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PASAULIO LIETUVIŲ

^JAUNIMO METAIPer Vasario 16 priėmimą Lietuvos pasiuntinybėje Washingtone, 
p. O, Kajeckienė sega gėlę 1 priėmimą atsilankiusiai Valstybės 
■asekretoriaus George Bali žmonai. Vidury Lietuvos atstovas J. 

kajeckas.

Indijos min.pirm. Indira Pietų Vietnamo min.pirmininkas KY jaunimo privers? 
Gandhi per vieną savaitę tas daryti reformas, nors ir vykstant šaly karui, 
apkeliavusi visą Žemės 
rutulį ir aplankiusi visus 
didžiuosius pasaulio val
dovus, gavo Indijai pagal
bos nuo bado.

PRflfJUSI SflVfilTf
Praėjusi savaitė gausi 

žymiais įvykiais, kurie do
mina visą ž rnoni ją ir kurių 
pasekmės neabejotinai tu
rės ateičiai įtakos.

Pirmiausia, tai 
PARLAMENTO RINKIMAI

ANGLIJOJE
Rinkimus laimėjo dar- 

biečiai,socialistų nemark- 
šistinė partija, gavusi 97 
vietų persvarą prieš visas 
kitas partijas drauge pa
imtas JJarbiečiai gavo 363 
vietas,konservatoriai 253, 
liberalai 12, laisvas libe
ralas 1 ir nepartinis l.Šls 
laimėjimas darbiečiams 
atriša rankas į gilesnes 
reformas ir tvirtesnius 
sprendimus. Be ko kita, 
darbiečiai žada nacionali
zuoti plieno pramonę, pa
keisti valiutą ir tt.

Laimėję didelę persvarą 
darbiečiai ryšis ir į gi
lesnes reformas.

RUSIJOS KOMUNISTŲ 
PARTIJOS 23 SUVAŽIA 
V IMAS

turėjopaskutiniais laikais, 
kai režimas buvo kiek at- 
leidęs varžtus ir jau buvo 
pasukęs didesnių laisvių 
ir žmogaus,kaip asmens, 
teisių didesnį respektavi- 
mo kryptimi. Brežnevas, 
kaip vyriausia Rusijos gal
va,nekarūnuotas is, bet Ru
sijos caras, atidarydamas 
suvažiavimą ir aptarda
mas Rusijos komunistų 
darbus bei ateities planus, 
pasisakė už režimo su
griežtinimą, už didesnį kū 
rybos prievartavimą ir di 
dėsnį pavergimą partijos 
tarnybai.5000 "delegatų" 
ir 600 svečių "broliškų" 
partijų iš viso pasaulio, 
daugiausia Brežnevui pri
tarė. Suvažiavimas tęsia
mas .Bet jame nedalyvauja 
nei kinai, nei albanai, nei 
japonai, nei šiaurkorejie- 
čiai, nei indoneziečiai ir 
darkiti "schizmatikai", ku
rių susidaro jau toks būrys, 
kad Pekinas išdrįsta skelb
tis "pasauliniu komunizmo

nininkas Clemente Yerowi, 
veiklus diplomatas, atsto
vavęs respubliką Jungti
nėse Tautose,Europos vals
tybėse irtt.Po perversmo 
gyvenimas aprimo ir tiki
masi,kad jis nueis progre
so keliais.

KITOS NAUJIENOS 
TRUMPAI

• SSSR galva Brežnevas 
Maskvos suvažiavime puo 
lė JAV ir V. Vokietiją dėl 
tariamo dvišalio susitąri 
moir JAV dėl karo Vietna 
me,kurį SSSR remia, JAV 
ir V. Vokietija paneigė 
Brežnevo teigimus.
• JAV ambasadorius Len 
kijai, Granuski, važinėja 
pas satelitus ir tiria jų nuo 
taikas.
• Indonezijoje studentija, 
nuvertusidiktatorių Sukar 
no,dar nerimsta,nes randa 
kad naujame kabinete per 
daug esą komuniztų, o kas 
svarbiausia, pats Sukamo 
ir reikalauja dar reformų.
• Pietų Vietnamo sostinė 
je, Saigone,Šiaurinio Viet 
namo teroristai su sunkve

PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO STOVYKLA
Stovykla vyksta Dainavo 

je,15100 Austin Road,Man 
Chester, Michigan; netoli 
Detroito.

Stovykla prasideda šeš 
tadienį,birželio 25 d. ir tę 
siasi iki ketvirtadienio,bir 
želio 30 d.

Į pasaulio lietuvių Jauni 
mo stovyklą-kviečiamas vi 
sas laisvame pasaulyje gy 
venantis lietuvių jaunimas, 
turįs 18 metų arba baigęs 
gimnaziją/12 skyrių/. Nėra 
būtina priklausyti jokiai or 
ganizacijaLNėra būtina stu 
dijuotiarbabūtibaigusiam 
mokslus. A vykstantiems 
iš kitų krsW; /ne JAV ar 
Kanados/amžaius ribų nė 
ra.

Registracijos mokestis 
/$5.OO/ įskaitomas į sto 
vykios mokestį.Mokestis 
negrąžinamas. Stovyklos 
mokestis $26.00; daly
viam atvykstantiem 1OOO 
ar daugiau, mokestis tas 
pats kaip už visą laiką.

Dalyvio lapai ir registrą 
cijos mokestis siunčiamas 
pagal pastovyklą, kurioje 
dalyvis nori stovyklauti.

dama mokyklą. Ona Ivaš- 
kienė iš Bostono rinkda
ma parašus iš Bostoniškių 
pritrūko blankų ir skubiai 
kreipėsi į Clevelandą,pra- 
šydama jų papildomai pri- 
siųstLJurgis Juodis Brook 
lyne naudojo peticijos blan 
ką,iškirptą iš laikraščio, 
surinkdamas daug lietuvių 
ir amerikiečių parašų. Pa 
našiai elgėsi J. ir M.Mi
kaila i iš Detroito ir dau
gelis kitų lietuvių, kurie 
gyvena toliau nuo lietuviš
kų didžiųjų kolonijų.

Dr. Jurgis Gimbutas iš 
Bostono atsiuntė pundą pe 
tie i jos blankų, kurias jis 
pats pasigaminąnufotogra 
fuodamas peticijos blanką 
iš lietuviško laikraščio ir 
surinkdamas beveik visus 
parašus vien tik iš ameri
kiečių.

Juozas Stempužis C le
ve landė iš County Editor 
įstaigos bendradarbių ame 
rikiečių surinko ne tik 
daug parašų,bet ir po dole 
rį aukų nuo kiekvieno pa
sirašiusio amerikiečio.

. Jaunimo Peticija rodo,

LINKSMU

Nepriklausoma

KANADOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS KRAŠTO 
VALDYBA,NUOŠIRDŽIAUSIAI SVEIKINA KANADOS 

LIETUVIŲ BENDRUMENĖS APYLINKIŲ
VALDYBAS, IR VISUS TAUTIEČIUS VELYKŲ 

ŠVENTĖMIS IR VISIEMS LINKI SĖKMĖS
GYVENIME BEI DARBUOSE

DŽIAUGSMINGŲ VELYKŲ 
LINKIME AUŠROS 

BIČIULIAMS IR VISIEMS

ŠVENČIŲ NUOŠIRDŽIAI 
VARTŲ PARAPIJIEČIAMS, 
LIETUVIAMS

T.K. Pečkys, S.J.,
T.S. Kulbis, S.J.,
T.J, Venskus, S.J.,, 
T.G. Kiiauskas. S.J.

VELYKŲ ŠVENČIŲ PROGA VISIEMS LINKI 
DAUG DŽIAUGSMO

Kun.Qr.p. Jucevičius, 
Kun. J. Gauzdė.

neabejotinai vyrauja praė 
jusios savaitės politinio 
dėmesio centre.

