonas 01.2-5121, sutiko Čt 
kagoje atstovauti Neprik
lausomą Lietuvą. Čia ga
lima įduoti NL informaci
jas, skelbimus, apsimokė
ti prenumeratą, įsigyti NL 
B-vės šėrų ir užsisakyti 
NL spaustuvės patarnavi
mų. S. P.

'-ilgis k a z y s

PASAULIO LIETUVIŲ

JAUNIMO METAI

AR VERTA KALBĖTI LIETUVIŠKAI?
Kiek darbų yra, kurie 

reikalauja iš darbininko 
kalbėti lietuviškai? Kurio 
se mokyklose privaloma 
lietuvių kalba?Kokiam na 
me šeima kalba šimtapro 
Gentiškai lietuviškai?Kas 
iš mūsų perskaitė šį mene 
sį lietuvišką knygą?

Mūsų gimtoji kalba yra 
savaitgalinė kalba. Jei su
skaičiuotum jaunuolio var 
toj imą lietuvių kai bos.išei 
tų apie dvi, gal tris valan 
das per dieną. Girdėjom, 
kad A me riko j kel i un ive rs i 
tetai dėsto lietuvių kalbą . 
Neseniai skaičiau laikraš 
ty reklamą,kuri sakė:"Būk 
pobūvy įdomiausias žmo
gus, išmok, vartodamas 
plokšteles,seniausią egzis 
tuojančią kalbą - lietuvių dainų. Rate sustoji su ki-x 
kalbą".

Ko mes ištikrųjų didžiuo 
jamės, kad lietuvių kalba 
yra seniausia kalbama kai 
,ba pasaulyje ?
Kada atvažiavę iš Lietuvos 
išmirs,artakarta,kuri pa 
siliks.turi pareigą išlaiky 
ti lietuvių kalbą?Dėl ko? 
Kadtakalba yra seniausia 
vartojama kalba ?Ir kas ją 
vartoja?Iš bilijono žmonių 
-trys milijonai. Labai ma 
žas skaičius. Vokiečių, ru 
sų, anglų, prancūzų kalbos 
yra svarbios. Jas naudoja 
mokslinėse,politinėse sri 
tyse.Ispanų kalbą vartoja 
milijoninė masė Pietų 
Amerikoj, ne tik Ispanijoj. 
Mes galėtume sugalvoti 
šimtą pasiteisinimų,kodėl 
svarbu, naudinga vartoti 
svetimas kalbas. Bet yra 
svarbiau sužinoti, kodėl

jam lietuvių kalbą.Kodėl 
Kudirka, Basanavičius bu 
vo dideli lietuvių kalbos 
pranašai?Kodėl jiems bu 
vo svarbu išlaikyti savo 
kalbą? Kodėl mums yra 
smagu girdėti jaunuolį kai 
bant tyra lietuvių kalba ?

Man pačiam yra lengviau 
rašyti poeziją lietuviškai, 
kadangi ta kalba yra turtin 
ga savo išsireiškimais , 
nors aš anglų kalbą daug 
daugiau pažįstu ir vartoju . 
Mes mėgstame dainuoti ir 
lietuviškas dainas mums 
verta dainuoti.Turbūt nie 
kur nerasi tokių lengvų ir 
malonių išsireiškimų. Gal 
tai yra sentimentalizmas, 
bet kažkas neaiškaus net 
privėrė ia mus prie tų senų

tais, dainuojant kokią dai 
ną,rodos,pasikeli žmogus 
savyje.

Po karo atvažiavę lietu 
viai nekalbėjo anglų kalba . 
Susiėjo parapijose, kur 
jiems buvo jaukiau. Kana 
dos visuomenė jiems buvo 
dar nepažįstama. Bet sąly 
gos privertė juos išeit iš 1 
parapijos salės ir pamest 
savo "gheto" galvoseną.

Mūs kartos vaikai pra
ras tą "gheto" galvoseną. 
Jie ištirps Kanados sočia 
liniamgyvenime. Gal tada 
tiktas sentimentalizmas, 
tas neaiškus jausmas, ku 
ris mus lydi kalbėti lietu 
viškai, ir juos lydės.

SVEIKINAM
Raimundą Piešiną,kuris 

laimėy , urmą premiją La 
Chines meno parodoj. Lin , 
kim Raimundui tolimesnės 

mes turim, ar kodėl varto sėkmės meno srity.

PONIĄ JADVYGĄ ANELIUNIENĘ 

mirus jos motinai,

BRONEI KASMAUSKIENEI,

Lietuvoje, nuoširdžiai užjaučiame 
E .D. Linkonai 
V. Kačergius 
L. Černyšovas

PONIAI JADVYGAI ANELIUNIENEI,

jos mylimai M OTUTE I mirus Lie
tuvoje, nuoširdžiausią užuojautą 

reiškia p. v. Dikaitis.
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ANTANAS RINKŪNAS

Kanados Lietuvių Bendruomenės Krašto Valdy
bos pirmininkas, šios savaitės mūsų vedamojo 

autorius.

JAUNIMAS ATVAŽIUOJA
"Su nekantrumu laukiam Dalis Lūžaitė, Gajutė Vai 

tos dienos, kada galėsim terytėjir Pranas Dzidoli- 
viso pasaulio lietuviškas 
jaunimas susitikti istori
niame Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongrese", rašo 
vienas jaunuolis iš Austrą 
lijos.Panašūs laiškai atei 
na iš visų pasaulio kraštų 
į PLB Jaunimo Metų Tai 
kos Komisijos būstinę Cle 
velande.

Kovo mėnesio viduryje 
jau buvo užsiregistravę 64 
atstovai iš TO kraštų'. Gi 
PLJ Kongrese bus atsto
vaujami daugiau kaip 20 
kraštiį'.Registracijos lapai 
iš Pietų Amerikos ir kelių 
kitų kraštų dar pakeliui. 
Tad rengėjų viltys jau da 
bar išsipildė -Kongrese 
bus žymiai daugiau nei 1OO 
atstovų iš kitų kraštų.

Iš Anglijos atvažiuoja: 
Elžbieta Daunoraitė,Irena 
Jakubaitytė,Rimgaudas Ka 
libatas,Kunigunda Kamins 
kaitė,Romas Kinka,Birutė 
Liudžiutė,Viktoras Logan,

kas iš Škotijos. Laukiama 
dar daugiau atstovų iš Ang 
lijos.

Austrija siunčia du bro 
liūs: Kęstutį ir Raimundą 
Lapšius.

Australija ypatingai 
smarkiai ruošiasi Jauni- 
moKongresui.Pirmieji už 
s įregistravę yra:Romual- 
dasCibas,Jr.Martynas Di 
džys,IevaDidžytė,Algiman 
tas K.Kazlauskas, Judita 
Kolakauskaitė, Ina I.Kun- 
ciunienė,Daiva Labutytė, 
DainaMaželytė,J.Pullinen, 
Pajauta Pullinen,Balys Z . 
Stankūnevičius,Antanas V. 
Stepanas,Algirdas P.Šim 
kus,Nijolė L.Vaičiurgytė, 
Dana Vingrytė,Ramunė Z in 
kūtė,Kazys A.Zdanevičius, 
Rūta Žiedaitė.

Papildomi registracijos 
lapai yra dar pakeliui, tad 
atstovų skaičius padidės. 
Australija pati susitelkia 
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Canadian Vickers Ltd

Machine Shop pasiūlymai

Milling Machine Operators 
Electrical Inspectors
Radial Drill Operators
Mechanical Fitters
Assemblers
Planer Operators
Lathe Operators 
Electricians
Vertical and Horizontal

Suinteresuotieji turi būti pilnai prityrę, sugebą naudo

tis brėžiniais ir mokėti patys nusistatyti mašinas.

NORMALUS DIRBANČIŲJŲ SOCIALINIS 
APRŪPINIMAS.

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

Bendrinė lietuvybė
negeresne

Silpna r be atsparumo lie
tuvybė kasdien reiškiasi 
netik mažaraščiuose, bet 
ir pamokytuose lietuviuose, 
kitataučiam nuolankavi- 
mas. Perdidelis jiataikavi- 
mas -lietuvio pozym is. Pa- 
vardžių nulietuvinimas iki 
neatpazinimo. Lietuvių kny. 
gų į anglų kalbą Vertėjai lie
tuvių vardus anglina.Nema- 
tyt lietuvio, drįstančio net 
savo pavardėj ar varde var
tojant lietuvių kalboj varto
jamas jaides:č š ū irvž kaip 
Ačius,Setnius,Usas, Ztdžtū- 
naą -vartojamos raidės be 
ženklų : c s u z-Acius, Šei
nius, Ūsas, Zidztunas. Tai 
vis taikoma kitataučiams, 
save į vergą verčiant. Tar
mę iškoneveikiant rašoma 
Achius, Sheinius, Ūsas, Zi- 
dzlunas. Pastarųjų dviejų 
nebegalima geriau suang- 
linti, tai paliekama, kaip 
yra. Kiti dar "mandriau" 
pavardes anglina, ar kaip 
jiems rodo^'amerikonina". 
Armonas virsta į Arm, Kal
nas į Kai, Mastas į Mast, 
Norušis į Nor, Petkunas į 
Petkun ar Pet, Ramošius į 
Ram, Saulis į Saul, Šotas į 
Shot, ir 1.1.

Kunigų sumanyta Šiluvos 
Marijai koplyčia Vašingto
ne rašoma Šiluva, ne Šilu
va, National Geographic , 
Readers Digest, ir kituose 
mėnesiniuose,be i knygoje

k įjos, ar Pietųslavijos/Ju 
Soslavijos/vardai,pavar - 

ės ir vietovių pavadinimai 
neanglinami.o vartojamos 
raides, kokias tose šalvse 
ir tautose vartojamos, su 
ženkleliais viršui: č š ž ir 
kitom .Neteko pastebėt,kad 
lietuvis nors savo pavar
dėj tokias vartotų, o jau a- 
pie vietoves, gyypnvietes- 
nebėr ko sakyt. Čia mato
me lietuvio lankstymąsi 
svetimiem, ir vergišką sar 
vęs žeminimą, ko kitose 
tautose nematyt.
Italai,netik pavardes,bet 
ir vardus išlaiko, ir ameri
konai rašo taip, kaip italai 
savo pavardes patys pasi
rašo: Cuseppi, Luigi, Ricar
do, Rocco, ir k.

ir apsčiai ir gerų, stiprių 
su nugarkauliu lietuvių rai
dė raidėn išlaikančių, kad 
ir gremėzdiškas suslavin
tas pavardes ir ilgus var- 
dus:Bagtnskas Boleslovas 
Bilitavičius Antanas, Gas- 
paraitis Bernardas, Jeko- 
vtckas Vaclovas, Janušaus
kas Konstantinas, Natkevi
čius Fredas, Paplauskas 
Leonardas,Paulauskas Ser
gėjus, Plechavičius Povi
las, Radvilavtčius Anolina- 
ras, Ramonauskas Ceslo- 
yas,Sakalauskas Ipolitas, 
Šidlauskas Justinas,Stane
vičius ĮJdeponas, Stankų na- 
vičius Česlovas, Valiukevi
čius Jokūbas, Viktorą vičius 
Antanas.

Drąsios moterys: Gri
niūtė Laimutė, Kazlauskai
tė Petronėlė, Kemežaitė
BirutąMirevičiutė Marija 
Mironaitė Ona,Petrauskai
tė Petronėlė, Petraitienė 
Lidija,Pūkelevičiutė Biru
tė, Stmkevičįenė Rožė, Rū
gytė Alicija,Šimulienė Mo-

Amerikos lietuvis advokatas Jonas Bagdžiūnas-Borden Lietuvos Advokatų Tarybos 1936 m. rugsėjo 15 d. posėdyje. 
Sėdi iš kairės į dešinę advokatai: prof. S. Bieliackinas, J. Bagdžiūnas-Borden, Tarybos pirmininkas prof. P. Leonas, M. 
Sleževičius, R. Skipitis, stovi — prof. V. Stankevičius, VI. Požėla, Z. Toliušis, V. Fridšteinas, Advok. Tarybos reikalų 
vedėja Marija Alminienė, J. Našliūnas.

MARABU

Pirmieji lietuviai atei
viai, mažaraščiai ar net 
beraščiai,geriau neišmany 
darni atsivežtinės pavar - 
dės,kaip kas išmanė, taip 
taikėsi prie amerikonų, 
kad ir beždžioniškai-kad 
tik "amerikoniškai'IKazvs 
versta į Charlies, Mikale 
jus į Mike, Izidorius į Jim, 
Barbora į Besi, Stasė, kaip 
ir Teklė į Stellą, trumpas 
ir parankus vardas Ona į 
Anna.Elzėį Elizabeth, An- 
tosė į Antonette, ir k.

Mano atidą atkreipė 
nika, Trampauskaitė Bea- Laisvojoj Lietuvoj rugsėjo 
ta, Vanagienė Ieva. 8 laidoje gerb. J. Butkaus 

rašinys antrašte Mūsų pa- 
Lietuviškai.ty.kaip Lie- rodinė lietuvybė, kuriame 

tuvoj rašėsi, vardų/pavar tarp kitko sakoma, kad lie 
džių yra daug, parinkau ii- tuviam rodantis kitataučių 
giausius vardus/pavardes, parengimuos,dėl pačių lie 
ir tai toli nevisus, parody- tuvių apsileidimo lietuvių 
mui, kokių drąsių lietuvių pavardės daininįkės Rič - 
nepriklausoma Lietuva įs kienės.kad ir Bičkus,kita- 
tengė išauklėti, kad ir ne- taučių tariama kaip Bikus 
visus,bet ir tais tenka nuo ir:lietuvėm sako: 
širdžiai džiaugtis,ypkč me 
terim,kurios ryžtasi išlai- "Jei jos ryžtasi svetim- 
kyti moterišką-ienė, ar taučiam rodytis, žengti į 
mergautinę-ytė lytį, tokių SCenąlietuvybės vardu, ko-

Pastarųjų ateivių tarpe 
yra apsčiai nuolankių, bež 
džioniškai besitaikančių

pirmuos ateiviuos nebūta, dėl negali mėgint ištart sa- 
, . , vo pavardės lietuviškai: ne

Vardųą/pavardes parin- Marilyn, o Marilė, ne Don- 
kau iš Čikagos tolkalbio na o fSone, ne Christine, 
knygos/Telephone Book/ . o Kriste... Arba dar ge -

1966 metų vasario 14 dieną New Yorke mirė visuomenininkas A. Grigaliūnas-Grigaitis, ypač 
žinomas savo veikla prieš Pirmąjį pasaulinį karą Rygoje. Prie jo karsto matome dukterį Bi
rutę Novickienę su vyru inž. Antanu Novickiu. Foto S. Narkeliūnaitės.

sau tikrai tautinį vardą iš 
Lietuvos praeitie s, arba iš 
jos vietovių4>av.iškur tos 
vietos šeimos protėviai ki 
lę/. Taip mergina savo as
menį glaudžiau surištų su 
tėvyne pasivadindama Skuo 
dė, Vilnė, Nida, Raseinė 
Juk vienuolės irgi naujo
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Sis gandrų šeimos 
paukštis atogrąžų kraš
tuose atlieka sanitaro 
vaidmenį, kadangi minta 
daugiausia dvėseliena. 
Paveikslėlyje matome jj 
tiek prisilesusj, kad gūžys 
styro kaip antrasis snapas.

Marabu — stambus 
paukštis. Jo kūnas būna 
iki 1,6 m, o išskėsti spar
nai — apie 3 m ilgio. Ma
rabu yra gana gudrus.

gabalą, 
I virių, 
išžiojęs 
praryja.

griebęs mėsos 
marabu jj išmeta 
o paskui, plačiai 
snapą, pagauna ir
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PASIŠVĘSTI DĖL NUOMININKŲ IR NUOSAVYBIŲ 
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JONAS 
AVYŽIUS ROMANASKBAS KKffiKELEJE

25 atkarpa.
T KEČIA KALIS

VI KAS ŽMONES SKIRIA

Prieš kelias dienas iki minėto komjaunimo susirinkimo 
Arvydui buvo pasiūlyta stoti į partiją. Komjaunimo komite
tas žadėjo rekomenduoti. Po susirinkimo niekas jau nebe- 
užsiminė nei apie partiją, nei apie rekomendacijas. Ir tik 
1954 metais šis klausimas vėl iškilo. Bet dabar buvo kita 
aplinka, kiti požiūriai, kiti interesai. Arvydas, dirbdamas ra
jono vykdomajame komitete, užsirekomendavo kaip parei
gingas, sumanus darbuotojas; buvo nuspręsta pakelti jį sky
riaus vedėju ir pasiūlyta stoti į partiją, nes kažkam atrodė, 
kad žmogus be partinio bilieto negali būti nei doras, nei 
talentingas, nei sugebąs užimti bent kiek atsakingesnį pos
tą. Arvydas priėmė pasiūlymą, kurio, atvirai pasakius, seniai 
laukė. Jis būtų visiškai laimingas, jeigu ne viena aplinkybė, 
užtemdžiusi pakilią nuotaiką. Toji aplinkybė buvo kažkoks 
gėdingas sutapatinimas partijos su tarnyba. Arvydas nega
lėjo atsikratyti šleikštaus jausmo, kuris suprantamas tik žmo
gui, nusprendusiam sudaryti kažkokį sandėrį ir labai abe
jojančiam to sandėrio garbingumu. Žmogus pakviečiamas į 
partiją dėl to, kad prireikė skyriaus vedėjo. . . Visai logiška 
manyti, kad tas žmogus sutiko stoti į partiją todėl, jog nori 
užimti skyriaus vedėjo vietą. Tai buvo deguto lašas medaus 
šaukšte, bet Arvydas nurijo jį, nedarydamas platesnių išva
dų. Gausybė perskaitytų knygų, sveikas protas, plati pri
gimtis ir gyvenimo patyrimas, tiesa, nedidelis, bet gausus 
įvykiais, padėjo jam suformuoti tvirtą savitą pasaulėžiūrą, 
kuri leido žiūrėti į pačius niūriausius reiškinius blaivomis 
optimisto akimis. Gyvenimas yra vientisas ir įvairiapusis, gal
vojo Arvydas. Vieniems jis gali atrodyti geresnis, kitiems 
blogesnis — čia priklauso nuo to, iš kokių pozicijų žiūri
ma į reiškinius,— tačiau negalima vertinti gyvenimo, kaip 
likimo primesto daikto, nepriklausomo nuo žmogaus valios. 

Tiesa, gyvenimas formuoja žmogų, tačiau žmogus savo 
ruožtu tobulina gyvenimą, tuo pačiu ruošdamas palankesnę 
dirvą ateinančiai kartai. Arvydas, kaip kiekvienas karštas ta
rybinės santvarkos patriotas, giliai pergyveno asmenybės 
kulto padarinius, bet tvirtai tikėjo, kad t a i praeis, tai t u r i 
praeiti, kaip bet koks reiškinys gyvenime. Visai natūralu, 
kad kūdikis apserga, tačiau jo organizmas, jeigu iš prigim
ties stiprus, sveikas, nugalės laikiną negalavimą ir toliau 
vystysis normaliai. O Arvydas tikėjo savo kūdikiu; jis nė 
minutei nesuabejodavo, kad partijos pagrindinė linija tei
singa, ir jautėsi ramus, kaip žmogus, pagaliau įsėdęs į pas
kutinį traukinį, einantį jam reikalinga kryptimi. Kelionė 
tolima, prieš akis daug įvairių netikėtumų. Gali negauti savo 
mėgiamos pupelių kavos ar Kijevo kotletų: sekančioj sto
telėj gali įlipti daugiau žmonių, ir tau, ko gero, prisieis už
leisti patogią vietą moteriai; šalia tavęs, o dar blogiau — 
priešais, gali atsisėsti žmogus smarkiai prakaituojančiomis 
kojomis, kurias plauna kartą per mėnesį; pagaliau, užsnū
dus po sočių pietų, tūlas valkata gali nušvilpti tavo laga
miną. Ir vis dėlto, nors ir patyręs panašių nemalonumų, esi 
tikras, kad, kas bebūtų, tavo traukinys ateis į reikalingą 
stotį, kurią pasiekti, gal būt, svajojai visą gyvenimą.

Arvydas pastūmė abudu sąsiuvinius į šalį ir atsistojo. 
Vėl grįžo įprasta žvali nuotaika, noras veikti. Prisiminė, kad 
prieš kelias dienas rajoninio laikraščio redaktorius prašė pa
rašyti straipsnį. Tik ne apie kelius, o aplamai apie savo, 
kaip kolūkio pirmininko, darbo patyrimą. „Juokinga,— pa
šaipiai pagalvojo Arvydas.— Ką gali žmogus patirti per ne
pilnas šešias savaites? Pagaliau ar galima tai vadinti paty
rimu, kol nematyti rezultatų?"

Jis žvilgterėjo pro langą. Minčių ratas akimirkai sutriko, 
sugirgždėjo ir stabtelėjo, tarsi kas būtų įmetęs akmenuką 
tarp krumpliaračių. Staiga pajuto, kad kažko trūksta, kaž
kas ne taip, bet iš karto negalėjo susivokti, kas ir kaip. Su
glumęs apsidairė kambaryje, lyg ieškodamas užmiršto daik 
to, o kadangi akys nieko neįprasto neužtiko, minčių ratas 
vėl pajudėjo iš vietos ir, sutraiškęs įkritusį akmenuką, ėmė 
suktis kaip anksčiau.

Arvydas atsisėdo, atsivertė antrąjį sąsiuvinį ir, užrašęs 
ankstyvesnę mintį, pradėjo ją rutulioti. Tačiau tarp krump
liaračių vėl įlėkė akmenukas, šį kartą stambesnis, ir minčių 
ratas antrąkart užsikirto: jis prisiminė žmoną. Paprastai tuo 
metu virtuvėje girdėdavosi ruošos garsai, berniuko keliamas 

triukšmas, o dabar visas namas skendėjo slogioje vakaro 
tyloje. Arvydas sunerimo. Tačiau tai nebuvo tikras neri
mas, sužadintas būkštavimo dėl artimos moters, o kažkas 
panašus į nepasitenkinimą žmogaus, kurį suerzino įprastos 
tvarkos pažeidimas.

Valandėlę jis vaikščiojo kambaryje, stengdamasis išsi
blaškyti, tačiau minčių ratas iš inercijos sukosi ta pačia 
kryptimi. „Iš tiesų, kodėl ji šiandien tiek ilgai užtruko? 
Anksčiau niekada taip neatsitikdavo."— Jam buvo pikta, 
kad, užuot racionaliai išnaudojęs laiką, tvarkydamas užra
šus ar skaitydamas knygą, turi be reikalo eikvoti energiją 
dėl žmogaus, kuris kažkodėl neparėjo namo įprastu laiku. 
Arvydas ironiškai nusišypsojo, smerkdamas savo silpnumą, 
uždegė lempą ir vėl ėmėsi užrašų. „Šia tema galima pa
rašyti visą disertaciją.— pagalvojo jis, perskaitęs paskutinį 
įrašą.— Iš tiesų, kodėl neparašyti disertacijos? Juk šioje 
srityje dar neplėšti dirvonai. Pavyzdžiui: „Kolūkio ekonomi
nio augimo perspektyvos santykyje su valstiečių sąmonės au 
girnų" ar ką nors panašaus. Kodėl gi ne tema?"

Arvydas skubiai užrašė pastabą; jis buvo sužavėtas neti
kėtos idėjos, bet knietintis nerimo kirminas vėl grąžino į 
tikrovę. „O vis dėlto ji niekuomet taip ilgai neužgaišdavo." 
Jis įmetė abudu sąsiuvinius į stalčių ir valandėlę dvejoda
mas žiūrėjo pro langą į tirštėjančias sutemas. Paskui per
sirengė ir išėjo į kaimą.

Suniukusiu dangumi plaukė sunkūs rudeniai debesys. 
Kartais jie prasiskirdavo, ir žalsvose properšose sužibėdavo 
vėsios, vos įžiūrimos žvaigždės. Nuo Akmenės drėgnas pie
tys nešė liūliuojantį pempių gyvavimą; jam pritarė tingus 
šunų amsėjimas kaime ir monotoniška merginų sutartinė. 
Dainavo Gaudučio — Pomidoro troboje, mat, buvo jo duk
ters Romos vardadienio išvakarės, todėl melžėjos atėjo pa
sveikinti savo bendradarbės, kuri dabar sėdėjo už vaišėmis 
apkrauto stalo eglišakiais apipintoje kėdėje.

„Ir čia neapsieinama be buteliuko",— karčiai pagalvojo 
Arvydas. Jau norėjo patraukti per Pomidoro sodą ir, ap
lenkęs kryžkelę, išeiti tiesiai ant Krūminio sodybos, bet tuo 
metu iš Raudonikio kiemo išvažiavo sunkvežimis. Arvydas 
pasitraukė prie pat griovio, praleisdamas mašiną, tačiau Buk
medžio miškų ūkio šoferis nebūtų šoferis, jeigu tokia proga 
nepridėtų gazo. Arvydas įdėmiu žvilgsniu palydėjo tolstan
čią priekabą, vienok mašinos numerio negalėjo įžiūrėti —

Nukelta 4 psl.

lenui,‘tantis kovotojas del Lie
tuvos Laisves Z. Juknevičius,

Buenos Aite., įvyko sveikinimas 
Naujųjų Metu ptoga "Panora- 
tna Ilogareno” valandoje.

Dalyvavo 52 tautų atstovai iš 
viso pasaulio žemynų — L'.irn, 
pos, Azijos. Airi.-oš, Gcea«*,|OS», 
Šiaure.",, Cent o i- rietu Ameri
kos. Du trečdaliai a' .io* ų sudarė 
diplomatai: mnb.sadoriai, igaL.o- 
ti, inimsteriai, ker. cjc‘ __
su jų korpuso dekanu p-ierrje. 
kr- .e ’;al::E-.įo savąja ir i- p -ių 
kalia perduodami sveir.-kūmus 
ea>. o kolom joms c.'a g’-v.--p 
čioms ir Argentina’.

Lietuviai, irgi buvo pakvipti. 
Garbė atstovauti teko Zeleriu-ii 
Jukneviėiaui, Lietuvai Išlaisvinti 
Centro A.r^e.iiinoĮe pirmininkui 
ir "R.'.mbyno” nariam.-; kūrėjams 
p-lc: Zuzanai Vanagaitei ir i icc- 
torui Lev.tnavičitii. Lietuvai Iš
laisvinti Centras Afgentiiioįvirtys 
taktinąja Atstovybe Argentino
je, nes neperstojamai raštų ir 
žodžiu reiškėsi įvairioje veikloje 
Argentinoje, visur ir visuomet 
gynė Lietuvos bylą
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Balerina 
Ramona Rataitė

Aną savaitę po daugiau kaip 1 
pusmečio gastrolių po pasauli 1 
namo sugrįžo Australijos naciona
linis baletas. Australijos spauda 
įtemptai sekė šios trupės pasirody
mus {vairiose pasaulio vietose ir 
reikia pasakyti, tie pasirodymai 
Australiją atskleidė kaip naują 
besiskleidžiančią kūrybinę pajėgą.

ši Australijos baleto tru
pė, savo gastroles su dideliu pasi
sekimu pradėjusi Lebanone, per
važiavo per Europos didžiuosius 
teatrus, Angliją, Ameriką, Kana
dą ir baigė Havajuose. Visur šio 
baleto pastatymai buvo ‘aukščiau
siai {vertinti, o Paryžiaus šokių 
festivaly jam, kaip trupei, buvo 
pripažinta pirmoji vieta.

Balerina Ramona Rataitė prieš 
eilę metų pradėjo šokti Borovans- 
kio baleto kompanijoje ir šiam mi
rus ši Australijoje pirmaujanti 
baleto kompanija priėmė Australi
jos vyriausybės globą ir tuo pačiu 
pasidarė Australijos nacionaliniu 
baletu. Prieš vykstant j "ši svarbų 
gastrolių turą šokėjų tarpe buvo 
padaryta griežta atranka, bet Ra
mona, kaip daug žadanti šokėja be 
jokių abejonių pateko į atrinktųjų , 
skaičių ir taip ji su šia grupe ap-| 
keliavo aplink pasaulį garsindama 
ne tik Australijos, bet ir lietuvių į 
vardą.

šokant jiems Londone jie statė 
šalia kitų ir pilną baleto “Raimon
dos” sąstatą su Dame Fontyn ir 
Nurajev. Vietos spauda, aukštai 
įvertindama šį retą pastatymą pa
brėžė, kad šis baletas Londone vi
soje pilnumoje buvo pastatytas tik 
Australijos baleto, o pirmą kartą- 
Londone jis buvo pilnai parodytas 
1935 metais Londone tuo metu 
gastroliuojančio lietuvių baleto iš 
Kauno valstybinio teatro.

o Lietuvoje paminėta ra
šytojos Sofijos Čiurlionie
nės 80 metų gimimo sukak 
tis, kovo 13 dieną.