Rusijos socialdemokra
tų partijos kairioji atskala 
pasivadinusi bolševikais, 
perversmu pasigrobusi 
valdžią, 49 metai kankina
si bandydama smurto prie
monėmis įvesti naują san 
tvarką,kurią vadina socia
lizmu, siekiančiu komunizr 
mo.Betši santvarka, būda
ma antidemokratinė, nesi
skaito su žmogum ir pa
vergimo priemonėmis ne
gali žmogui kurti ne tiktai 
geresnio,bet ir pakenčia
mo gyvenimo. Bandydama 
visokias prievartos prie
mones, išsigimusi į satra- 
pišką carizmą, serga viso
mis despotizmo ydomis.VL 
so to pasekėmje,komunis 
tų partija suskilo, Maskva 
neteko pasaulinio vadova
vimo,kurį šio Maskvos su? 
važiavimo proga Kinijos 
komunistaiprisipiršę ša
lininkų, jau viešai savinast

Nors vakarų spaudos 
atstovai į suvažiavimą ne- 
įsileidžiami.bet žinios iš 
suvažiavimo pasiekia vie
šumą, ir rodos,kad

RUSIJOS BOLŠEVIKAI
BANDO REŽIMĄ 
SUGRIEŽTINTI.
Tas reiškia, kad paverg 

toms tautoms ateina dar 
sunkesnes dienos,negu jas

vadovu", nežiūrint to, kad 
Brežnevas visus kvietė į 
vienybę ir taiką su kinais.

KYLA REAKCIJA 
PRIEŠ DE GAULLE 
Prancūzijos socialistai 

parlamente balandžio vidu
ryje pasiryžę kelti protes
to balsą prieš nedemokra
tišką de Gaulle elgseną,kad 
be parlamento žinios pats 
vienas diktatorišku būdu 
nusprendė Prancūziją iš
jungti iš NATO saugumo 
organizacijos taikai Vaka
ruose išlaikyti ir apsigin
ti nuo agresijos.Kol kas 
vyksta pasisakymai spau
doje. Paryžiaus laikraštis 
"Combat" griežtai kriti
kuoja de Gaulle elgesį ir 
Vakarų statymą į pavojų. 
Bet komunistai šiuo atveju 
de Gaulle pasisakė ginsią 
nes de Gau’le, silpninda
mas Atlanto sąjungą, pasi
tarnauja Rusijos agresijai

Amerikos kontinente įdo
mesnis įvykis yra

PERVERSMAS EKVA - 
DORO RESPUBLIKOJE. 
Ekvadore valdžią buvo 

pasigrobę trys generolai: 
R. C. Jijojn,M.Gandara ir 
C.Sevilla.Šis "triumvira
tas" sauvaliavo ir visuo
menėje iššaukė didelį ne
pasitenkinimą,kuris prive
dė prie perversmo. Šio pa
sekmėje prezidento parei
goms pašauktas visuome-

žimiu, prikrautu sprogsta 
mos medžiagos,dasigavo 
prie JAV kareivinių ir su 
sprogdino 3 aukštus, žuvo 
keli žmonės ir sužeista 
paie 40.
• Italijos prezidentas Sa- 
rragat, apsilankęs Belgijo 
je,sukaralium Boduenu pa 
skelbė pranešimą, pasisa 
kantį už Atlanto sąjungos 
išlaikymą.
• Paaiškėjo, kad buvęs In 
donezijos užs. reik, min . 
Subandrio buvo pasirašęs 
Kantone su Kinijos užs. 
reik.min.Ken-Či slaptą su 
sitarimą,kurio pasekmėje 
Indonezija pasitraukė iš 
Jungtinių Tautų.
• Angliją nusiaubė netikė 
ta sniego pūga. Sniego pri 
vertė iki 2 jardų klodą.

• NATO gen. sekr. Brozio 
išsiuntinėjo pasisakymą, kad 
dėka Atlanto sąjungos Vaka 
rai yra saugūs ir galėjo pasie 
kti negirdėto gerbūvio paki
limo. Jjigu tokia organizaci 
ja būtą buvusi ankšėiiau su
kurta, tai nebūtą į vykę du pa 
sauliniai karai. Todėl NATO 
yra būtina.
• Rytinė Vokietija uždraudė 
per jos teritoriją vežti į Ber 
lyną gyvulius, neva dėl snu
kio ligos, todėl iš Hamburgo 
gyvuliai vežami į vakarinį Ber 
lynąsprausminiaiis lėktuvais.

Registracija baigiasi ge
gužės 15 d./pašto antpau- 
da/.Dėl registracijų lapų 
bei informacijų prašom 
kreiptis pas:

Akademinio Skautų Sąjū 
džioŽibutę Zaparackaitę , 
4120 Yorba Linda Drive , 
Royal Oak,Michigan 48072 
arba

kad turime visame pasau
lyje daug draugų. Reikia 
tikį juos su konkrečiu pra 
šymu kreiptis.

LIETUVIŲ VEIKLA 
TRUMPAI

• Pianisto A.Kuprevičiaus 
koncertas New Yorke di
džiosios spaudos labai ge

Lietuvių Studentų Sąjun- rai įvertintas.
gos Aldoną Čiunkaitę,2051 • Dailininkas A. Valeška 
24thSŲDetroit,Mich.48216. Amerikos Architektų Ins-

Pašto ar banko perlai
dos rašomos Lithuanian 
Youth Congress vardu.

Registracijai pasibai
gus kiekvienam,kuris daly 
vio anketą ir registracijos 
mokestį atsiuntė, bus pra 
nešta apie priėmimą ir 
stovyklos programą. Pra 
šome prie stovyklos pro
gramos ir užsiėmimų pri 
sidėtAtsiradus didesniam 
už stovyklos leidžiamas 
sąlygas skaičiui,pirmeny 
bė bus sekančia tvarka:

Iš kitų kraštų atvykstan 
tiems,/ne JAV ar Kana
dos/,

Iš tolimų Kanados ir JAV 
vietovių,

Kitiems anksti užsire
gistravusiems.

JAUNIMO PETICIJAI 
RENKAMI PARAŠAI

titutas apdovanojo aukš
čiausia premija už skaldy 
to stiklo vitražus.
• Antanina Samoškaitė 
aukštai įvetinta Ekvadore 
už humanistinę veiklą.
• Evangelikų Tėviškės cho 
ras Čikagoje turėjo didelį 
koncertą.
• Čikagoje lietuvių operos 
organizacija šiemet sėk
mingai pastatė operą "Tra 
viatą". Violetos rolę pildė 
sol.L.Šukytė ir sol.B.Mon 
girdaitė.Publika pasigedo 
sol. S. Baranausko.

• Kun.Juozas Karalius Ek- 
vadore pakeltas į Prelatus.
e Emilija Tumaitė, tarnau
janti Lenkijos oro susisieki 
me, iš Varšuvos nuskrido Lie 
tuvon atostogą ir siunčia iš 
Vilniaus ir Kauno sveikinirrą

G erb. p. ELENA DAUGUVIETYTĘ-KUDA- 
B I E N E , aktore ir Hamiltono Lietuvių T eatro “ Aukurą s’ 
meno vadovą, švenčiančią savo scenines veiklos 25 metu 
sukakti, širdingai sveikina ir ilgu darbingu metu linki

K LB K r a s t o Valdyba

KAS NAUJA KANADOJE
EKONOMINIS KANADOS STOVIS GERAS

Finansų ministeris 
Sharp,vertindamas ūkinį- 
finansinįKanados stovį,nu 
mato, kad Kanados ekono 
minis gyvenimas ir toliau 
eis vystymosi keliu.

Jis spėja, kad Kanados 
gamyba tur būt nesugebės 
visai pilnai patenkinti rin 
kos pareikalavimo ir pro 
dūktų kainos kils maždaug 
tuo pat tempu, kaip ir pra 
ėjusiais metais.

Kainų indeksas praėju
siais metais pakilo 2.4% 
ir tas kilimas paskutiniais 
praėjusių metų mėnesiais 
buvo gana greitas. Išmokė 
jimai pakilo 10.6% palygi
nus su 1965 metais ir su
vesti 25.600 milijonų su 
ma.