34 LIETUVIŲ ENCIKLOPE 
DUOS TOMAS

jau išeina iš spaudos, Ja
me Įdėti sverbesni straip 
sniai: dailJ.Vienožinskis, 
Vienuolis-Žukauskas, Vie 
sulas, V ietnamas, V ievis, 
Vileišiai, Vilija, Vilkaviš
kis, Vilkija, Vilkolakis, 
Vilnius ir Įvairūs Vilniaus 
dalykai-organtzacijos, mo 
kyklos, Įstaigos ir t.t.Vy 
r įaustas Lietuvių Komite
tas, Vyriausias Tribuho- 
las, Virusai, Visata, Vys 
tymasis, Visuotinis baž
nyčios susirinkimas, Vi
taminai, Vytauto di.uni - 
versitetas,Vytauto pini
gai, Vytenis, Vyžuonos, Vo 
kietija, Voldemaras,Vor
kuta, Vulkanas, W innipego 
lietuviai, Worcester, Wi
reburg ir kiti.

Po šio numerio seks 35 
ir tai bus jau paskutinis.

Tačiau labai svarbu yra 
išleisti ir 6 tomus anglų 
kalba. Tai yra gal dar sv 
arbiau, negu lietuviška en 
ciklopedija. Visi lietuviai 
kuriems brangi Lietuva ir 
jos kalba bei jos kultūra, 
visi turime skirti angliš
kai enciklopedijai dar 90 
dolerių, nes tie 6 tomai 
išleisti kaštuos 90 dole
rių. NL red. mielai pa
dės norintiems anglišką 
enciklopediją užsisakyti.
SOVIETINIS "SOCIALIS
TINIS REALIZMAS" JAU

BRAŠKA
Maskvoje įvyko Pabalti
jo kraštų dailininkų darbų 
paroda, kurią neblogai Į- 
vertino kritika. Bet...po 
litrukams atrodo, kad dai 
lininkų darbuose permaža 
"socialistinio realizmo".UI • • 

O ši "vertybė" žmonių 
masėse juo toliūu, juo blo 
giau vertinama,-todėl "Ti 
esos" publicistai šoko tą 
"realizmą" ginti, nors jis 
faktinai ne realizmas, bet 
natūralizmas.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

R. GIBAVICIUS

TREČIOJI DAINŲ ŠVENTĖ

VILNIUS
Medžio raižinys

DALINIS REPERTUARO PAKEITIMAS

Kadangi gavus Br. Budriūno kantatą "Tėviškės na
mai" paaiškėjo, jog ji yra ilgesnė ir ne taip jau lengva, 
kaip buvo tikėtasi, todėl, kad palengvinti chorams, Dai
nų Šventės komitetas praneša, jog repertuare numaty
tos dvi dainos, būtent J. Gruodžio ’’Mergužėle mano 
miela" ir J. Naujalio "Vasaros naktys" DainųŠventėje 
nebus išpildomos. Chorai jų gali nesimokyti.

III DAINŲ ŠVENTĖS DIRIGENTAI

Garbės dirigentė - Alice Stephens
Jungtinio mišr. choro - Jeronimas Kačinskas
Jungtinio mišr, choro - Alfonsas Mikulskis
Jungtinio mišr. choro - Petras Armonas
Kantatos "Tėviškės namai" - Bronius Budriūnas
Vaikų jungt. choro - Faustas Stroliavilt '• ’

Jau yra komitete užsiregistravę 23 chorai, kur^ęda
lyvaus III Dainų-šventėje; Darmeužsiregistravę chorai 
prašomi nedelsiant užsiregistruoti Dainų Šventės komi
tete. Pirmininko dr. S. Biežioadresas: 3241 W. 66th PI., 
Chicago, Ill. 60629

NUTARIMAI DĖL JAUNIMO

Kovo 9 d. Dainų Šventės Kom. Pirm. Dr. S. Biežis 
sukvietė Komiteto posėdį aptarti einamuosius reikalus.

Buvo nutarta visiems Jaunimo Kongreso dalyviams 
suteikti 50% nuolaidą už įėjimo bilietus. Numatoma, kad

^Frljos
VEDA D R. GUMBAS

KVAILAI NUKALTA VINIS 
Psichiatrinėje ligoninėje Ii 
gonys bando Įkalti Į sieną 
vinį. Vienas jų Į sieną (re 
mia galvutę ir kala Į smai 
galį.
- Na ir beprotis gi tas, kas 
taip padirbo vinį,-sako kai 
lėjas.- Kur tufrėjo būti gal
vutė, jis padarė smaigalį.
- Tu pats beprotis, -jam 
atkerta kitas,-juk šita vi
nis padaryta priešais esa
nčiai sienai.
AR RŪKYMAS KENKIA ?
- Perdaug rūkai,-sako gy
dytojas pacientui.-Grei mi 
rsi, jaunas būdamas.
- Pasaka, - atkerta pacien
tas.- Mano tėvas rūko vi
są laiką, o jau turi 75 me
tus amžiaus.
- Ne visai taip, -sako gydy 
dytojas,- jei nerūktų, tu
rėtų jau 80.
PADĖTIS BE IŠEITIES

GERAI IŠAUKLĖTA
Vieno šokių vakarą jau

na mergaitė buvo supažin 
dinta su jaunu vyruku,su 
kuriuo ji dabar išėjo šokti. 
Norėdama užmegsti kalbą 
mergaitė sako vyrukui:

-Sakykite, ar pažįstate 
tą biaurų žioplį,kuris ten 
kampe sėdi ir į mus žiūri?

-Juk tai mano brolis,- 
atsakė vyrukas.

-Ach,-susijaudino mer
gaitė,-dovanokite,kad ne
pastebėjau, jog judu pana
šūs. ..

NEŽINO ISTORIJOS
Teatro direktorius, atė

jęs į repeticijas:-Kas tas 
neužauga?
Režisorius:-Kaip tai? Tai 
Napoleonas.
Direktorius:-Ir tokiam ne 
užaugai duodate vaidinti to 
kią svarbią rolę ?

KOKS SKIRTUMAS?

VINCAS MICKEVIČIUS 
KRĖVĖ

ilgą laiką okupuotoje Lie
tuvoje buvo laikomas iš
brauktu iš gyvenimo. Da
bar jau vėl grąžinamas Į 
gyvenimą ir sceną.Vii 
niuje vaidinamas jo Skir
gaila, o Šiauliuose ruošia 
mas jo Šarūnas.

Rašytojas pasiūlė teatrui 
3-jų veiksmų veikalą ir po 
tūlo laiko klausia direkto 
rių, ar priimtinas.
- Trys komisijos nariai su 
taria, kad veikalą galima 
būtų statyti, bet išmetus 
vieną veiksmą.
- Tai niekis. Aš sutinku.
- Bet kiekvienas iš tų 3-jų 
galvoja vis apie kitą veiks

Vienas žymus smuikinin 
kas turėjo koncertuoti pas 
vieną turtingą amerikietį. 
Po ilgo ieškojimo palėpėse 
šeimininkas duoda smuiką 
muzikui. Šis apžiūri smui 
ką ir sušunka:-Ar jūs ži
not, kad šis smuikas yra 
virš trijų šimtų metų se
numo ?

Amerikietis atsako:-Na,
mą...

AR ŠVARUS?
Leidėjas:-A r jūsų veika 

las yra švarus ?
Autorius:- Ir dar kaip'. 

Pirmas veiksmas vyksta 
juk tualetiniame kambary.

nuvalykitkiek.pavaksuokit 
ir jie, mano svečiai, neras 
jokio skirtumo.

Mįslės

Vos gimęs — daug žino, išmano, 
Per metus — ėmė ir paseno.

(Kalendorius)

jaunimas dalyvaus organizuotai ir jų įžygiavimas įam- 
phiteatrą sudarys įspūdingą programos pradžią.

Dainų šventės komitetas susitarė su Jaunimo Kong
reso anglų kalba informacijos komisija veikti bendrai ir 
nelietuviškuose laikraščiuose abu įvykius propaguoti 
bendrai. Anglų kalba informacijos pirm. S. Pieža numa
to, kad šie du įvykiai sukels nemažą susidomėjimą ame
rikiečių visuomenėje. Šia proga galima bus paskelbti 
įvairaus pobūdžio informacijų apie lietuvius ir jų kultū
rą.

Projektuojama dainas įrašyti į juostą.
Po koncerto, planuojama toje pačioje vietoje surengti 

choristams ir visuomenei pobūvį. Manoma, kad po var
ginančių repeticijų ir nelengvo koncerto bus pravartu — Siūlau jokiu būdu neuž- 
pasidalinti įspūdžiais ir pabendrauti linksmoje nuotaiko- sisakyti grybų!
je.

KAIMAS KRYŽKELĖJE Atkelta iš 3 psl.
jis buvo užteptas purvu,— paskui neskubėdamas nusivalė 
aptėkštas kelnes ir pasuko į Raudonikio kiemą.

Taip, to ir tikėjosi: už tvarto gulėjo pora ilgų pušinių 
rąstų, tebekvepiančių mišku. Vienas buvo paristas po pasto
ge, o apie antrą pūkštė Raudonikis su žmona, varydami 
svertais prie pirmojo. Pamatę Arvydą, abudu suglumo. Rau
donikis numetė svertą, nelyginant tas būtų nudeginęs ran
kas, o Magdė tūptelėjo ant rąsto, tarsi norėdama jį paslėpti 
po sijonu.

— Apsiprekinote? . .— užkalbino Arvydas.
— Šniukštinėji? — savo ruožtu paklausė Magdė, akimo

ju įvertinusi padėtį ir pasirengusi gintis.
Raudonikis stovėjo nejudėdamas kaip siloso bokštas.
— Iš tavęs, Raudonikien, nėra ko reikalauti sąžinės. 

Bet jeigu neturi sąžinės, tai gal žinai, kas-gresia už bendra 
vimą su vagimis?

— Pasodinsi?! — Magdė pašoko. Juodos akys kaip dė
lės įsisiurbė į Arvydą.— Malonėk. Prašau. Tamsta gali tą 
padaryti.

Raudonikis sušniokštė kaip jo kalvės dumplės ir toliau 
stovėjo be žado.

— Kam sodinti? Kokia nauda iš to? Tokių kaip tu ten 
ir be tavęs užtenka. Rąstus tai teks atiduoti. Ir vagį nuro 
dyti. O su Justinu atskirai pakalbėsime.

Raudonikis išleido visą orą ir vėl apmirė.
— Žiūrėkit, koks narsus! — Raudonikienė įsisprendė į 

šonus ir žengė prie Arvydo.— Teisybę surasti įsigeidė. Va
gį jam nurodyk, rąstus atiduok. O šito ar nenori? — kyš
telėjo špygą.

— Žmona. . .— sustenėjo Raudonikis.
— Nebijok, neiššaus,— nusijuokė Arvydas.
— Teisuolis, sąžiningasis! — rėkė Magdė, neatplėšdama 

įtūžusio žvilgsnio nuo Arvydo. . .— Pirktą daiktą atimti įsi
geidė. Bet kodėl mes vieni turime atiduoti? Atimk iš visų. 
Iš Robinzono, Buzausko, Pomidoro, Trinkos. Karanauskas 
visą namą iš tokių pasistatė. Eik, sugriauk jo trobą ir grą
žink sienojus miškų ūkiui! Ko stovi? Tempk visus į teismą!

— Nurimk. Raudonikien — kaimą sušauksi. . . Sėskis, 
pasikalbėsim kaip žmonės. Sėskis, Justinai.— Arvydas tai
kiai ištiesė ranką, norėdamas paimti Magdę už alkūnės, bet 
moteris atšoko ir pravirko.

Raudonikis, sunkiai dūsaudamas, atsisėdo ant rąsto.
— Ašaromis reikalo nepataisysi,— pratarė Arvydas su

mišęs. Jis norėjo kalbėti griežtai, tačiau balse prieš jo valią 
suskambėjo atsiprašymo gaida.— Mums nėra ko pyktis, Rau
donikien. Nors tu mane įžeidinėji dėl savo neišmanymo, bet 
nieko neturiu prieš tave. Aš gerbiu darbščius žmones, o tu 
moki dirbti. Iš laukininkų pernai reta moteris turėjo tris 
šimtus darbadienių. Šaunuolė! Taip. . . Bet štai bėda: neger
bi svetimo turto. .. Kaipgi taip galima? Žmogus prakaita
vo, dirbo, gal būt, galo nesuveda su galu, o tu šmaukšt po 
skvernu jo gerą. Nė dėkui, nė išgrauš. Negražu. Ir nuodė

mė, jeigu tiki įDievą.
. — Rąstus mes pirkome už grynus pinigus,— sukūkčio- 

jo Magdė.— Nieko nenuskriaudėme. ..
— Kad ne vien rąstai, Raudonikien.— Arvydas atsisėdo 

šalia kalvio.— Vaginėji viską, ^as kolūkyje pakliūva po ran
ka. Anądien, prisimeni, užėjęs į kiemą, radau lesinant viš
tas. Tokių grūdų negavai už darbadienius. Iš kur jie? Pasi
darbavai, kai sėklą valėme. . . O jeigu jau kalbėsime apie 
rąstus, tai, nors pinigus ir sumokėjai, jie vis tiek vogti. Tas 
sukčius piršto nepajudinęs uždirbo pusantro šimto rublių, 
o valstybė tiek pat neteko. Tu padėjai apvogti valstybę, Rau
donikien.

— Visi vagia. Mes iš valstybės, valstybė iš mūsų. Pats 
sakei, kad gerai dirbu, o ką gaunu už darbą? Grašius. Poros 
kojinių už savaitės darbą nenuperku. O valstybė laikosi 
savo. Jai nesvarbu, kiek tu gauni už darbadienius. Užėjai 
į krautuvę — mokėk. Eik, tamsta. . .— Magdė beviltiškai 
numojo ranka ir, gailiai sriūbaudama, nuėjo į trobą.

„Kažin, ar ji yra kada nors nuoširdžiai verkusi?" — 
pagalvojo Arvydas, o garsiai pridūrė:

— Tavo boba nebloga artistė.
— Lyja. ..— burbtelėjo Raudonikis.
Arvydas ištiesė ranką ir tylėdamas žiūrėjo, kaip ant 

delno krinta vėsūs vandens lašeliai.
— Visko iš tavęs tikėjausi, tik ne to,— pagaliau prata

rė.— Komunistas — valstybinio miško vagis.
— Magdė susitarė. . .
— Po galais! O kur tavo galva?
Raudonikis kyštelėjo ranką į švarko kišenę, bet pupų 

atsarga buvo išsibaigusi. Tad suirzęs pasikasė pasmakrę ir 
atsiduso.