OOO asmenų. Bedarbių 
skaičius sumažėjo iki 3.9%. 
Savaitinis dirbančiųjų atly 
ginimas pakilo 5.2% ir fak 
tinai buvo pramonėje ir kai 
nų pramonėje 103.27 ir ki 
tur 94.03 dolerių savaitė 
je.

CHRYSLER ĮMONES
IŠPLEČIAMOS
Prieš kelias savaites 

Chrysler Co. skelbė, kad 
Windsore išplečia savo 
įmones,tam tikslui skirda 
mal2 milijonų dolerių.Da 
bar vėl pranešė,kad Ajak 
se stato įmones, kurioms 
paskyrė 2.6OO.OOO dole 
rių. Bus padidintos salės 
236.000ketvirtainių pėdų; 
darbininkų skaičius iš 750 
bus padidintas iki 1.200 as

Rūta Baltrukėnaitė su- • Išėjo iš spaudos Jurgio Biznio bendrovių pelnas 
rinko parašų Akron, Ohio Gliaudės premijuotasis romą- pakiloll% irbuvo 5milijar 
mieste aplankydama ame- nas “Delfiino ženkle“ ir vysk dai dolerių.
eikietes seseles ir jų ve- p Bučio “Atsiminimai“, Dirbančiųjų buvo 7.100.

menų.Beto,bus pastatytas 
dar naujas mašinų statymo 
plotas /parking/ iki 500 
mašinų.
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Jaunimo metų Velykos
v *

RAŠO A. V.KLEBONAS T.K. PEČKYS', S. J.
Šiais vadinamais Jauni

mo M eta is švenčiame Ve
lykas.Pasidairyk po mūsų 
spaudos puslapius ir pa - 
matysi, kaip įvairūs klau
simai yra keliami šiuo at- 
žvilgiu.Mes švenčių proga 
galėtumėm galvoti apie 
Jaunimą ir Velykas.

Šiai progai turime šv . 
Luko aprašytas vienas Ve
lykas iš Kristaus jaunys
tės. Istorija yra paprasta. 
Dvylikos metų jaunuolis 
dalyvavo Velykų šventėje 
Jeruzalėje. Jis atsiskyrė 
nuo savo globėjų, kurie 
pradėjo jo ieškoti ir vėliau 
surado šventovėje tarp 
Rašto žinovų. Į rūpimą 
klausimą atsakė klausimu: 
Ar nežinojot,kad man rei
kia dalyvauti dalykuose , 
kurie yra mano Tėvo?

Ir su šiuo klausimu pa
sipila visa eilė minčių apie 
Velykas Jaunimo Metais .

Mūsų šeimose vyksta 
paprastas procesas beau
gantis žmogus pradeda 
skirtis nuo savo tėvų. Vai
kai skiriasi nuo tėvų beau
gant metams,kad surastų 
savo individualybęJCristus 
ieškojo savo individualy- Velykose norisi palinkėti 
bės ten, kur Jis priklausė jaunimui vystyti savo ats- 
visa savo sąmone, būtent kirą individualybę, nepa- 
šventykloje.Jis buvo reli- kartojamą ir vienintelę 
gijos Mesijas. Mūsų jau- visoje istorijoje,bet kartu 
nieji žmonės ieško savo neužmiršti tai, kas tęsia- 
individualybės šiame kon- ma ir eina kaip vienas gy- 
tinente. Per tėvų šeimas vybės siūlas iš generaci- 
jie dalyvauja lietuvių su- jos į generaciją.

Dar apie VLIKo 
^patvirtinimą“

mų f aktų,kai tūliems asme
nims teko pasirašyti pačių 
sau mirties sprendimą.

Prievartos ir diktato fak
tui pailiustruoti ir ypač pa
brėžti /nes mums tai yra 
vienas svarbiausių reika
lų'./ reikia nurodyti Versa- 
lės taikos sutartį, užbaigu
sią Pirmąjį pasaulinį karą. 
Į Versalėstaikos konferen
ciją buvo nuvykę Mažosios 
Lietuvos Tarybos atstovai 
ir reikalavo Mažąją Lietu- 
vąj su Karaliaučium,kaip 
to savo metu reikalavo ir 
Vytautas Didysis /rašęs: 
"iki Osos upės-dešiniojo 
Vyslos prieupio,-yra mano 
protėvių žemė".. ./,bet ar 
Versalės sutarties viešpa
čiai išklausė Mažosios Lie
tuvos atstovų reikalavimo? 
Ir VLIKo pirmininkas dar 
sako, kad nepriklausomos 
Lietuvos sienos negalima 
"laikyti Lietuvai prievarta 
užkartomis".Taigi, visiš- 
kas faktų ignoravimas.

Tikras nesusipratimas 
yra Lietuvos Steigiamojo 
Seimo principinio pasisaky
mo pareiškimą laikyti 
"griovimupačių nepriklau
somos Lietuvos respubli
kos teisinių pagrindų".

Kai Lietuva okupuota,lie
tuvių tautos žmonėms yra 
tiktai vienas nusistatymas 
ir tas nusistatymas yra ofi
cialiai visos tautos valia 
Steigiamojo Seimo balsa
vimu priimtas nutarimas:
LIETUVA ATSTATOMA 
ETNOGRAFINESE RIBO - 
SE. Jeigu Lietuva bus lais
va, tai ji ir bus atstatoma 
ir todėl atstatomai Lietu
vai begalibūti tiktai vienas 
šis principas galioje.

Būdamas Vokietijoje , 
VLIKAs dar buvo gyvas: 
turėjo ryžtą kovoti už tau
tos teises, planavo, kaip 
atgauti praeityje praras - 
tas sritis, irtuotikslurin- 
ko medžiagą, o sutinkęs 
išleido brošiūrą ir josios 
pagrindu žemėlapį. Kokiu 
gi pagrindu dabar viskas 
paneigiama?
Jeigu ką oficialūs diplo

matai, sąlygų prispirti ir 
neturėdami išeities gali ką 
ir pamanevruoti, tai dar 
galima suprasti. Bet ir di- 
plomatams yra visų pirma 
tautos valios dabojimas, 
jos valia. Bet gi VLIKas

Po to, kai pasisakė VLF 
ko pirmininkas^ žiū r. čia 
laišką /, tenka dar kartą 
rašyti Lietuvos ribų klau 
s imu,o jeigu ir to neužten
kamai teks ir dar rašyti, 
nes VLIKo pirmininko pa
sisakymas pagrindinai ne
teisingas, nes, jo gi pačio 
pasisakymąjis neatatinka 
lietuvių tautos valios. Sį 
kartą NL redaktoriui juo 
stipriau tenka imtis šio 
uždavinio,nes dabar gali 
jau kalbėti ne vien savo 
vardu,bet ir tų tautiečių , 
kurie iš įvairių Amerikos 
kontinento vietų pritaria 
redaktoriaus pasisakymui 
dėl Lietuvos ribų.

Reikia čia pat pabrėžti 
VLIKo pirmininko konsta
tavimą, kad Lietuvos Stei 
giamojo Seimo,kaip lietu 
viųtautos valios reiškėjo 
"aktai išreiškė tik atstato 
mos Lietuvos valstybinių

va neturėjo nei sostinės 
Vilniaus,neiKlaipėdos uos
to; vėliau ir turėjo ir vėl- 
neturėjo;dar vėliau ją oku
puotą jau apkarpė "broliš
kųjų respublikų" naudai. 
Tai tokia yra konkretybė , 
kurią p.pirmininkas pabrė 
žia.IrSeimai ratifikavo,ir 
Respublikos prezidentas . 
pasirašinėjo sutartis,ku
rios Lietuvai buvo primes- 
tos.Net ir su Latvija,kuri 
taip pat pasinaudojo Želi
govskio užpuolimu Vil
niaus, okupavo Kaukonių, 
Alukštos ir kt. sritis iki 
pat Zarasų, tai po to ir ar
bitražas juk negalėjo gi ge
ruoju latvių atstumti,© Lie
tuvai teko kovoti jau dėl gy
vybės, kai "Litwa srodko- 
wa" pradėjo Lietuvą pulti 
Lenkijos armija. Taip ir 
buvo "gera valia" pasirašy. 
ta neva arbitražo nustatyta 
siena su Latvija. Panašiai

ŠIENŲ NUSTATYMO PRIN buvo "gera valia" sutiktos 
ir kitos Lietuvos sienos . 
Jos faktinai buvo Lietuvai 
primestos , padiktuotos , 
nors po to ratifikuotos ir 
pasirašytos. Nes kai nėra 
kitos išeities,ką gi gali pa

nos išėjo, "kaip Dievas da- daryti.Mūsų laikai yra dar 
vė":vieną laikotarpį Lietu-tokie,kad yra visiems žino.