— Gal eisim į trobą? — pasiūlė nedrąsiai.
— Ar vogtas rąstas užpakalį degina?
— Et pirmininke. . . Kas prasidėtų su vagimis, jei gautų 

teisingai nusipirkti. . .
— Šiaudadūšis! Jau vieną papeikimą gavai. Nori kito? 

Šį kartą bus sūresnis.
— Bus tai bus. Nesininu. Nusileidau bobai. Kaltas. Bet 

ar iš gero? Pats matai, kokia mano trobelė. Sukiužusi kaip 
kiaušinis, vėjai pro sienas švilpia. Treti metai prašau kol
ūkio medžiagos remontui. Neišverkiu. Kurie keliasi iš lau
kų į gyvenvietę, tuos paremia, o kam reikia seną pasi- 
lopyti — nė šakaliuko neduoda. Taip iš netyčių ir {klimpsti 
žmogus.

— Žmogus. . . Gali įklimpti toks Šileika ar Gaudutis, o 
tau nevalia. Tu komunistas. Privalai saugoti įstatymą, kas 
bebūtų, kad, nusižiūrėję į tave, ir kiti gerbtų valstybinį tur
tą. Negauni rąstų teisėtu keliu — nereikia. Tegu vėjas pro 
sienas švilpia. Manai, į partiją įstojai tam, kad užpečkyje 
šiltai galėtum miegoti? Ne, mano mielas. Visų pirma su
rask nakvynę kitiems, o tik tada, jeigu atliks vietos, pats 
prisiglausk.

Arvydas žvilgterėjo į Raudonikį ir nutilo. Kalvis sėdėjo 
abuoja veido išraiška, įrėmęs atbukusį žvilgsnį kažkur į pa
kluonių medžius. Neatrodė, kad nors vienas žodis būtų pa
lietęs jo sąmonę.

— Ko tyli? — piktai paklausė Arvydas. »
Raudonikis krūptelėjo ir suvarė ranką į tuščią pupų san 

dėlį.
— Ką bekalbėsi. Magdė laukia mažo. Ateis žiema — 

pražuvę.
Arvydas atlėžo.
— Ko anksčiau nesakei? Būtume pasirūpinę.
Raudonikis netikėdamas gūžtelėjo pečiais.
— Valdyba tau išskirs rąstų,— metė mechaniškai ir tuoj 

pat pasigailėjo neatsargiai išsprukusio pažado: kolūkis ne
turėjo nė šakaliuko atliekamos statybinės medžiagos ir ne
buvo jokios vilties gauti papildomą paskyrą.

— Ką tamsta pasakei? — sujudo Raudonikis.
— Kad esi kvailys! — sušuko Arvydas, pagautas bevil

tiško įtūžimo.— Jei nupirkai vogtus, tai nors kleimas nu
plauk, asile!

Nusigręžė ir nuėjo, palikęs apstulbusį Raudonikį, kuris 
težinojo ar verkti, ar juoktis; tad kraipė galvą, kaip prieš 
;aulę apspangęs, kol suprato, kad pirmininkas nejuokauja, 
r tie du rąstai nepavirs jau nei partiniu papeikimu, nei ki
ekiais nemalonumais, o taps paprastais, žmogui užuovėją 
teikiančiais sienojais, kurie, būdami ne auksiniąi, buvo bran
gesni kalviui už viso pasaulio auksą.

O Arvydas tuo tarpu kone pustekinis leidosi per kiemą. 
Skruostai degė kaip įtrinti druska, kojos pynėsi. Prakeikta 
grandis! Vienas pavogė, kitas nupirko, trečias padėjo pa
slėpti. .. Reikėjo ją ryžtingai nukirsti, vienu smūgiu! Bet 
kaip, jei už jos gyvas žmogus? .. „Magdė laukia mažo..." 
Tūkstančiai Magdžių ir tūkstančiai mažų, o žmogaus sąžinė 
viena. Bet ir širdis viena. Ne pušinis rąstgalis, ne negyvos, 
nors labai protingos įstatymo raidės — širdis!

Išlėkė į vieškelį. Visai pamiršo, ko išėjęs iš namų. Pa
smarkėjęs lietus kapojo įkaitusį veidą, ausyse kaip pasity- 
fiojimas skambėjo pas Pomidorą melžėjų daina. Tarpuvar
tėje stovėjo girtas Šileika ir, atsirėmęs tvoros, šlapinosi į 
griovį.

— A, prisidatėlis! — sušvebeldžiavo, pažinęs Arvydą.— 
Gyvas dar? Gyvenk, gyvenk, kiek dievo skirta. Linksmin
tis! Ne taip daug laiko beliko...

— Eik miegoti. Jeigu nebe brigadininkas, tai, manai, 
gali prisišvampęs kaip kiaulė voliotis,— sugėdino Arvydas, 
įausdamas, kad atslūgsta sustingimas ir vėl grįžta pirmykš
tė energija.

— No no. Ne taip smarkiai. Šileika tokių vyrų neišsi- 
gandęs. Kapliuok pro šalį, žmonių neužkabinėjęs. Vykis sa
vo bobą. Praėjo su Martynu, šlaunimis susirakinę.— Šileika 
padarė nepadorų judesį ir nusikvatojo. Daugiau bus.

RIMAS MULOKAS GABUS 
ARCHITEKTAS

Rimas Mulokas, studentas 
architektas, bebaigiąs architek
tūros studijas Illinois universi
tete, Urbanoje, III., š{ semestrą 
laimėjo pirmąsias premijas net 
dviejuose konkursuose.

Vienas konkursas buvo skelbia
mas, kviečiant jamedalyvauti vi
sos Amerikos architektus - in
žinierius ir studentus. Tema — 
pigių butų miesto, iki 20.000 gy
ventojų prie San Francisco, Ca
lif. statybos projektas. Trylika ge
riausiųjų projektų buvo premi
juoti. Iš trylikos premijų, sep
tynios teko varžovams iš Illi
nois universiteto, jų tarpe ir Ri
mui Mulokui. Premijuotieji pro
jektai gegužės mėnesi buvo iš
statyti visuomenei susipažinti, 
San Francisco City Hali.

Antrame konkurse, kur{ kas
met ruošia Illinois universite
tas, šiais metais spalvotų pro
jektų grupėj Rimas Mulokas lai
mėjo pirmąją vietą. Konkurse 
premijuotieji darbai buvo viešai 
išstatyti •

Rimas Mulokas yra architek
to ir lietuviškojo stiliaus staty
boje puoselėtojo Jono Muloko sū
nus.
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Montrealio lietuvių skautai Kaziuko mugės proga turėję savo sueigą ir iškilmes ir svečių iš kitur atvykusių.

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

KORESPONDENCINIS SĄJUNGOS SUVAŽIA
VIMAS

Kas treji metai šaukia Pirmija priėmėkorespon- 
mi skautų vienetų atstovų deneinio suvažiavimo nuo- 
tr vadovų suvažiavimai, status ir pakvietė 1966 me 
Dėlmūsųpasiskleidimopo tų suvažiavimo prezidiu- 
visą laisvąjį pasaulį,nega- mą,kuris šiuo kartu suda- 
lime susirinkti į akivaizdi rytas Chicagoje, JAV-se.
nį suvažiavimą.Todėl vėl Suvažiavimas pradėtas 
vykdysime korespondenci š.m.kovo mėn. 1 d.Prezi-

NEW YORK
ATIDARANT „LAISVĖS Ž IB UR llj" PR OCR AMA, 

KALBA ROMAS

Su Lietuvos himno gar
sais pradedame "Laisvės 
žiburio" programą, kuri 
lankys jus 105.9,FM banga.

"Laisvės žiburio" šak
nis kilo iš'pereitais me
tais įvykusios lapkričio 13 
manifestacijos.Tos mani
festacijos organizatoriai 
pamatė reikalą rūpintis es 
miniais lietuvių tautos in
teresais, kelti lietuvių vi
suomenėj tautinį sąmonin
gumą ir žadinti norą pri
sidėti prie prasmingo Lie
tuvos ’ nepriklausomybės 
atstatymo darbo, tinkamoj 
aukštumoj pristatyti lietu
vių kultūrinius laimėjimus 
-mūsų muzika, literatūrą , 
dailę.

Mes remsime visus už
simojimus,kurie mūsų nuo
mone yra svarbūs,žvel
giantį juos plačiu lietuviš 
ku žvilgsniu.Šiuo metu, mū
sų nuomone, kai kurie iš 
tokių vertingų užsimojimų 
yra:L. Valiuko vadovauja
mo Rezoliucijoms Remti-
K-to darbas, LB planuoja jungti visus lietuvius-kal

KEZ YS

mas įsteigti Lietuvių Infor
macijos Centras, J.Kapo
čiaus numatoma leisti lie
tuvių enciklopedija anglų 
kalba, lietuvių pranciško
nų užplanuoti kultūros na
mai New Yorke, Čikagos 
jėzuitų planai praplėsti jau
nimo centrą, Pasaulio Lie 
tuvių Jaunimo Kongresas, 
religinis kongresas Wa
shingtone/jei šio kongre
so metu bus pademonstruo
ta pasauliui religijos per
sekiojimas pavergtoje Lie 
tuvoje/, St. Zobarsko veda 
ma Maryland knygų leidyk
la, Lituaaus žurnalas, Lie 
tuvių Fondo darbas, jauni
mo Peticija JT-oms /da
le idžiant,kad bus tinkamai 
suorganizuota ir pravesta/ 
Organizuoto jaunimo pro
blemos ir jo veikla mūsų 
programoje užims svarbią 
vietą.Ypatingai šiais,jauni
mo metais norime propa
guoti jaunimo organizacijų 
darbui ir mintis..

Sieks im radio bangomis

f

l /sę RŪŠIŲ SIUNTINIAI 
į LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJA, UKRAINA ir U.S.S.R 
SĄŽININGAS IR GREITAS PATARNAVIMAS. 
SUMINIAI PILNAI APDRAUSTI.

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

Universal Cleaner A & (JailoU
• Valau ir taisau vyriškus ir moteriškus drabužius.
• Siuvu naujus pagal užsakymus vyriškus paltus, 

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

(at Wellington St.) Tel. 769-2941

F....  1' ■"............................................ ■■ "■« ' ■ .................... "■

Baltica Investment Corp.
Autorizuotas kapitalas S I21I.IIIK.I

J. Skučas, Prez. R \ 2-6152 (>966 - 44 \ie. Rsnrt.
Superkamų sklypu'; ir žen ę Moiitrcalv |c bei apv linkėję.

 I ž indėlius mokame S . dividendą.

JOE’S BUTCHERY & GROCER
J. LAURINAITIS

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

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

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

Tel. 525-8971

PORIRIIAI VFDYROS KRIKŠTYNOS

SUKAKTI'VFS - MAZAMI/IAMS

ĮVAIRIOS PROGOS

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

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

Taisau ir dažau lengvas mašinas 
7717 GEORGE LASALLE, QUE.

(Priešais „Nepriklausomos Lietuvos” redakciją)
Tek: garažo 366-0500

namų 366-4203

rių pavadintą "Toki daly
kai".Čikagos lietuviai jė
zuitai kiekvienam sekma
dieniui paruoš religinių 
minčių žiupsnelį. Jų paruo
šimu rūpinsis T. Juozas 
Vaišnys.Be šių nuolatinių 
bendradarbių jau yra suti
kę talkininkauti visa eilė 
iškilių mūsų visuomenės 
žmonių.

Norime, kad New Yorko 
-New Jersey lietuvių visuo
menė būtų tikroji šios va
landėlės savininke. Tuo 
tikslu steigiame Lietuvių 
Radio Klubą. Klubo nariai 
turės teisę ir pareigą rink
ti programos vedėją, nusta-. 
tyti programos turinio ben
drąją liniją, tikrinti veda
mas knygas ir piniginę ats
kaitomybę.LRK nariu tam
pa kiekvienas, sumokėjęs 
1O dol. metinio mokesčio . 
Šiuomi kviečiame visus tap 
ti LRK nariais.

1. Prašome siųsti mums 
jūsų komentarus bei pasiū
lymus, liečiančius šią va
landėlę.

2. Malonėkite painfor
muoti apie šią valandėlę 
jūsų pažįstamus ar kaimy
nus JAV gimusius lietu
vius .kurie jau yra nutrūkę 
nuo lietuviško kamieno.

3. Jei pritariat aukščaiu 
išdėstytiems šios valandė
lės tikslams ir manote,kad 
ši programa bus naudinga 
ir įdomi New Yorko-New 
Jersey lietuviams, prašo
me ją paremti, stojant na
riais į Lietuvių Radio Klu» 
bą.

Visais "Laisvės žibu-

bančius lietuviškai irtą 
kalbą jau užmiršusius. Dėl 
to dalį programos pravesi- 
me angliškai, tikėdamiesi 
į klausytojų eiles, o tuo pa
čiu ir į lietuviško gyveni
mo sūkurį įtraukti tuos.ku 
rie buvo nuo jo nutolę.

Planuojame dažnomis 
progomis pasisakyti aktua
liais lietuviško gyvenimo 
klausimais. Šalia to, nore 
darni,kad tos aktualijos bū
tų visapusiškai vertinamos, 
suteiksime progą pasisa
kyti ir skirtingai galvojan- 
tiems.susąlyga,jei jų min
tys neprieštaraus esmi
niams lietuvių tautos inte
resams. Tuo tikslu įveda
me Laisvosios Tribūnos 
skyrelį ir kviečiame visus 
šio skyrelio rėmuose pasi
sakyti.

Aplinkybėms leidžiant, 
Lietuvių Radio Klubas 
stengsis padaryti įnašą į 
New Yorko-New Jersey lie
tuvių kultūrinį gyvenimą, 
pats organizuodamas ver
tingo pobūdžio parengimus, 
kaip Čikagos lietuvių ope
ros pasirodymas New Yor
ke, rinktinės lietuvišllfe 
muzikos koncertas Linkoi- 
no centro filharmonijos sa
lėje ir pan,

Angliškąją dalį ves Anta
nas Mažeika, vadovavęs pe
reitais metais buvusiam 
žygiuiį Jungtines Tautas. 
Kiti jau sutikę pastoviai 
bendradarbiauti šiai valan
dėlei yra: Operetės choro 
dirigentas Vytautas Strolia 
ves muzikinę dalį. Vincas 
Rastenis lietuviškų reikalų
komentatorius,paruoš sky- rio" reikalais kreiptis:Ro-

n ir 81 St. Zotique St E. 
Tai. CR 7-0051. MONTREAl

BALTIC WOODWORK CO

Cleveland nį suvažiavimą.Suvažiavi 
mas spręs visus svarbes
nius mūsų organizacinius 
klausimus,nustatys gaires 
ateities veiklai ir išrinks 
naują Vyriausią Sąjungos 
vadovybę.