CIPĄ, ne pačias konkre
čias šienas".

Taigi:Lietuvos Steigia
masis Seimas NUSTATĖ 
PRINCIPĄ, kurio privalu 
laikytis, okonkrečios šie-

NEPRIKLAUSO MA LIETUVA

VYRIAUSIAS LIETUVOS IŠLAISVINIMO KOMITETAS 

SUPREME COMMITTEE FOR LIBERATION OF LITHUANIA

29 West 57th Street Fl. 10 New York, N. Y. 10019

Tel. 752-0099

iinnimiiiiiiiiiii"!

1966. IV. 6 14(988)

kanados LIETUVIŲ

1966 m. kovo 29 d

Konkrečios sienos buvo sutartos tarptautinėmis sutartimis, 
atitinkamai Steigiamojo Seimo ar Respubliko Prezidento ratifi
kuotomis. Nors šios sienos nevisur sutampa su Lietuvos etnogra. 
finėmis sienomis, kol jos nėra pakeistos naujomis tarptautinė- me gavę lietuvių dieną ir 
mis sutartimis, jos yra vienintėlės nepriklausomos Lietuvos vai ta i labai patogiu laiku-1967 
stybės sienos ir jų konstatavimas nėra nei atsisakymas, nei kel m.Darbo Dienos/rugsėjo 
timas Vasario 16 Akto ar Steigiamojo Seimo pareiškimo valios. 3/ savaitgalyje. Tai kaip 

tik sutampa su Montrealyj 
ruošiama bendrąja Lietu
vių Diena. Už gražias pa
stangas tenka padėkoti Mon
trealio bendruomenės vei mėnuo įteikti medžiagą 
kėjams, ypač pirm. p.R.
Verbylai.
2. Jaunimo sekcija prašo
savo atstovus apylinkėse 
pradėti atsiskaitymą už 
parduotus ženkliukus ir su 
rinktas aukas.Kartu prašo 
visų,kurie mano aukoti, at 
likti tai bedelsiant,nes kon 
greso ruošimas jau eina 
pilnu tempu. Iš apylinkių 
pirmasis atsiskaitė St.Ca 
therines apyl. jaunimo įga
liotinis R. Paulionis, įtei- kartu su Jaunimo Kongresu 
kęs $241,-Ačiū. vyksta vasaros pradžioje
3. VLlK-as yra pradėjęs Cdagoje. _ 
savo atstovybių steigimą 
visuose laisvojo pasaulio 
kraštuose. Užuot steigęs 
atskirą atstovybę Kanado

kurtose vietovėse .Per sa
vo mokslus jie ugdo į a 
vo pJ'ofes^as’Per.nauja® Nesusipratimas yra 1921 arbitražo sutartį dėl sienų su Lat- 
sukurtas šeimas jie ugdo viJa# 192o taikog sutartį 3U Ru3iJa ir 1928 3ianų gutartį gu 
jau sekančią kartą. Ir s 10-y įi ja laidyti Lietuvai prievarta užkartomis ir todėl "nuli 
se srityse auga jų indivi-and void". Tai būtų griovimas pačių nepriklausomos Lietuvos 
dualybė.Cia jie skirsis nuo re spublikos teisinių pagrindų, to stipriausio ginklo, kuriuo 
savo tėvų imigrantų. Tai me s kovojame su sovietiniu okupantu dėl Lietuvos respublikos 
natūralu. Bet reikia skir-suverenumo vykdymo atstatymo, 
tingumus ir atsiskyrimą 
nntAidinti np tik nėr Skir- Lyglal nesusipratimas yra Lietuvos respublikos valstybinių 
p , , . ' . sienų konstatavimą laikyti užkarda Lietuvai, susidarius tinka-
tingumus, bet ir per ben momg tarptautinėms sąlygoms, siekti atgauti ir tas Lietuvos et- 
drus rysius, kurie jungianOgraf ine s sritis, kurios yra likusios už nepriklausomos Lietu- 
dvi generacijas. Vos valstybės sienos.

Marija ir Juozapas per 
Kristaus jaunystės Vely
kas Jeruzalzje nieko ne
galėjo pr iekaištautLTĖVO 
DALYKAI jungė ir juos ir 
Kristų.Šiuo skirtingumas 
ir atsiskyrimas buvo pa
teisintas. Jaunimas daug 
kalba apie tai, kas juos 
skiria nuo tėvų ir jų insti
tucijų. Reiktų taip pat lon 
giškai galvoti apie tai, kas 
jungia mus visus šioje 
imigracijos srovėje. Jei 
mes šio klausimo neišri- 
šime, tai iškėlimas skir
tumų padidins tik distan
cijas tarp dviejų genera
cijų.

Ir šiose Jaunimo Metų

Su pagarba

Sidzikauskas
Vilko Valdybos Pirmininkas

yra KOVOS organas. Jo 
pareiga- KOVOTI'.'.'VLI- 

z.Kas gi užmiršo savo pri
gimtį ir paskirtį' VLIKas 
išsigimsta.’

Be to, koks gi VLlKui 
reikalas savo laisva va - 
lia tokį didelį ir kenksmi
ngą lietuvių tautai ir atku 
rsimai nepriklausomai Li 
etuvai nepaprastai užsian
gažuojantį pareiškimą? 
Kodėl VLIKas nepaieškd 
tokio pasisakymo, kuris 
nebūtų užsiangažavimo, 
nesuderinamo su tautos 
valia Steigiamojo Seimo 
pareikšta, formos. Ko
dėl toks VLIKo neatsargu
mas ?

Jau anam straipsny bu
vo nurodyta, kad neturint 
nepriklausomos Lietuvoss 
mums yra tiktai viena gali
mybė kalbėti apie Lietu
vos ribas tiktai istoriškai, 
istorijos perspektyvoje. 
Beje,ir šiuo atveju yra ga
limybė suminėti ir VLIKo

pirm.pabrėžiamas ribas.
Ir vis dėlto, VLIKo pir

mininko šis pasisakymas 
lietuvių tautai ir būsimos 
Lietuvos ateičiai sudaro 
pavojų; sudaro pavojų pa
kirsti mūsų kovos valią, 
ryžtą ir jėgą.

Tat reikia tikėti,kad Vil
kas greičiausiai atšauks šį 
neapdairų savo pasielgimą^ 
nes jeigu neatšauktų, tai 
būtų ketvirtas Lietuvos pa
dalinimas, kurį jau mes pa 
tys padarytume. Tai būtų 
jau tikras skandalas.

Nepaprastai skaudu ra-| 
šyti šita ir įtikinėti savo 
žmones. Visi lietuvius 
skriaudžia: baltgudžiai pa 
siryžę Lietuvą užimti iki 
Žemaitijos,o mes ?Mes vi
siems nusilenkiame.Jokio 
atsparumo. Jokio noro gy i 
vent i. Kam tada reikalin
gas ir V LIK as, jeigu jis ne 
turi kovos dvasios ir nepa 
jėgus kovoti? J.Kardelis.

Kanados Lietuvių Fondas
FONDO VAJUS TĘSIAMAS 

NAUJI NARIAI IR ĮNAŠAI

151. A.Sakus.............$1OO
152. J.Kasakaitis.. .$1OO
153. A. Kantautas . .$1OO
154. P.ir A. Vilutis. .$1OO
155. V.Sibulis.............$1OO

Papildė įnašą-
KLB Toronto Apyl. iki

Su šiais įnašais Fonde 
yra $23.800 /įsk.nuošim 
čius. Sakus,Kasakaitis, Vi 
lutis ir Sibulis yra toron 
tiečiai.o Kantautas iš toli 
mo Edmontono. Jie supra 
tę Fondo idėją, realiai pri 
sidėjo savo įnašais prie 
jos įgyvendinimo. Užtai 
jiems nuoširdžiai dėkoja 
me.

Toronto Apylinkė kas
met Fondui įneša po šimti 
nę. Reikėtų, kad ir kitos

bendruomenės apjdinkės 
nepasitenkintų vienkarti
niu įnašu, bet kasmet padi 
dintų įnašą kaip jau padarė 
St,Catherines, Ottavos ir 
Delhi apylinkės.

Šia proga primename
$300. Fondo nariams, ypač gyve 

nantiems Toronte ar arti 
mesnėse apylinkėse, kad 
sąryšy su narių susirinki 
mubal .16 d. reikia praneš 
ti vėliausiai iki bal. 5d.- 
apie dalyvavimą bendruo 
se pietuose, nes tai reikia 
žinoti iš anksto užsakant 
vietas. Pakvietimai na
riams išsiuntinėti,o ne na 
riai gali juos gauti pas dr . 
A.Pacevičių, J.Simanavi 
čiųirP.Lelį. P.Lelis,- 

Reik. Ved.

APLINKRAŠTIS- INFORMACIJA No.8.
l.Kovo mėn.23 d. iš įvai- je,VLIK-as pasiūlė tas pa 
rių tautybių atstovų suda reigas eiti mūsų politiniam 
rytoji delegacija Montrea komitetuLKrašto Valdyba , 
lyje buvo priimta preky- pasiūlymą apsvarsčiusi , 
bos ministerioHon.R.Win priėjo išvados,kad bendruo 
terš, kur tarėsi pasaulio menės politinis komitetas 
parodos reikalais.Šis pasi gali atlikti VLIK-o papra 
tarimas davė gerų Vaisių, 
nes p.ministeris, kurio ži 
niojeyra parodos reikalų 
priežiūra, principe sutiko 
kad tautybėms būtų duotos 
atskiros dienos. Po to, pa 
balt iečių delegacija buvo 
priimta parodos vadovybės

, Montrealyje. Išvadoje esą

šytus darbus Lietuvos lais 
vinimo srityje,tačiau ofi
cialia atstovybe būti nega 
Ii dėl statutinių sunkumų .
4. Pakartotinai primena
me,kad šių metų mokytojų 
dienos įvyksta balandžio 23 
d. 2 vai. p. p. Prisikėlimo 
parap. muzikos studijoje 
Toronte. Truks tik vieną 
dieną. Visus mokytojus, 
yapč iš artimesnių vietovių 
kviečiame gausiai dalyvau 
tLKonferencijos metu vyks 
ir mokslo priemonių paro 
da.
5. Balandis yra paskutinis

š imtmečio leidiniui. Įstai
gas,organizacijas ir pavie 
nius asmenis,kurie dar ne 
gražino atsakymų į anke
tas arba neįteikė prašytų 
straipsnių,prašome tai bū 
tinai atlikti tuoj pat, nes 
kiekvienas uždelsimas la 
bai apsunkina ir taip jau 
sunkų darbą.
6. Tikimės,kad mūsų cho
rai sparčiai ruošiasi daly 
vauti Dainų Šventėje,kuri

A. Rinkūnas, 
Krašto Valdtbos pirm.

L. Tamošauskas, 
sekretorius.

PROKURORUI JUOZUI BRAŽINSKUI 
mirus New Yorke,

JO ŽMONAI, ŠEIMAI IR ARTIMIESIEMS 
reiškia gilią užuojautą P. Narbutas.

A. A. BRONEI KASMAUSKIENEI 
Lietuvoje mirus, jos dukterį,bran
gią brolienę ir dėdienę,
J. ANELIŪNIENĘ IR JOS ŠEIMĄ 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 
liūdime Kibirkščių ir

Vilgalių šeimos.

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>

tos.Net
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ČIKAGOS LIETUVIŲ

bendruomenėje vėžys
Labai kilnius tikslus tu

rėdamas prelatas Myko-: 
lasKrupavičius apie lietu
vių bendruomenę ir rašė: 
" Lietuvių tauta, vieninga 
valia siekia savo gyvybę , 
kalbą,tautines bei valsty
bines tradicijas išlaikyti, 
kurti ir ugdyti."

JA V,kur iš seniau veikė 
dešimtys lietuvių organi
zacijų, bendruomenė kūrė 
si labai sunkiai . Bet dar 
jaitvirtai neatsistojus ant 
kojų,ėmė ją griaužti parti
nis vėžys. Dėl to bendruo
menės vaovybėj kilo įvai
rios intrygos .kurios persi
metė ir į apylinkes. Pavyz
džiui, prieš 4 metus Cice
ro apylinkės valdybos pir
mininkui kpt. Juškevičiui 
atsisakius klausyti ir vyk- 
dyti vienos politinės gru
pės nutarimus, iš 7 valdy. 
bos narių 4 išėjo prieš jį 
ir sudarė lygiagrečiai kitą 
valdybą ir apie pusę metų 
- iki naujų rinkimų, viena 
apylinkė turėjo dvi valdy-

menės Č ikagos apygardos 
pirmininką, tais pačiais 
metais, užbėgdama Kana
dos ir JAV centro bendruo
menių valdyboms už akių, 
tokius kursus, bet anks
čiau, suruošė Čikagos jau
nimo centre. Tam pačiam 
reikalui ir vieno pusme- 
čiobėgyje,pinigai buvo iš
leisti iš bendruomenių cen
trų ir Čikagos apygardos 
kasų,o abiejų kursų vertė 
sumenkojdat viena politi
nė grupė nori iškelti JAV 
Čikagos apygardos pirmi
ninko vardą, kad jis vieną 
kartą pralaimėjęs, ateity
je būtų išrinktas bendruo
menės JAV centro valdy
bos pirmininku.

Kas dveji metai vyksta 
apylinkių atstovų suvažia
vimas ir apygardos valdy
bos rinkimai. Vienos poli
tinės grupės nutarimu, šie 
met toks suvažiavimas at
šauktas ir nukeltas į gegu
žės mėnesį, po JAV bend
ruomenės tarybos suvažia-

ri veikėjų,gerą popieriuje 
programą,bet vis dėlto tu
rėtų laikytis lietuvių char- 
tos įrašo: "Visi lietuviai 
yra lygūs tos pačios tau
tos vaikai, tarp savęs bro
liai." Stepas Paulauskaą

CHICAGO JE
Buv. Lietuvos Preziden

to dr.K. Griniaus pamink
lo statymo komis i ja jau tu
rėjo 4 posėdžius-Paruošus 
paminkliui statyti detales, 
bus kviečiamas visų orga
nizacijų atstovų susirinkl- 
mas-patvirtinti paminklo 
projektą.

Paminklas norima su
skubti pastatyti IOO metų 
dr, K. Griniaus gimimo su
kakčiai paminėti,t. y. iki 
š.m.gruodžio mėn.17 d.