Mūsų Sąjungos Tarybos

diumas jau išsiuntinėjo 
savobiuletinį Nr. 1 su visa 
reikiama medžiaga.

Atstovai ir vadovai ma
loniai kviečiami visada 
laiku ir su atsidėjimu vyk
dyti suvažiavimo eigą. Tai 
mūsų svarbi pareiga.

L. E-tas.

JA VALSTYBIŲ KONGRE
SO RINKIMAMS BESIAR
TINANT

Paskutiniu laikai visose 
JAValstybėse yra gerokai 
suskilusi nuomonė dėl Vy
riausybės vedamos užsie - 
niopolitikos.Ypatingai nuo 
monės skiriasi tiek plačio 
je visuomenėje, tiek pa
čiame kongrese Vietnamo 
karo klausimu.Reikia ma 
nyti.kad rinkiminė kampa 
nija bus labai įtempta ir 
audringa. Šis įtempimas 

Jau ir šiuo metu yra jau
čiamas.

Clevelande ypatingai dė 
mes io centre yra kongres 
mano Michal Feighan per 
rinkimas. Šis Kongreso lietuvių atstovas Jonas Daugėla kalbasi su garbės sve- 
Atstovų Rūmų narys iki čiaisKongresmano Michael Feighan priėmime-bankete. 
šiol jau net kelioliką metų^ kairės; J. Daugėla, Clevelando meras Ralph S, Locher 
iš eilės lengvai perrenka arkivvskupo pad. vyskupas Isemann ir Kongresmanas M. 
mas ir šiuo metu jis yra 
net Emigracinės Pakomi 
sijos pirmininku.M. Feigh 
nas visada pasižymėjo sa
vo priešbolševikiniu nusi 
statymu ir dažnai viešai 
kritikuodavo visus tuos ,ku

Feighan. Foto V. Pliodž inskio.

KROVOS [VAIRIOS 1)1 RYS, LWGAI, \ IRTI VĖS HABITAI 
IR Kili į\ AIRĖS MEDŽIO DIRBIMU

Adresas: 547 Lafleur Street. LaSalle.
Montreal. P.Q Tel. DO 6-3884.
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ME 7-6727

DE LUXE CLEANERS |
S*v. P. RUTKAUSKAS Į

1117-6 Avenue, Lachine, P (J g

BELLAZZI - LAM Y, INC
1)0 6-6941 7682 Champlain Blvd. LaSalle
įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langę rėmai, 
Izoliaeijar Ten - Test, Masonite, statybinis popieris.

rie buvo linkę vesti šv 1 
nią susitaikymo politiką 
bolševikų atžvilgiu. Šis jo 
laikymasis gerokai jį išpo 
puliarino visų Clevelando 
tautinių grupių tarpe, kū

mas Kezys,62-15,69 Place, rių balsai daugumoje ir nu 
Middle Village,N.Y., 1137Q, imdavo jo perrinkimą. 
Tel. TW 4-1288. Jau pirminiuose rinki-

SPARDAVIMAS
Pasakiškai didelis masinės gamybos likučio iš

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

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

1095 ST. GREGOIRE STREET
MONTREAL 31, CANADA

SIUNTINIAI LIETUVON

muose prieš Feighan eina 
nettrysar keturi kandida 
tai, kurių vienas yra net 
lietuviškos kilmės E.Ka- 
talinas.
Michael Feighan savo rin 
kiminękampaniją pradėjo 
didžiuliu susirinkimu-ban 
ketu C leve lando Sheraton 
viešbutyje. Žymia ašių cle 
velandiečių politikų būry 
per 1OOO asmenų,taip pat 
dalyvavo apie 20 vietos 
lietuvių veikėjų, kurių tar 
pe J. Smetona, V. Janušk is, 
dr. V. Ramanauskas, P. 
Pliodzinskis, dr. J. Balčiu 
nas,P. Tamu’ionis, A. Pau 
tienius.J.Daugėla ir kiti.

Šia proga lietuviai turė 
jo galimybės susipažinti 
su žymiaisiais politikos 
veikėjais ir pasikeisti min 

' timis.

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

Iš čia pasiusite siuntinius savo artimiesiems 
garantuotai skubiausiai ir

urmo kainomis
(30—UOSt žemiau rinko* kainu) 

IMPORTUOJAME IŠ ANGLIJOS 
geriausias angliškas vilnones medžiagas vyriškiems ir 

moteriškiems kostiumams ir suknelėms.
Turime didžiuli pasirinkimą viln., kašmiro ir šilk, skare'ių 

Ateikite ir igitikinsite. kad čia perkant sutaupysite.
PRIIMAME UŽSAKYMUS 

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

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

vedėjas. Laisvai kalba lietuviškai.

GEORGE LAV1NSKAS
\ L L S T A T E I N S l R A N C E 

\ISį RLŠIį DRAUDIMAS.
268 - 2nd Ave., LaSalle. Tel: 366-5309.

Tdefonu 768-6679

WINDSOR
DRY CLEANERS & DYERS CO. LTD. 

Valome visokius drabužius ir kitą Jūsų namų apyvoką.
Savininkai:

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

’ SUVAŽIAVIMAI CLEVE- 
LANDE

Šių metų vasarą Clevelan- 
de įvyks jubiliejinis SLA 
seimas.

>

Tuo pačiu metu ir tame 
pačiame viešbutyje įvyks 
ir Amerikos Lietuvių Tau 
tinės Sandaros bei Tėvy
nės Mylėtojų Draugijos sei 
mai.Seimui rengti Komite 
tas tikslesnę visų seimo 
parengimų programą ir 
tvarką paskelbs kiek vėliau

SLA seimo proga yra nu 
matyta išleisti gražus lei 
dinys-programa.Visos SL 
A kuopos,organizacijos bei 
atskiri asmens gali leidi
nyje paskelbti savo sveiki
nimus, patalpinti valdybų 
ar atskirų asmenų fotogra 
f i jas .Dėl sąlygų jau dabar 
galima kreiptis į Seimo 
Spaudos Komisijos pirm . 
Vytautą Braziui}, 1852 
Knowles Ave. Cleveland, 
Ohio 44112,Tel.MU 1-9404
KOMPOZITORIAUS ED. 
BALSIO "EGLE ŽALČIU

KARALIENĖ", 
pagal Grivicko choreogra
fiją, baletas, dabar rodo
mas plačiaekraniniame ki
no teatre. Filmas spalvi - 
nis.

i'Alfe

Vai%25c5%25a1nys.Be
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Jeigu keliatės! JAVąlsty- 
bės, apsigyv.enkite. amžinai 
žaliuojančioje ir šiltoje Kali 
fornijpje. Informacijas teikia 
ir padeda įsikurti

JOHN KUTRaJĮ,RIA110R

TAUPYK IR SKOLINKIS

PIRMUTINIAME IR DIDŽIAUSIAME
TORONTO LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVE PARAMA 

KAPITALAS SIEKIA DU SU PUSE MILIJONO DOLERIŲ 
MOKAME: DUODAME:

4%% ui depositus Morgičius ii
S'/H numatyta ui Šerus Asm. paskolos i! 7%

Asmenines paskolas duodame iki $5,000.- ir morgičius 
valdžios nustatytų normą, 66% įkainuoto turto.
Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, bet nedau
giau $2,000.- Asmeninės paskolos, mirties atveju,apdraus 
t,os iki $5,000.
Paramos nariais gali būti kiekvienas lietuvis gyvenąs 
Kanadoje.
Kasos valandos: Kasdieną nuo 10 vai. iki 3 vai. p.p., 
išskyrus sekmadienius. Pirmadieni ir penktadienį vakarais nuo 
4 vai.30 min. iki 8 vai.30 min. Šeštadieniais nuo 9 vai. iki l vai. 
p.p. (liepos ir rugpipeio men. šeštadieniais uždaryta).

Būstinė: Lietuvių Namai • 1129 Dundas St. West, 
Toronto 3, Ont. o Telefonas LE 2. 8723.

011 Wlc-SHIRE BLVD. 304-6817
SANTA MONICA. CALIF. 305-3358

SAVININKAI

JUOZAS AUDĖNAS 
Ekonomistas

Tarpininkauja Mutual 
Funds 

investments.
109 Warwick Street

Brooklyn 7,N.Y.

FILATELISTŲ ŽINIAI I
PERKU NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS
PAŠTO ItNKUlS - VOKUS - ATVIRUTES -

Ward No. 4, 
Seat No. 1
PERRINKIME

CAMPEAU

Lietuviai advokatai
NEIMAN. B1SSET 

& SEGUIN
Barristers, Solicitors, 

Notary Public.
35 Heyden Street 

(netoli Bloor ir Yonge) 
Toronto 5. Ont. 

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

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

EM.4-1395.“*’
1008 Northern Ont.Bldg.

330 Bay Street.

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

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

įvairios sudėties maistu 
siuntiniai be muito iki 33 
svarų. Prašom reikalauti 

mūsų naujų maisto 
katalogų.

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

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

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

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

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

patarnauti ateityje. T jj ;Jlflii.
LIETUVIŲ IŠTAIGA

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

Darbo valandos: pirmadieniais — penktadieniais.nuo 9 vaL 
ryto iki 7 v. v ak.; šeštadieniais—nuo 9 vai. ryto iki 5 v. pp.

Savininkai A. ir S. K A L 0 Z A.

nūs

N EKfiS Y $ TRAUKINYJE
peportažas iš Toronto

Naujoji požeminio 
susisiekimo Šaka ei
na iš vakarų į rytus. 
Ties jon Valley trau
kinys, išniręs iš po* 
žemio, pakimba aukš
tai virs, abiejose 

e, per miestą, 
riekiantį slė7 
iš rytų,per slė

nį važiuojančiame 
traukinyje girdisi 
daugiausia italų Kal
ba. vietiniai kelei
viai mažai šneka,jie 
tartum reprezentuoja 
tylius, savyje užsi
dariusius žmones.v

Traukiniui vėl pa
sinėrus į požemį, pra- 
Lindus centrinę mies
to ?_.atvę ir po ja jau 
12 metų veikiančią po
žeminę liniją,arteja- 
nt į vakarus, Sveti
mos kalbos pradeda į- 
vairėti. vėliau Šia 
įsikūrę europiečiai 
yra draugiškesni,jie 
sveikinasi su kiekvie
nu, artimesnės pažin
ties savo tautiečiu.

Sekančioje stotyje 
į vagoną įlipę du vy
rai kalbasi lietuviš
kai. Jie nėra tokie 
akyplėšos, kaip kiti, 
jie kalbasi negarsiai. 
Jiedu evarsto vieti
nėje spaudoje pasi
rodžiusią žinutę apie 
susisiekimo pabrangi
mą. UŽ dolerį duoda
mų Šešių bilietukų 
skaičius būsiąs su
mažintas . 

palietus finansi
nę temą, jaunesnysis 
vyjas, kažką prisi
minęs, reiŠKia savo 
nepasitenkinimą, nuo 
pirmojo lietuvių ban
ko atsiskyrusiu ban
keliu ir jo Čekių sis
tema .

I

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

SU PASIŪLYMAIS į W.E. N O RK Ų.2647 

EDDINGTON STREET, PHILADELPHIA, PA. 

19137 USA.

notaras
ANTANAS L I U D Ž I U S.B.L. 
Bendradarbis V.S. M ast i s,L.L D

Namų, formų ar bet kurio verslo 
pirkimo • pardavimo dokumentų 
sudarymas, mortgiČiai, sutartys, 
testamentai Ir visi kiti teisiniai 
reikalai.

<08 RONCESVALLES AVĖ. 
TORONTO.

Margio vaistinės II aukotas.

Tel: Įstaigos LE7- 1708: 
Nomij CR9-6166.

Savo rantau porais, 
.^artą .jis mokėjęs Ku
rią, ten skolą, IŠra- 
čęs Čekį ir išsiun
tęs laišką, po keis
tos dienų, sužinojo, 
kad jo čekis nesąs 
oa d e'n gt a s. pa gs 1 ba n- 
kelio knygutėje įra
šytą sumą, kurios jis 
niekuomet netikrinęs, 
turėjo Likti keli do-

į bankelio 
tautietis

yc. uja , kad buvusi 
padaryta klaida. jam 
buvę prirašyta Tj.eO 
daugiau, negu ištik- 
rųjų turėjo būti.

Antrasis vyras klau 
f. o jaunojo nepasiten 
i.inimą ir šypsosi. 
Anam baigus, Sis sa
ro, kad tas jam ne
santi naujiena, jis 
j r v-ats turėjęs pa
našių atvejų. Jis W 
liau porina, kad ne
seniai įvykusieme.me
tiniame bankelio su-, 
riririkirr.e valdyba ga
vo net i laušimu,kode! 
Klaidingai įrašomos 
eun.os nuolat kartoja* 
si? A t sakydama, va lay. 
ba aiškinosi, kad vi
sas pasitaikančias 
klaidas jie ištaiso. 
Tą klausimą kelią na
riai neturėtų rūpin
tis, o daugiau pasi
tikėti savo rinktais 
organais.

-Tara jie t > greičiau
sia, pasamdė kitą,iŠ 
valdybos pasitraukusį 
tarnautoją, pirmajam 
padarius klaidą, an
trasis greičiau paste 
bes ir tuojau ištai
sys-, tebesišypsoda
mas tęsia savąjį sarr. 
protavimą tautietis. 
’ S. pranckūnas.

Nuėję 
rastinę 
patyręs

SAULT ST. MARIE 
ONTARIO

KAPELIONO LAIŠKAS
Artėjančių Velykų šven 

čių proga Sudburyje gyve
nantis mūsų kapelionas 
kun. A. Sabas savo laiške 
katalikams tautiečiams 
primena artėjančią prisikė 
limo šventę, o taip pat ir 
laiką susikaupti bei pasi
ruošti dvasiniam prisikėli 
mui. Tam tikslui praneša 
mas ir'rekolekcijų Mtkas . 
kurias fe'A''! at^teęs 
pranciškonas Rafaelis Ša 
kalys. Rekolekcijos,prasi 
dėjusios kovo 27 d.,vyks 
kroatų bažnytėlėje.