------- O------
Chicagoje Lietuvių Ben

druomenės Gage Parko 
apylinkės pir.Gečias gana
plačiai išgarsino per spau
dą ir radio viešas diskusi- 1965 metų "Lito" valdyba ir komisijos /sėdi iš kairės/: sąskaitybos vedėjas Domas Jurkus, pirmininkas Juo- 
jas "Mūsųbendradarbiavo zas Bernotas, vedėjas ir sekretorius Pranas Rudinėkas, I vicepirmininkas Povilas Petronis; stovi: revizi- 
mas su pavergta tauta" , j°s pirmininkas Povilas Povilaitis, kredito komisijos narys Jurgis Blauzdžiūnas, kredito komisijos pirminin- 

Prelegentais buvo pa- ^as Steponas Kęsgailą, revizijos komisijos narys Jonas Adomaitis, valdybos narys Petras Adamonis, revizi- 
kviestiG.Galva M.Macke- ios komisijos narys Bronius Staškevičius. Trūksta valdybos vicepirmininko V.Zubo ir revizijos komisijos 
vičius V'Rakašius ir dr. nario Izidoriaus Mališkos. Foto Tony's Studio-Laurinaitis

bas. vimo,kur tikimasi,kad bus Reme ikis .M. Macke vič ius
1964 metais lankydama 

sis Kanadoje JAV C V pir
mininkas Jonas Jasaitis 
sutarė su Kanados bend
ruomenės centro valdyba 
1965 metų vasarą suruošti 
tautinių šokių mokytojų 
kursus,kas ir buvo įvykdys 
ta/Dainavos stovykloje/. 
Bet viena politinė grupė, 
norėdama iškelti bendruo-

priimtasšios grupės įne
šimas ir ateityje renka
mas tik apygardos valdy
bos pirmininkas,kurs ki
tus valdybos narius pasi
rinktų pagal šios politinės 
grupės rekomendaciją /ži
noma, jei pirmininku būtų 
išrinktas jų kandidatas/.

Taigi,ta grupė žinoma ir 
nevardijant, yra aktyvi, tu-

dalyvauti atsisakė.
Susirinkimą pradėjo p. 

Gečias, perspėdamas, kad 
be prelegentų niekas netu
rės teisės "diskusijose" 
kalbėti.

G. Galva kalbėjo apie toi 
limą praeitį,bet dr. Remei? 
ki o kalbos turinys davė su
prasti,kad jeiguVatikallas 
pripažįstąs rusų okupaciją,

nes jeigu nepripažintų, tai 
naujų vyskupų Lietuvoje 
neskirtų, todėl su Lietuva 
santykius palaikyti reikią.

G. Galva, Remeikis ir 
Rakašius pasisakė už ben
dradarbiavimą,

Pipirą itėįKreivėnas,  Mo
lokas, E.Šuląitis, Zalato
rius ir kiti slampinėjo sa
lės pakraščiais ir tyrė su
sirinkusiųjų nuotaiką.

Susirinkusiųjų buvo apie 
50 žmonių,kurių didžiuma 
buvo nepatenkinti, kad ne
leido dalyvauti "diskusijo

kurie pasaulyje pasitaiko 
labai retai, gal kartą per 
1OOO metų.Mergaitė turin- 
tišeštąjį pajautimą 
ir galinti daug ką atspėti,.. 
Po to žinovė paėmė nuo sta-

PIRMOJI VOKIEČIŲ ORDINO “TVIRTOVĖ” PRŪSUOSE
Vokiečių ordino riteriai 1231 m. pavasarį persikėlę per Vyslą kovai su prūsais, įsi
rengė sau tvirtovę šimtametyje ąžuole. Vėliau toje vietoje išaugo tvirta pilis ir
miestas, čia Įsitvirtinę, jie pamažu užgrobė Prūsiją, išnaikino sūduvius ir stengėsi 
užkariauti Lietuvą ir žemaičius. VILNIUS 16 amžiuje (varjo raižinys).

Kristalinis rutulys
NEPAPRASTI AIŠKIAREGĖS SPĖJIMAI
Selecctones dėl Readers lietuviams. Čia patiekiu

Digest, ispanų kalba iš- skaitytojams suglaustai mi-lo didoką kristalinį rutulį 
spausdino straipsnį "La Bo- nimo straipsnio žymesnių padavė mergaitei ir sako: 
la de Cristal"-kristalinis 
burbulas.

Straipsnyje smulkmeniš
kai aprašomos vienos aiš
kiaregės vizijos,turinčios 
tamprų ryšį su žinomais 
pasauliniais įvykiais.Tatai 
bus pravartu bent dalinai 
susipažinti su turiniu ir

Mergaitė paėmė rutulį, 
bet nei ji, nei jos tėvai ne
tikėjo tuo, ką ta žinovė pa- 
sakojo.Namuose gautąjį ru
tulį mergaitė vartojo žai
dimams.

Devynerių metų amžiaus-

vietų aprašymą. -Imk, žiūrėk į jį ir jame
Calif ornijoje,Santa Rosa pamatysi daug dalykų".

vietovėje, neseniai gyveno 
vokiškos kilmės Amerikos 
piliečiai Frankas ir Emma 
Pinckert,kurie augino du
krytę Jeane / šiuo metu ji 
yra per keturiasdeš imt me
tų amžiaus/. Jeane dar ma
žytei esant, tėvai pastebė- būdama,mergaitė rutulyje 
jo,kad jiyra skirtinga nuo pastebėjo daug aiškių ir ne- 
kitų vaikų ir dažnai atspė- aiškių ženklų, pagal ku- 
janti būsimus smulkius įvy- riuos ji iš naujo ėmė spė- 
kius. jimus daryti. Vėliau, kai

Aštuonerių metų am- žmonės pamatė ir įsitikino, 
žiaus būdama ji atspėjo sa- kad Jeane retkarčiais daro 
vo dėdės /motinos brolic/ 
mirtį Vokietijoje. Tuomet 
jos tėvai ją nuvežė į vieną 
ūkį prie Luther Burbank 
pas žinoves-saldžiažo-
džiautojas.Viena iš tų žino- ne susitiko su fiįlmų žvaigž- 
vių paėmė Jeane rankutę , 
pažvelgė į delną ir didelia
me nustebime būdama ji 
tarė;- Ž iūrėkite, mergaitė 
delne turi Dovydo žvaigždę

visai rimtus atspėjimus, 
pradėjo į Jeane vizijas rim
tai žiūrėti.

Kartą,Los Angeles mies
te ,Westmer kirpykloje Jea?

de Carole Lombard. Pasta
roji prašė Jeane paspėlio
ti apie artistės ateitį. Pasi
žvalgius Jeane savo rutuly
je, jai sako:Panele Lom-

su tokiais išsišakojimais, bard,6 savaičių laikotarpy
je jokiu būdu niekur ne-

JONAS
AVYŽIUS ROMANAS

KAMS M®
26 atkarpa.

TREČIA DALIS
VI

KAS ŽMONES SKIRIA

Arvydas prisivijo juodu netoli namų. Martynas su ber
niuku ant ranki) ėjo priekyje, o iš paskos, atsilikusi per kelis 
žingsnius, brido Ieva. Tamsoje Arvydas negalėjo gerai įžiū
rėti jos veido, bet iš žemai nuleistos galvos ir svirduliuo
jančios eisenos suprato, kad įvyko kažkas nepaprasta.

— Kodėl taip vėlai? — paklausė išsigandęs.
Ji nieko neatsakė.
— Kas atsitiko, Ieva? — Jis sučiupo šlapią šaltą ranką 

ir trūktelėjo į save.
— Pasitrauki — suspigo ji veriančiu balsu.
Arvydas atsilošė, lyg per veidą gavęs.
— Kas atsitiko, Martynai?
— Vaikas buvo įkritęs į srutų duobę.
— Ką tu sakai?l — Arvydas prišoko prie Martyno.
— Nebijok, nieko blogo jam neatsitiko. Nuprausėme pas 

Gojelius, apvilkome sausais drabužėliais.
Arvydas lengviau atsikvėpė.
— Na, vyre,— kreipėsi jis į berniuką.— Kaip čia išėjo, 

kad išsimaudei srutose? Eikš pas mane. Papasakosi, kaip 
buvo.

Vaikas kažką sumurmėjo mieguistu balsu: jis snaudė, pa
dėjęs galvą Martynui ant peties.

Arvydas paėmė į glėbį gležną berniuko kūnelį ir, pagau 
tas tėviškų jausmų antplūdžio, švelniai priglaudė prie krū
tinės. ,

— Dėkui, Martynai,— sušnibždėjo susijaudinęs ir drau
giškai suspaudė Vilimui alkūnę.

Tasai tylėdamas linktelėjo galva.
Iki namų niekas nepratarė nė žodžio. Nesmagioje tyloje 

žlegsėjo sunkūs žingsniai, ošė lietus, plakdamas tris nebylias 
figūras, susikūprinusias po slegiančia minčių našta.

Prie trobos durų Ieva netikėtai pasisuko į Martyną ir 
karštai sušuko:

— Nežinau, kada tamstai atsidėkosiu, gerasis žmogaul
— Kokie niekai,— sumurmėjo Martynas.
Arvydas klausiamai pažvelgė į žmoną.
— Jis išgelbėjo mūsų berniukąl — sušuko ji tuo pačiu 

balsu, kupinu begalinio dėkingumo, ir pravirko.

— Taip? — Arvydas minutėlę tylėjo, apsvaigintas pra
siveržusių jausmų.— Dėkui, Martynai. To niekada neuž
miršiu.

— Gerai, gerai,— burbtelėjo Martynas, atsirakindamas 
duris į savo galą.

— Ko gi tu verki? — paklausė Arvydas, kai jiedu įėjo 
į vidų.— Reikia džiaugtis, kad viskas gerai baigėsi.

Ieva, vengdama pažvelgti vyrui į akis, paėmė iš jo ber
niuką ir ėmė nurenginėti.

— Rytoj pat liepsiu padaryti srutų duobėms dangčius. 
Apsileidimas.. .

Ieva neatsiliepė.
— Kas tau yra? — paklausė jis susierzinęs.— Argi aš 

dėl to kaltas?
— Vaikas turi karščio,— tyliai pratarė ji.
— Nėra ko jį tampyti į veršidę. Tą porą valandų gali 

pabūti užrakintas namie. Nebe mažas. O vėliau pažiūrėsim. 
Gal pasiseks sulipdyti vaikų priežiūros grupes.

— Daryk, kaip tau patinka,— abejingai atsakė Ieva.
Arvydas priėjo prie jos ir švelniai paglostė petį.
— Tu išsigandai?
Ji linktelėjo, galvodama visai apie ką kita. Jos karš

čiuojantis žvilgsnis buvo įsmeigtas į miegantį berniuką.
— Aš nenoriu vakarienės,— pratarė Arvydas, staiga pa

niuręs.
— Kaip sau nori,— mechaniškai pasakė ji.
Sugulė nevakarieniavę. Juodu skyrė vos keli centimet

rai patalo, tačiau abu jautė tarp savęs atsivėrusią prarają, 
per kurią vargu ar kada bepermesi tiltą.

Naktį Ieva ne kartą kėlėsi iš lovos ir, pasilenkusi ant 
vaiko lovelės, ilgai klausėsi jo lygaus, sveiko alsavimo. Sy

kį jai pasirodė, kad tai, kas vakar įvyko, būta tik laimingai 
užsibaigusio sapno. Kambarys prisipildė kvapo, koks papras
tai esti, pašarvojus numirėlį. Visa drebėdama, Ieva pašoko iš 
patalo ir pripuolė prie sūnaus lovelės. Suklupusi ant kelių, 
ilgai glamonėjo jį žvilgsniu. Paskui perbraukė rankomis per 
antklodę ir palytėjusi lūpomis rožinį skruostuką, rami at
sigulė. Saulėta ramybė užliejo širdį. Ji matė priešais rit
miškai judančią kresną plačiapetę vyriškio figūrą ir apie 
jo kaklą apsivijusias berniuko rankas. Ir Ieva ėjo ir ėjo iš 
paskos, apimta kažkokio graudaus džiaugsmo, kol reginys 
išnyko, ir ji kietai užmigo su laiminga dėkingumo šypsena 
pavargusiame veide.

KETVIRTA DALIS

PIRMOS TOKIOS VESTUVĖS

I

Nuėjo per kaimą, sunkiai statydamas kojas. Atrodė, visi 
žiūri j.ro langus į jį, piktdžiugiškai šypsosi, kartoja Pomido
ro žodžius: „Prispaudė ir tau uodegą, barsuk.“ Nepasiduo
ti, tik nepasiduotil Tegu visi mato, kad jam kraugeriškas 
įgaliotinių nutarimas — šalta bulvė prie pilvo. Plačiau išpū
tė krūtinę, sukėlė pečius. Nusmailintos ūsų uodegėlės vyks- 
telėjo iki ausų, akys paniekinamai pralėkė pro kiemus ir 
įstrigo sprogstančių medžių šakose, ant kurių kabojo va
karėjančios saulės nurausvinta dangaus skraistė. Viename 
kieme kažkas šūktelėjo pridurmui. Praėjo pro šalį nė ne
žvilgterėjęs. Prasivėrė Naginių trobos langas. Vėl užkal
bino. Ir vėl apsimetė neišgirdęs. Tačiau pro Paugų kiemą 
nepasisekė prasmukti: Jokūbas Pauga, kresnas pusamžis vy
ras siauru veidu be smakro, stovėjo tarpuvartyje; buvo ne
galima jo nepastebėti ir neatsakyti į pasveikinimą.

— Girdėjau, buvai įgaliotinių susirinkime, Motiejau.
— Buvau. Nerinkote, nesiuntėte, bet nuėjau. O ką? Gal 

nepatinka?
— Tu ne laukininkas,— vangiai atsakė Pauga, krapšty

damas smiliumi riestą plokščią nosį, kaip rogių pavažą.— 
Mes parinkome savo žmones. Žiauriai nuvirkdė, a? Ar tei
sybė, kad tavo arai pakibo ant plauko? O gal Goda eis dirbti 
į kolūkį?

Nukelta j 4 psl.

skriskite lėktuvu.
Artistė nusišypsojo ir 

paaiškino,kad jibe lėktuvo 
apsieiti negalinti, nes par
davinėjanti bonus karo rei
kalams... .kad ji turinti 
skraidyti.

Kelioms dienoms pra
slinkus, Carole Lombard 
vis tik nepaklausė Jeane 
įspėjimo, sėdo lėktuvan ir 
išskrido į Artimuosius Ry
tus. Pakelėje tas lėktuvas 
sudužo ir kino žvaigždė Ca
rol Lombard žuvo.

Jeane viename su pažįs
tamais pasikalbėjime pa
aiškino, kad jos vizijos 
esančios įvairios ir nepa
prastos, kad kristaliniam 
rutuly ji kai ką matanti ne 
tik dieną, bet ir naktį;kad 
vizijai reiškiantis visa ap
linka keičiasi, iki oro ir 
kvėpavimo imtinai...

21 metų ąmžaius būdama, 
Jeane ištekėjo Los Ange
lėse už stambios automo
bilių pardavimo firmos da
lininko James Dixon.

Po vedybų Jeane nuo mir
ties išgelbėjo savo vyrą Ja
mes.

Tai buvo taip. Pasauli
niam karuikilus,jos vyras 
buvo pašauktas dirbti karo 
reikalams .Jiems teko per 
sikelti į Detroitą.Tarnvbos

Nukelta 7 psl.
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Tiktai ką išleista iš spau- DAILININKAI 
dos Publijaus Vergilijaus dažnai dalyvauja įvairio- į 
Marono "Enėjidė"-kapita-se parodose- R. Bukauską 
linis darbas, kurį atliko as, V.Remeika ir kt.< Da- | 
dr. A .Rukša, parašęs jam bar moterų dailininkių pa-į 
įvadą, aiškinimus ir žody- rodoje dalyvauja dail. Ona 
nėlį, o svarbiausia - vei- Šablauskienė tarpe 35 da- 
kalą išvertęs heksametr- lyvių. O.Šablauskienė šio- 
ais iš originalo. Tai yra je parodoje yra išstačius! 
didžiulis darbas, pareika- tris paveikslus: Carnaval, 
lavęs daug laiko, žinių ir Shell ir Composition. Pa- 
poetinio sugebėjimo. Enė- rodą vyksta Maisoneuve 
jidė - 300 puslapių, plius 
36 puslapiai įvado.