Toliau kašeliono laiške 
paliečiami jaunimo reika 
lai,o ypač tų, kurie norėtų 
paaukoti savo gyvenimą 
Dievo tarnybai, kad stotų Į 
lietuviškus vienuolynus, 
nes atgavus Lietuvai laisvę 
trūkstą apaštalų.

Sekantį kartą kun.A .Sa 
bas prižadėjo mūsų koloni 
ją atlankyti gegužės 8 d. 
Motinos Dienos proga.

PAMIRŠO AR 
NEPATAIKYTA?
Minint Lietuvos nepri

klausomybės atkūrimą, be 
veik kiekvienais metais ta 
proga pasirodo straipsne 
lis vietiniame dienraštyje 
"Sault Star", tačiau šįmet 
tas reikalas atrodo buvo 
pamirštas ar nepataikyta 
į redakcijos skonį. Kor .

'UĮlzrciinS

KURIS REIKALINGAS ŠIO 

KVARTALO GYVENTOJAMS.

ŠITAS PAREIGŪNAS TURI PATYRIMĄ 

30 METŲ PREKYBOJE, KURIS ŽINO,

KO MUMS REIKALINGA

RAYMOND CAMPEAU

BALSUOKIME

.» CAMPEAU

CAMPEAU X
Telephones: 768-6639 767-6720

MŪSU^SPORT/s
VEDA KAZYS BARONASUJU Jonas Gustainis, dėl pasi- 

keitusių darbo sąlygų nuo 
Bk pirmininko pareigų atsisa

kė. J. Gustainis pasilieka 
ĮĮfĮĮk ‘t Cent ro Valdybos nariu.

IŠEIVIJOS GYVENIMAS 
-Kanados Sporto Apygar- 

■RJĮ dos jaunučių krepšinio p ir 
JI menybėse Toronto Aušra 

nugalėjo Hamiltono Kovą 
38;2O.
-Čikagos uždarose patal
pose visą žiemą vyko fut
bolo pirmenybės. Jas lai
mėjo vokiečių Fortuna.Mū 
siškė Lituanica užėmė tre 
čią vietą.
-Pasaulio Lietuvių Jauni
mo Kongreso proga numa 
tytas yra ir sportas.Grei 
čiaus iaibus lauko tenisas 
ir futbolas, sporto simpo
ziumas ir apžvalginė spor 
to paroda.
-Clevelandošachmatų pir 
menybėseA.Nasvytis ūžė 
mė trečią vietą.
-Malonu pranešti,kad Ka 
nados šimtmečio proga lei 
džiamam leidiniui anglų 
kalba jau gauta beveik visa 
medžiaga.Ją prisiuntė Ka 
nados klubai,o taip pat šio 
sk. vedėjas K. Baronas pa 
sirūplno gauti žinių iš Ka 
nados meisterių Irenos Ma 
cijauskaitės- Petrauskie
nės, P. Vaitonio, V. Nešu- 
kaitytės, E. Sabaliauskai
tės ir kt.

PAVERGTOJI LIETUVA 
Žiemos lengvosios atle 

tikos sezoną uždarė Kauno 
sportininkai miesto pirme 
nybėmis. Laimėtojais išė 
jo Politechnika,prieš Atle 
tą,Pluoštą ir Bangą.Geres 
nės pasekmės: rutulys-R . 
Plungė 16,48 m.,į aukštį - 
Žalys l, 95 m.
-Pasaulio geriausių jaunių 
lengvaatlečių tarpe randa 
me vlenintėlę lietuvaitę S . 
Janauskaitę,kuri ieties me

Sporto skyriaus vedėjas 
Kazys Baronas.

PRANEŠIMAS NR.39.
Šiuo pranešame ,kad nuo 

š. m.kovo mėn.IO d. ŠA L 
FASS-gos Centro Valdy
bos pirmininko pareigas 
eina ŠALFASS-gos gene
ralinis sekretorius Sigitas 
KrašausksflT, 32 Pasadena 
Gardens,Toronto 9,Ont., 
telef. :RO 6-5367.

Buvęs ŠALFASS-gos Cen 
tro Valdybos pirmininkas

tuma
2643 EAST HASTINGS STREET 
VANCOUVER 6, CANADA

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

Primename, kad mūsų parduotuvėje yra Sovietų Sąjun
gos prekių katologai, kurias galėtumėte užsisakyti per 
mūsų firmą ten gyvenantiems ir skubiai jie ten gautų, 
kaip tai; foto kamerų, motociklų, dviračiu ir Lt., kurių 
užsisakymas būtų labai prieinamomis kainomis. Katolo 
gai prisiunčiami pareikalavus,
Taip pat yra didelis pasirinkimas specialių dovanų , 
užeikite ir įsitikinsite matydami mūsų sandėlyje Če
koslovakiškų kristalų,sėdynių,pagalvėlėms apvalkalų, 
išvingiuotų apvedžiojimui papuošalų,ukrainiškų tautiš 
kų bliūzių ir suknelių, sovietiškų rankinių laikrodžių 
staltiesių ir keramikos.

PHONE 253-8642

tiine pasaulyje ūžTifia de
šimtą vietą. Jbs pasekmė 
-48,36 m.
-Bulgarijoje įvyko tarptau 
tinis stalo teniso turnyras. 
Sov. Sąjungą jame atstovą 
vo lietuvaitės, už imdamos 
pirmą vietą.Mūsiškės/fera 
žiūnaitė ir Balaišytė/ nuga 
Įėjo Jugoslaviją 3;2,Bul
gariją ir Austriją po 3:0 
ir Rumuniją 3:1.
-Vilniaus lenkų dienraščio 
Č e rvony Štandar tradic inę 
taurę plaukymo varžybose 
tarpVilniaus ir Kauno ati 
tekobuv.laikinai sostinei. 
Kauniečiai surinko 179 taš 
kus, vilniečiai 124.
-Vilniaus K ibirkšties krep 
šininkės pralaimėjo Mins 
ke gudėms 52:58 ir 45:59. 
-Sov. Sąjungos žiemos 
sporto žaidynėse,ledo rutu 
liovaržybose,Lietuva ūžė 
mė dvyliktą vietą. Latviai 
buvo dešimti.

IŠ VISUR
Baigminėse Europos ko 

mandinėse krepšinio pir
menybėse Rygos TTT nu
galėjo Prahos Slovan 62:39. one 
-Stalo teniso rungtynėse 
Japonijos moterys įveikė 
švedes 5:1. o vyrai 5:0. 
-Naują Ispanijos rekordą 
Madride atsiekė Sola, iš
šokęs su kartimi 4,85 m . 
-Neblogas pasekmes atsie 
kė uždarose patalpose va 
karų Vokietijos lengvaatle

NUOSAVYBIŲ

SAVININKAI !

WARD 2

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

tabšilkdvėkts I aukštį iš
šoko 2,10 rrt. Sauer trtšuo 
lyje-16,02 m. Baumeyer į 
tolį-7,72 m.
-43-čią kartą Įvyko tradi 
cinės "Vazos" slidinėjimo 
/savo tradicija jos prime 
na graikų Maratoną/varžy 
bos.Ilgą nuotolĮ-85km.ptr 
mas įveikė švedas per 5 
val.52min.Į pradmę stojo 
6276 slidininkai, tačiau 
baigmę pasiekė tik 2304. 
-Tautinėje ledo rutulio ly 
goję pusbaigminiuose susi 
tikimuose dalyvaus Mont 
realia, Čikago, Toronto ir 
Detroit.Įdomu.kas liks uo 
degėlės pabalgoj-New York 
ar Bostonas?

BENDRINĖ LIETUVYBĖ 
NEGERESNĖ 

/Atkelta iš 3 psl./

rišto tikslu-paslrenka nau
jus vardus.net visai atsisa 
kydamos nuo krikšto var 
do.

"Taigi jei einame sveti 
miem rodyt lietuvybę, tat 
būkime loo% už savo tautą,

> kaip pusė lupata, pusė 
skusta.Mes skaudžiame sa
vo tautybę, kaip kitiem ro
dome lyg neturėtume savo 
kalboj vardų, nei žodžių , 
nei brangintinos praeities 
ar vietovių".

Mažai bėr lietuvių, kas 
taip lietuviškai pasisaky
tų.

Anis Rūkas.

BALANDŽIO 4 DIENĄ

BALSUOKIME

U Ž

WM. LEONARD POITRAS

POITRAS, Wm. Leonard X

vardus.net
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hami^ltom
TAUPYK IR SKOLINKIS

KOPERATYVINIAME BANKELYJE
„TALKA“

Išduodamos asmeninės paskolos iki 5,000 dol., 
morgičiy paskolos iki 60% turto vertės .

Už šėrus mokama 41/2% dividendo iš pelno, už 
depozitus 4% ir veikia nemokamas gyvybės ir paskolą 

,draudimas.
Pilnas čekių patarnavimas.

Darbo dienos:
Pirmadieniais .-penktadieniais 9 vai. - 1 vai. po piety, 
Antradieniais ir penktadieniais 5 vai. — 8 vai. vakaro.
21 MAIN St. E. Room 207. Tel. JA 8-0511.

DIDŽIAUSIA HAMILTONO
Apylinkės

i kronas!
REAL ESTATE and ins. ltd.

Hamilton's Largest Realtor

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

SIŪLO:
• Didžiausią pasirinkimą namą, apartmenty, 

farmy, bizniy ir t.t.
• Daug gėry pirkėją
e Palanky finansavimą
• Greitą ir sąžiningą patarnavimą.

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

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

ŽŪKLAUTO JŲ IR 
MEDŽIOTOJŲ KLUBAS 
balandžio mėn.3 d.I vai. 
po pietų ruošia "Kumpių" 
šaudymą Ham .Angling and 
Hunting A s s'n. šaudykloje 
prie Ancaster'io.Bus šau 
doma į taikinius ir skr„ 
lėkšteles.Šaudymas tęsis 
iki sutemų.

Visi, norį išmėginti lai 
me šaudyme,kviečiami da 
lyvauti ir laimėti Velykom 
kumpį.

Klubo metinis narių su 
s trinkimas numatomas 
šaukti balandžio mėn.Vie 
ta ir laikas bus pranešta 
vėliau. ' 1/lJ

"Zuikių" balius praėjo 
su dideliu pasisekimu ir 
davė $492 pelno.

Klubo v-ba dėkoja mons. 
dr.Tadarauskui, Tri Real 
tyir A.Šilinskuiuž paauko 
tus loterijai staliukus,?. 
Gedminienei už bufeto pa 
ruošimą,tautiečiams už pa 
aukotus loterijai fantus ir 
visiems kitiems bet kuo 
prisidėjus tems prie ba
liaus pasisekimo. V-ba.

Alderman

City of Verdun. Que.

VEIKA ADMINISTRACIJA

ARANTAVIMAS ASMENS

Ž VIENINGUMĄ VISŲ PILEČIŲ

nuomininkai ir savininkai

WARD 3
BALSUOKITE UŽ ASMENĮ

PARODZIUSį PAREIGINGUMĄ

BALSUOJANT UŽ ROGER SEGUIN, GYVENANTĮ ŠIAME KVARTALE NUO 1931 METŲ.

KONOMIJA IR PILIEČIŲ 

IŠLAIDOS

P R I V E L E G I J OS

KRONAS ’
REALTORS.

H. LIETUVIŲ NAMŲ 
įvykusiam visuotiniam šė 
rininkų susirinkime kovo 
6 d., dalyvavo 97 asmens , 
atstovavo 587 akcijas. Pe 
reitais metais pasikeitimų 
nebuvo įvykę, ir susirinki 
mas bendrovės balansą pa 
tvirtino.

Į naują valdybą buvo iš 
statyta 19 kandidatų. Balsų 
gavo į pirmininkus:Patam 
sis 376, Bakšys 218,į vai 
dybą:Savickas 399,Sakalas 
382,Sakas 370, Leparskas 
333, Romikaitis 331, Bak
šys 329, Dirsė 325, Palme 
ris 325, Žilinskas 319, Var 
nas 306, kiti liko kandida 
tais; Rimkus 282, Antanai 
tis 2O4,Stukienė 217,Asmo 
navičius 191, Kažemėkas 
149, Agurkis 147, Mikšys 
1O1, Kamaitis 93, Bajorai 
tis 50. Į revizijos komisi 
ją buvo išstatyta 6 kandi
datai. Trys pirmieji dau
giausia balsų gavę įeina į 
reviziją;balsų gavo:Stasiu 
lis 438, Skaistys 338, Pili 
pavičius 336, Šarapntekąs 
193, Viskanta 157, Trumpio 
kas 64.

1966 m. kovo 13 d. įvyko 
pirmas H. L.N. valdybos 
posėdis. Pareigomis pasi 
skirstyta sekančiakpirmi 
ninkas Patamsis,kaipodau 
giausia balsų gavęs,vicep. 
Sakalas,buhalteris ir iždi 
ninkas Savickas, sekreto
rius Leparskas, protokolų 
sekretorius ir spaudos ats

"AUKSO ŽĄSIS" 
filmas rodomas šį sekma 
dienį, balandžio 3 d. 3.30 
val.p.p.Delta kino salėje , 
1292King St., E.Kasa bus 
atidara jau nuo 2.30 vai. 
p.p.Bilietus visi galės įsi 
gyti prie įėjimo. Taip pat 
bus galima įsigyti knygą 
"Aukso žąsis',' už kurią au 
tore B. Rūkelevičiūtė lai
mėjo P LB $1OOO premiją . 
Prieš 'Aukso žąsies"spek 
taklį šią ir kitas knygas 
platins Hamiltono moksle i 
viaiateitininkai.Šiuo plati 
nimu jie pradeda savo kny 
gų platinimo vajų. Mokslei 
viai ateitininkai balandžio 
mėnesį skiria lietuviškai 
knygai.Jie prašo visuome 
nę atkreipti dėmesį į lietu 
višką knygą.

Visi kviečiami skaitlin 
gai dalyvauti šiame lietu 
viškame spalvotame filme. 
"Auksožąsis" laukta visų 
- mažų ir didelių, senų ir 
jaunų.Visi balandžio 3 d. 
3.30 val.p.p. vykime į šį 
filmą. J. P.

tovas Romikaitis, reikalų 
vedėjas ir sklype parkini 
moprižiūrėtojas Bakšys, 
metraščio vedėjas Dirsė, 
parengimų Varnas ir pla 
navimo komisiją sudaro 
Palmeris,Sakas,Dirsė ir 
Žilinskas.

Naujoji valdyba pasiža
dėjo savo darbą vesti la
bai kruopščiai. I.R.

PASAULIO LIETUVIŲ

JAUNIMO METAI
Atkelta 

reikalingas lėšas.
Iš Belgijos atvažiuoja: 

Pranas Galkus.Rymantas 
Galkus ir Sofija Olšauskai 
tė.

Brazilija pranešė, kad 
važiuoja Gražina Braslaus 
ka itė, Graž ina Kub ii iūna itė 
ir Rymantė Steponaitytė. 
Kuris iš vyrų važtuos-dar 
neaišku. Brazilijos jauni 
mas labai prašo piniginės 
paramos.

Iš Italijos atvažiuoja H . 
Jonas Šulcas.

Tolimiausia kelionė bus 
Naujosios Zelandijos ats 
tovui Vytautui Grigaliūnui.

iš 2 psl.
Jo kelionę /apie 1OOO doL /' 
jau apmokėjo JAV Lietuvių 
Studentų Sąjunga.Tai gra 
žus jaunimo pagalbos pa
vyzdys jaunimui. V. Grigą 
liūnas yra 27 m. ir N. Ze 
landijos LB pirmininkas.

Prancūz ijos atstovai jau 
sutvarkę visus kelionės 
reikalus ir jie pirmieji ga 
vo paramos iš PLJK Finan 
sų Komisijos. Atvažiuoja: 
Jurgis Joligard, Antanas 
Liutkus,Eglė A. Liutkutė, 
Karolina Masiulytė,Myko 
las Pagnier.P. Puzynaitė, 
Donatas Vaičiekauskas.

Šveicariją atstovaus

Šveicarijos LB Pirminin 
kas 20 m. amžiaus Algi
mantas Gegeckas.pirmuti 
nis užsiregistravęs vykti 
į PLJK.

Iš Vokietijos pirmieji 
užsiregistravo:MarinaAu 
der,Ričardas Baltulis,Ger 
hardas Bauras, Monika 
Beržinskaitė , Vytautas 
B raz ait is, kun. V ingaudas 
Damijonaitis,Vanda End- 
riuka itė,Asta Glemžaitė, 
Arturas Hermann,Birutė 
Jasaitytė, Arvydas Lingė, 
Zita Lucaitė.ElzaMorozo 
vaitė, Regina Plukaitė, Ži 
bute Povilavičiūtė-Vykin 
taitė,Regina Sakalauskaitė, 
Andrius E.Schmidt,Fricas 
Skėrys, Algis Vitkus.

Yra ir daugiau norinčių 
jų atvažiuoti iš Vokietijos .

Vieni iš kitų kraštų atva 
žiuojantieji apsimoka pa
tys savo keliones, kitiems 
padeda sukelti pinigus tų 
kraštų Lietuvių Bendruo
menės ir organizacijos . 
Treti labai prašo paramos 
iš PLJK Finansų Komisi
jos. Beveik visi atstovai 
yra nuo 16 iki 35 metų am 
žiaus.

Laukiame dabar regis»-r 
tracijos lapų iš kitų likusių 
kraštų. Dauge’iui jų taip 
pat reikės padėti, ypač Pje 
tų Amerikai.

Padėkime kitų kraštų jau 
nimui atvažiuoti į Jaunimo 
Kongresą, apmokėdami da 
lį arba visą kelionę vienam 
jaunuoliui, arba atsikvies 
darni ir globodami savo gi 
mines ar pažįstamus.

Kitų kraštų jaunimas gy 
vens lietuvių šeimose JAV 
ir Kanadoje po Kongreso , 
kad tokiu būdu galėtų geriau 
su lietuvių gyvenimu susi 
pažinti ir atgal daugiau lie
tuviškos nuotaikos išsivež 
ti.Lietuvių šeimos, kurios 
gali savaitę ar daugiau pas 
save nemokamai priimtiki 
tų kraštų jaunimą, prašo - 
mos apie tai pranešti PLB 
JMTalkos Komis ijai./Mr. 
Vytautas Kamantas, 477 
Cole Plaza,Willowick,Ohio 
44094/. vk.

• Latvių kolonija, būdama 
skaičiumi mažesnė už lie 
tuvių, pasikvietė iš Toron 
to žymią tautinių šokių gru 
pę,tuo pačiu pakvietė ir vi 
sus lietuvius dalyvauti jų 
pobūvyj. Tenka pasidžiaug 
ti.kad lietuviai gausiai da 
lyvavo, taip pat tenka tikė 
tis,kad ir latviai, per lietu 
vių parengimus atsilygins 
tuo pačiu.

N T E L I G E N T I S K A S VISŲ 

PROBLEMŲ SPRENDIMAS

ROGER SĖGUINUMATYMAS ATEITYJE PERŽIŪRĖTI 

SUSITARIMŲ IR KONTRAKTŲ

Committee — Comitė 
4823 Wellington PO. 9-4831 PO. 8-0540

Committee of Roger Seguin.

Vakarų šnipas Kremliuj
14 tęsinys.

Pulk.Oleg Penkovskij.

MARŠA LŲ SŪNELIAI. ..
Mūsų socialistinėje san 

tvarkoje gera gyventi aukš 
tųjų asmenų giminėms. Be 
veik visi maršalų sūnūs 
yra baigę diplomatinę karo 
akademiją.

Visi iš jų norėtų būti pa
siųsti į užsienius, bet vy
riausybė jų neišleidžia.Pa 
gal specialų dekretą mar 
šalų sūnums neleidžiama 
vykti užsienin. Daug kas 
bandė, bet veltui.

Maršalo Sokolovsky sū
nus buvo nuteistas 25 m . 
kalėjimo. Jis priklausė di 
didelei maršalų ir minis 
te rių sūnų grupei, -taip va 
dinamo 'įauksinto jaunimd' 
-kuri rganizavo girtavi
mo orgijas savo vilose už 
Maskvos .Vienų orgijų me 
tu, ši gauja išprievartavo 
mergaitę,kuri iš Leningra 
do buvo atvykus i į Maskvą.

Ji buvo vieno ministerio 
dukterėčia.

Maršalo Konev sūnus 
Gely Ivanovič Konev yra 
mergininkas irgirtuoklis. 
Man su juo studijuojant ka 
ro akademijoje, jis su savo 
motociklu pritrenkė žmo
gų,kuris vėliau mirė. Ta
čiau tėvelis viską sutvar
kė ir Gely neuždarė kalė - 
jiman.

Jis baigė akademiją 1953 
metais ir dabar dirba in
formacijos direktoriate 
Amerikos skyriuje.Gerai 
kalba angliškai.

pozicijas, nors kai kurie 
iš'jų yra visiškai kvaili. 
Jiems visi keliai atviri. 
Jie pirmieji gauna pakėli 
mus,pirmieji gauna geriau

Gorkin, vyriausio teis 
mo pirmininkas,turi žentą 
Įeit .Ivanov,karinės ž valgy 
bos tarnautoją. Tai tas
pats Ivanov,kur is buvo įvel sius darbus. Viską padaro 
tas į Profumo skandalą draugai ir šeimyniški ry- 
Anglijoje.Su juo kartu stu |šiai.
dijavau diplomatinėje karo Laikraščiai rėkia prieš 
akademijoje. i tokią praktiką .Bet kas da-

Šiuo metu jis yra karo .romą?Jei fabriko direkto 
laivyno atache pavaduoto- rius duoda darbą savo dūk 
jas Didžiojoje Britanijoje.iterėčiai, jis baudžiamas, 
Ivanov mėgsta lankyti Lon 
dono naktinius klubus. Jo 
žmona yra Gorkin duktė .

Sūnūs, dukterys,žentai 
ir pan. mūsų vyriausybės 
ar partijos asmenų baigia 
aukščiausias mokslo ins
titucijas ir gauna geras

jį kritikuoja laikraščiai. 
Bet mes turime pažiūrėti 
aukščiau ir matyti kas da 
rosi viršūnėse. Ten pada 
romi tie didieji nusikal
timai. Jais kiti tik seka. 
/Kitą kartą apie sovietų 
"mirties sandėlius"./

NE DABAR LAIKAS

PAKEITIMU

Ward No. 4 
Seat 2

BALSUOKIME

WILCOX 
APRIL 4th

I !

ARCHIE WILCOX

INTERESAS:

1T H / S IS NOT THE

TIME FOR A CHANGE!

IVanf No. 4 
Seat 2
V 0 T E

WILCOX
APRIL 4th

ATOSTOGOS-KA LĖ JIME
Antanas Petrauska s,1965 

m. rugpiūčio gale iš Vaka 
rų Vokietijos išvykęs auto 
mobiliu pakeliauti pu Sovte 
tų Sąjungą ir netrukus pa
slaptingai dingęs, kaip da 
bar paaiškėjo, savo kelio
nę turės tęsti dar septy
nerius metus Sovietų Sąjun 
gos kalėjimuose bei pri
verstino darbo stovyklo
se. Kovo 12 dieną Minske 
jis buvo apkaltintas ir nu
baustas už šnipinėjimą.

CANDIDATO WILCOX
• Specialių mažamečiams aikštelių.
• Žemesnių vandens mokesčių.
• Žemesnių nuomų ir nuosavybės mokesčių.
• Planas dėl senelių prieglaudos.

CANDIDATE WILCOX FAVOURS:
• Special Tiny Tot play areas.
• Low water taxes.
• Low rental from low property taxes,
• Any good plan for a senior citizen* s 

home.
Buvau priešingas dėl neseniai padary

to sprendimo įvesti likerio pardavime} 
Verduno mieste. 

BALANDŽIO 4 d. BALSUOKITE

Was against the recently held vote 
which put liquor into the City of 

Verdun.

APRIL 4th VOTE

Į WILCOX, Archie Į X Į
6049 Verdun Ave.

Tel. 768- 1140 , 768- 7056. Published by The Wilcox Commitfee

Anglijoje.Su
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MOWT
ORGANIZACIJŲ

Sf IR ASMENŲ
r 4-į -/-X T dėmesiui pranešama,kad

1 visi,kas gavo anketas leidi

KANADOS LIETUVIŲ 
FONDAS

Viena iš stipriausiųŠiau 
rėš Amerikos kontinente 
lietuvių savišalpinė organ! 
zacija-Susivienijimas Lie 
tuvių Amerikoje-SLA 123 
Montrealiokuopa įstoda-

niuiKanados 1OO m. sukak 
tuvėms.prašomi jas atsiųs 
tiNL adresu iki Velykų bū 
tinai.

KANADOS LIETUVIŲ
DIENOS

je"E po 67" komitetų po 
sėdis yra šaukiamas ba
landžio 3 dieną Aušros 
Vartų parapijos salėje po
11 va. pamaldų.

Seimelio Prezidiumo na
rys A. Keturka, dėl laiko ma Kanados Lietuvių Fon 
stokos iš Prezidiumo at
sistatydino. Jo vieton pa
kviestas I-mas kandidatas
kun. J.Gaudzė.

Seimelio Prezidiumas
A B N VEIKIA
Antibolševikinis blokas 

/ABN/ Montrealyje suda 
rė naują komitetą. Vado
vaus ukrainiečių kilmės 
ptrmininkas.vicepirminin 
kais automatiškai įeina, 
kas atstovaus savo tauty 
bę.

Pranešimą padarė ABN 
prezidentasStezko.tik ką 
atvykęs iš Europos/J.Stez 
ko 1941 m. Ukrainos min . 
pirmininkas/. Buvo patir 
ta:apie neramumus Rusi
joje Maskvos universitete, 
priverčiamojo darbo sto
vyklose,UkrainojąTiflise 
ir kt.

ABN šiuo metu steigia 
Viduržemio Jūros centrą 
su radio stotim ir skyrius 
Azijos valstybėse, Turki 
joj, Ispanijoj ir kit.palan 
kiose ABN veiklai.

Paminėtas Bandera AB 
N veikėjas, kuris 1959 m . 
buvo bolševikų agento nu 
žudytas.

ABN Montrealio sky
rius žada šiais metais su 
ruošti tautų Folkloro va
karą.

dan įmokėjo 50 dol. liku
sius iki 1OO dol.pasižadė 
jo papildyti kiekvienais se 
kančiais metais po 25 dol.

Tenka pasidžiaugti, kad 
vis daugiau žmonių prade 
darni suprast i Fondo reikš 
mę mūsų Tautai įsijungia 
ne tik įnašais,bet ir darbu 
prie jų organizavimo. Po 
nas Jonas Adomonis sutiko 
įeiti į Įnašų Telkimo Komi 
tetą.Šiais Jaunimo Metais 
ypatingai iki šio pavasario 
suvažiavimo, kuris įvyks 
Toronte balandžio 16 d., 
mes montrealiečiai tikrai 
turėtume pasispausti, nes 
iki šio laiko labai mažai te 
same prisidėję.Artimoje 
ateityje numatoma dar dau 
giau perorganizuoti Mont 
realio Atstovybės vadovy 
bę; pritraukiant daugiau 
naujų žmonių, nes apsi
jungs daugiau naujų pažįs 
tarnų,otuo pačiu ir Fondui 
daugiau įnašų. Įg.

VEIKLUS JAUNUOLIS
Algis Ptašinskas.paskai 

tęs NL-je pranešimą dėl 
parašų rinkimo Jaunimo 
Peticijai,tą pat dieną atėjo 
redakcijon ir paėmė 20 ta 
pų parašams rinkti. Kur gi 
kitas mūsų jaunimas?

DR.J. S E M O G A S

5441 BANNANTYNE,Verdun. 
Pirmadienįir
ketvirtadieni 2-4 • '' p'm' 

antradienį *r 2 4 m 
penkiadienį “ P’m’ 

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

PO 7-3175; namą 6-9582.

I)r. J. MALIŠKA
1396 St. Catherine St. IV. 
uite 419, tel. UN 6-8235

Nainę tel.: Ml 1-2051.

PADĖKA
Netekę mylimos mamytės 
ir uošvės, susilaukėme u- 
žuojautų, už kurias nuo
širdžiai dėkojame:AV kle
bonui T.K. Pečkiui, SJ.už 
mišias ir ųgzekvijas, J.P. 
Adamoniams už užprašy
tas mišias už mamytės vė
lę; už užprašytas užuojau
tas AV par. chorui, M. ir P. 
Latvaičtams ir p. J. Juko- 
nienei, O. ir J.Šeidžiams, 
M. ir P.Barteškams, V. 
Skaisgiriui ir jo mamytei, 
G. ir J. Petruliams.

M.S.Markūnai 
J. A. Blauzdž iū.'.ai

Įgal.Montrealiui 
J. Kardelis

ŠV. KAZIMIERO PAR.
-Rekolekcijos prasideda 
pirmadienį ir baigsis Ver 
bų sekm.sumos metu. Bus 
bendra komunija, o po to 
svetainėje bendri pietūs. 
Kiekvieną vakarą pamoks 
lai 8 vai., o po jų mišios . 
Išpažintys klausomos 
prieš ir po pamaldų.Atei 
nantį šeštadienį be reko
lekcijų vedėjo ir parapi
jos kunigų išpažinčių klau 
syti bus dar svečias kuni 
gas. Rekolekcijas ves T. 
J.Borevičius iš Čikagos. 
-Mirė Stasys Arkauskas, 
59metų amžiaus.Palaido 
tas kovo 26 d.
-Bažnyčiai aukojo: P.Kai 
pokas, P. Botyrius po 50 
dol. ,R. Zienius 30, R. Tet 
majeris,J.Piečaitis,A. Pu 
ras, J.Tubis,Ch.Milius , 
M. Taparauskas po 20, J. 
Verbickas 17,K.Zienius 15, 
J.Malcius, E. Lipkė, J. Ma 
cikas po 14,J.Stulginskas , 
K .Ž iž iūn ienė po 10 dolerių 
ir kiti.
AUŠROS VARTŲ PAR.
-Aukos Baž.Fondui:15.OO 
Juozas Pakulis, Iz. Burba; 
10.00 J. Adomaitis, A. Če 
pulls, A. Mockus, J. Mačiu 
lis,M,Lukošius;24.OO V. 
Valka, I. Sirevičius.
-Buvo sutuokti mūsų baž 
nyčiojeM.Reinotas su An 
na Juodelis-Petkus praei 
tą savaitę .Sveikatos ir lai 
m ingo gyvenimo.
-Parapijos misijų tridie- 
nis:pradedama antradienį 
balandžio m. 5 vai. vakare 
ir užbaigiame ketvirtadie 
nį vakare: ,,, r

bal. 5 ir 6 d. 7:30 vai. 
vak. mišios ir pamokslas.

bal. 7 d. 7:00 vai. vak.; 
be to, rytais 9 vai. pamal
dos .Išpažintys bus klauso 
mos rytais ir vakarais pa. 
maldų metu.

EXPO 1967 BILIETUS
"Litas" jau pardavinėja baigoje,apiekąbus praneš 
abiehuose skyriuose.Bilie 
tų kainos yra sekančios: 
Sezoniniai bilietai po $20.- 
savaitiniai po $6.50 ir 
vtendieniniai po $1.80 .Vai 
kams nuo 2 iki 12 m.am
žiaus 50% nuolaida. Jauni 
mui nuo 13 iki 21 m. bus ir 
gi nuolaida,bet tie bilietai 
dar neparuošti ir bus iš
siuntinėti platintojams tik 
antroje šio mėnesio pusė'

DLK VYTAUTO KLUBO 
VEDĖJO BEI NAUJOJO 

PREZIDENTO
Jono Petrulio žodis per 
Montrealio lietuvių ra
dio valandėlę.
Gerb.Vytauto Klubo na

riai ir Montrealio lietuviai
Klubo vadovybės vardu 

turiu jums pranešti, kad 
Lietuvių Klubas prie naujų 
patalpų darosi lietuvių,gy
venančių Montrealy,centru. 
Nors daug kas net su iro
nija ir nepasitikėjimu į klu 
bą žiūrėjo, bet klubo vado 
vybė savo užbrėžtą tikslą 
-pastatyti gražius namus, 
jauįvykdė.Klubo vadovybė 
turi užplanavus labai gra
žių veikimo planų ir manau 
kad ilgai netrukus pamaty 
sime-...

Kai buvo paskelbta Mont 
realio spaudoje apie su
spendavimą šešiems klu
bams leidimų, kaip klubie 
čių.taip ir visų Montrealio 
lietuvių tarpe iššaukė la
bai didelį reagavimą, iš ko 
matom,kad lietuvių klubas 
yra visų lietuvių dėmesio 
centre.

Pokelių savaičių pastan 
gų turiu pranešti,kad klubo 
leidimų reikalas yra tik of i 
cialaus gavimo reikalas . 
Leidimai bus gauti. Daug 
lietuvių prisidėjo prie rei 
kalų sutvarkymo;daug sve 
timtaučiųparodė mūsų rei 
kalų supratimą.

Turiu apgailestauti, kad 
kur tik reikėjo susidurti 
su aldermanais ir kitais 
miesto pareigūnais, visur 
buvo prikišama, kad lietu
viai,būdami didelė Montre 
alio gyventojų grupė,ne ro
do aktyvumo rinkimuose, 
nei politinėj partinėj veik
loje.

Aš manau,kad mes turė 
tume parodyti daugiau akty 
yumo ypatingai administra 
cintų pareigūnų rinkimuo 
se.tas daug padėtų mums 
visuose mūsų reikaluose .

Klubo biznis ir reikalai 
eina gerai;statyba jau bai 
giama.

Artinasi klubo oficialus 
atidarymas balandžio pa-

NL REDAKCIJOJE
lankėsi N. Prišmantas,gy A-j-S Z’—'V J K T H"' /'"'X
venąs ties Brome Lake. JL -/ I J- J
• NL redakcijoje lankėsi
Ponia Jagelienė iš Čikagos KAŽKOKS NESUSIPRATI- TORONTO
su sūnum Daktaru Vaclovu MAS KŪRĖJŲ-SAVANORIŲ
kuris Montrealyje atlieka Buvo parašyta, kad iš Para Toronto skyriaus visuoti- 
praktiką. mos pasitraukė"demokrati- nis-metinis narių susirin
• Inžinierius ekonomistas nė opozicija".Bet koopera- kimas įvyko kovo 6 d.Sky 
Alfredas Pusarauskas tre- tyvinėje organizacijoj yra riaus veiklos apžvalgą pa 
čiadienį.kovo 30 d. išsike-tiktai nariai, ne partijų at- darė K.Kregždė ir S. Ba
lia į Vašingtoną. stovai. Be to, esą ryšium su 

V. Adamkavičiaus praneši
mu K.Kalendra siūlęs lau-

nelis, revizijos aktą per
skaitė V.Streitas.

DLK VYTAUTO KLUBO 
pašalpinės draugijos susi- kti su aukos siuntimu Va - 
rinkimas bus šį sekmadie- sarto J6 gimnazijai. Bet 
nį, bal. 3 d. antrą valand. nei p. Kalendra, nei kas 
po pietų. Kviečiami įstoti kitas tokio pasiūlymo ne
nauji nariai, nes dabar yr darė. Tai neatatinka tie- 
vajus ir nereikia mokėti į-sai. 
stojamojo mokesčio. Se - 
niau įstojusieji nepraleis
kite progos įsigyti šėrų.

Klubas jau ruošiasi nau
jų namų atidarymui, kuris 
įvyks balandžio 30 d. ir 
tam reikalui šį trečiadienį 
kovo 30 d. įvyksta valdy
bos posėdis.

Praėjusią savaitę miro 
klubo narys St. Arkauskas. 
Serga nariai J.Vilkelis ir 
St. Virbalas.

Skyriaus lėšas nutarta 
laikyti perpus Paramoje 
ir Prisikėlimo parapijos 
bankeliuose.

kėjo klubui 150.000 dol. 
pirmųjų morgičių. Klubo 
vadovybė,Trustui sutikus, 
užtraukė papildomai dar 
20.000 dol. inventoriaus 
ir kitokiems darbams už
baigti.

Kas galite, paskolinkite 
pinigų, už ką mokama 7% 
pilnai garantuotai.

Šiandie už klubo pastatą 
jaus iūloma 400. OOO dol.

Klubas yra visų jūsų pa 
tarnavimui. Turime orkes 
trą, ir tarpe 11-12 vai. esti 
speciali programa. Kvie
čiame visus atsilankyti.

Kor.
PRANCIŠKONŲ VIENUO

LYNO ATIDARYMAS 
paskirtas per atvelykį .Ta 
proga visi galės lankyti 
patalpas, o po to bus vai
šės, kurias ruošia parapi
jos moterys. Namuose bus 
salių, kurios skiriamos 
lietuvių reikalams.
o Prisikėlimo parapijoje 
rekolekcijas veda labai įų 
domiai T. J. Venckus, SJ. 
Pirma buvo moterims, o 
dabar bus vyrams.
o Kovo 22 d. savo namuo 
se bemiegodamas širdies 
smūgiu mirė Lietuvos avi 
acijos kapitonas lakūnas 
J. Žilys, gimę s 1908 m.

I naują valdybą išrinkti 
K.Aperavičius, S.Paciū- 
nas ir V.Streitas.Susirin 
kimuipirm ininkavoK.Ape 
ravičius. Iš 20 skyriaus 
narių,susirinkime dalyva 
vo 1O.

Dr.P.MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais 

pagal susitarimų.

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

Raštinė: LE 4-4451.

JEIGU JUS TURĖTUMĖTE RADARĄ

• Dešimts žvejy' os laivu 
spt ialistų iš Klaipėdos 
dirba Kuboj. Jų tarpe trys 
lietuviai. Sako "jie moko 
kubiečius žvejoti".

• Teherane už pasikėsinimą 
prieš šachą ir Kaire už pasi 
kėsinimą prieš diktatorię Na
sser? nuteisti mirti du žmo
nes, kiti kalėjimu.

A R KAS GALĖTŲ JUMS TIKRAI PASAKYTI,

KOKIA BUS JŪSŲ ATEITIS
JUMS VISIŠKAI NEREIKĖTŲ

Nei apdraudos!
Nei agento!

BET REALYBĖ YRA KITOKIA. ..

LIETUVIŠKAS PUSVALANDIS GIRDIMAS KAS 
ŠEŠTADIENI PER CFMB STOTI, 

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

Telef.: 669-8834

1---------------------------------------------------

DR. A. O. JAUGELIENL
DANTŲ GYDYTOJA

1410 Guy Street, 1 aukštas 
11 • 12 kambarys.

Tel. 932-6662: namu 737-9681

ADVOKATAS 
STASYS DAUKŠA, LI.,D.

4 Notre Dame St. E.
Suite 902 ir 903

Tel: 861-8478 ir 861-8479

1

DR. V. GIRIUNIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA 
3938 Rosemount Blvd.

Tel!RA7-5552: namu RA 1-0656

ADVOKATAS

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

Suite 205
168 Notre Dame St.E.

UN 6-2063 ir UN 6-2064.

I DR. IRWIN COPNICK
DANTŲ GYDYTOJAS 

4966 Decorie Blvd, Suite 7» Į 
Montreal, Quer Tel. 489- 3191.

Notaras
J. BERNOTAS 

B.A., B.C.L.

Sun Life Building 
Suite ,200!

Tel.: UN 6-4364.

ta vėliau.
Klubo Trustas jau įmo-

-P—jos komitetas posėdy 
apsvarstė vieną altoriaus 
pakeitimo projektą, kuris 
kainuot- apie 15 šimtų dol.

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

J. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS

SIUV'J IR PARDUODU

Taisau ir Remodel iuoju
Vasaros laike saugojimas

/ Storage /

6396 Bannantyne, Verdun. 
PO 7-6183

I.G.ELECTRICR’d
Elektros kontraktorius

IGNAS G U R C I N A S.

889 --56 Avenue
L achine, Tel 631- 0882.

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

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

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

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

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

i,

TODĖL JUMS YRA REIKALINGAS

Savistovus Apdraudos
Agentas

KAIP TAI:

Adomonis Insurance
Agency Inc

TEL: 722 - 2472

TIKSLUS IR GREITAS PATARNAVIMAS

A. NORKELIUNAS
Commisioner of the Superior Court of Montreal 

MONTREAL ENTERPRISES REG’D
VISŲ RŪSIŲ DRAUDIMAS.

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

„LITAS”
MOKA už:

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

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

IMA už:
Neklln. turto paskolas 6.5% 
Asmenines paskolas 7.6% 
Jpvestacines paskolas 8.4% 
Pigus paskolų draudimas iki 
$10.000.

KASOS VALANDOS: 

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

Dorbo dienomis: 10.00 — 3.00 vol. 3907 Rosemount Blvd., tel. 722-2472 
kasdien, išskiriant pirmad. ir šeštod. Dienq; penktod. 1.00 - 6.00 vol

Vakare' trečiadieniais ir Vakare: pirmadieniais, trečiadieniais 
penktadieniais 7.00 - 9.00 vai. ir nenktodieniois 7 00- 9.00 vai.

INCOME TAX 
PRANAS TAUTKUS, 

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

Kreiptis asmeniškai arba 
skambinti tiktai šiomis die 

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

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

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

Restorane Kaunas.
2587 Ontario St. East. 

Tel. 525-0196.
Taipgi jis užpildo visokius 

pensijų ir emigrac. blankus.

PINE LAND CORP.
agentas ROMAS VERBYLA

Investavimui lėmė St. Hubert, 
netoli St. Elenos salos 

1967 m.pas. parodos vieta/.

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

Montreal 5,Que.

LAIKRODININKAS
ANTANAS ŽUKAS 
1855 WELLINTON ST. 

Tel. WE 2- 0644.
TAISAU IR PARDUODU 

ŽEMOMIS KAINOMIS 
LAIKRODŽIUS IR JUVELYRUS.

AR ŽINOMA, KAD

’’NEPRIKLAUSOMOS 
LIETUVOS’’ SPAUSTUVĖ 

spausdina bilietus, pakvietimus, vizi
tines ir padėkos korteles, įvairius 
blankus, receptams lapelius, vedybi
nius pakvietimus, rrirti.es atveju už- 
ucjautos laiškus, visokius ” statemen 
tus”, vokus su adresais, laikraščius, 
žurnalus ir knygas.
Darbą atlieka pigiaupiegu kitos spaus 
tuvės. Kviečiame įsitikinti,

Spausdintus galime priimti paštu ir paštu 
pasiųsti.

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

S&^FORD
Sales Limited

4415 Bannantyne Avė., 
Verdun.

F ALCON-F AIR LANE 
GALAXIE—TIIUNDERBIRI'

MUSTANG —TRUCKS

USED CARS
1 year guarantee.

Kreipkitės į
LEO GURECKAS

Sales Managers Assistant 
Keating Ford lietuvis atstovas 

769-8831. .

Tel. namų DO6-2548 
Įstaigos 769-8529.

rrirti.es
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