Kadangi leidėjas, Juozas 
Kapočius, teišleidotiktai 
500 egzempliorių, tai kny
gos mėgėjai turėtų pasis
kubinti šį retą vertingą lei
dinį juo skubiau įsigyti.

Lietuvių Enciklopedijos 
leidykla knygą gražiai iš
leido;. Ji ir gaunama Liet. 
Enciklopedijos leidykloje: 
361 W. Broadway, So. Bos 
ton, Mass.02127,U.S.A. 
o Kipro Petrausko balso 
įamžinimui Maskvoje plok 
štelių gamykla atnaujino 
senus jo įdainavimus ir p 
pagamino vieną ilgo groji 
mo plokštelę. Deja, tai 
neduos pilno šio nuosta
baus balso ir aktoriaus 
vaizdo. O juk galima bu
vo įrašyti ištisas operas, 
kuriose jis dainavo. Nebu 
vo tai padaryta nepriklau
somybės laikais, nepada 
ryta ir Lietuvą "išlaisvi
nus". ..

Art Centre. Tai jau tre
ti metai iš eilės, kai dai
lininkė Ona Šablauskienė 
dalyvauja moterų dailinin 
kių parodoje Montrealyje.

Dailininkas K.Žoromskis, tapytojas, pĮačiai reiškiasi JAV-ėse. Paskutiniais 
laikais jo parodos buvo Filadelfijoje ir Bostone. Parodos turi pasisekimą. Čia 
matome jo parodą Filadelfijoje, suruoštą JAV Liet. B-nės skyriaus.NAUJI LEIDINIAI 

"Varpas" 6 nr. 19t>b metų.- 
Turinyje: Ko laikas nekei- 
čia-A.Kučys; Tikrasis ko
vų vadas-Dr. J. Pajaujis; 
Ketvirtis šimtmečio kovo
se už Lietuvos laisvę- V. 
Sruogienė; Idėja ir veiks
mas- V.Čižiūnas; Tarp au 
šros ir audrų- J. Audėnas; 
Netikras portretas-M. Mac 
kevičius;Siūlau išdidumo kUnf 
piną egzilęr A. Antanaitis; 
Keturi antagonistai- H.Bla 
zas; Lietuvybės spilduliai 
iš anapus-Dr.KčKarvelis; 
Kapituliacija Maskvai ir 
tt. Kaina 2 dol. Gaunama 
Nepriklausomos Lietuvos 
redakcijoje: 7722 George 
Street, LaSalle, Montreal.

Vasario 16 Gimnazija, 
prirašytas ir iliustruotas

Laisvės kovos metodiką 
peržiūrint;K.D runga-N au 
jų kelių į neprikausomybę 
svarstymai;L.Mockūnas- 
Absurdo teatras lietuviš
koj scenoj ir tt. Numerio 
turinys labai įdomus. Kai-

pačių mokinių. Gražus lei 
dinėlis.

Mykolas Vaitkus. Per gi
edrą ir audrą. 1909-1918. 
Atsiminimai IV tomas. Iš 
leido NIDOS leidykla,kny
gų klubas, 1, Ladbroke Ga
rdens, London, W. 11, Gt.Br na $1.50, metams $5.00. 
itain. 273 psl. Kaina 3 dol

Antanas Tulys. Inicialai 
po tiltu. Novelės. 156 psl. 
Kaina 2 dol. Nidos knygų 
klubo leidinys, 1, Ladbroke man Ave, Evenston, III., 
ke Gardens, London,W. 11, U.S.A. 
Gr. Britain. /

Metmenys, 1966 IO nr.
Turinyje: V.Kavolis-Ideo 
-logiju išsekimo amžiuje; 
V. Rastenis-Pasimetimai 
tarp kairės ir dešinės;P. 
Zundė-Ar mūsų kelias ve 
da į laisvę; A.Gureckas-

Red. adresas: dr.V.Kavo
lis,Dickinson College, Car 
lisle, Pa., USA; administr. 
adresas:R.Vaitys, 615 Hin-

Bank of Canada. Annuel 
report of the Governor to 
the Minister of Finance, 
and Statement of Accounts 
for the year 1965.
"A idąi" išėjo 2 ir 3 nume 
riai. Turiny įdomių stra
ipsnių, kurių thrpe Prel.

Mykolo Vaitkaus atsimini 
mai apie Salomėją Nerį. 
"Lituanus"-Lithuanian 

ouaterly, a special issue 
dedicated to the classic li 
thuanian writer Vincas 
Krėvė, 1882-1954. Tat šis 
Lituanus nr. paskirtas vie 
nam Vincui Krėvei, jo kū
rybai. ir jo gyvenimui. Su 
autoriaus portretu.
"Pasaulio Lietuvis" 20 nr. 

Pasaulio Lietuvių Bendruo 
menės organas.

’ ’ H orizons" - iliustruotas 
gražiai išleistas Onta
rio Universitetų Depar
tamento leidinys apiuni 
versitetus-jų programas 
darbų apimtį ir tt.
"Knygų Lentyna" išėjo iš 

spaudos. Tai 1965 metų 4 
numeris. Lentyną lečdžia 
JAV Lietuvių Bendruome- 
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VEDA D R.
KEISTI ĮSTATYMAI
Minesotoj draudžiama 

džiovinti vyrų ir moterų 
baltinius ant tos pačios vir
vės.

Gary,Indiana įstatymas 
draudžia važiuojant tram
vajum valgyti česnaką.

Kalifornijoj yra baudž ta
rnas,kas stato pelėms slas
tus neturėdamas medžiok- , 
lės leidimo. ;

Joliet,Illinois,skaitoma 
nusikaltimu, kai moteris 
vienoje rūbų krautuvėje 
užsivelka daugiau negu še-mane už dviejų savaičių 
šias sukneles pasirinki- bus pastatęs ant kojų, 
mui /pasimieravimui/.

Kentucky moteris negali
pasirodyt maudymosi kos- duoti savo automobilį... 
tiume /bikini/ be lazdos.

Sonesboro,Georgia,įsta
tymu draudžiama sakyti 
"Oh Bay!”

Fort Madison,lova, gais
rininkai prieš važiuojant 
į gaisrą turipasipraktikuo 
ti 15 minučių kaip gesinti

New Hampshire kai su 
sitinka du automobiliai gat
vių sankryžoj, abu turi pil
nai sustoti ir nepradėti va
žiuoti, kol kita mašina ne
bus nuvažiavusi. LJakiras

PASIKA LBĖ JO. . .
-Bendrai paėmus, Jūs be
veik pasveikęs,-tarė gyd- 
tojas pacientui.-Jūsų kai
rė koja dar kiek sutinus , 
bet tai manes nejaudina. 
-Po velniais’. Jei Tamstai 
būtų sutinus koja,manes ir 
gi tai nejaudintų ’.-atsakė 
pacientas.

,GUMBAS

KITĄ KARTĄ ŽINOS..
Jaunavedžiai švenčia 

pirmąsias Kalėdas.Jaunoji 
žmona padeda iškeptą ka
lakutą ant stalo:

-Hm... Labai skaniai 
kvepia.Kątu įdėjai vidun? 
-klausia vyras.

-Įdėti į kalakuto vidų? 
Bet juk jis visai nebuvo tuš 
čias.
si

-atsakė nustebu- 
žmona.

PADĖJO...
-Gydytojas sakė, kad jis

-Na, ar pastatė?
-Ir dar ka ip.Turėjau par-

VAIZDŽIAI...
Aktorius parėjo namo 

visiškai nusiminęs.
Klausia žmona:-Arnie

kas neplojo?
Aktorius:- Plojo..., bet 

tiek balsiai, tarytum kir
minas būtų šliaužęs per 
kilimą apsiavęs guminiais 
batukais...

TIK NE IŠ KARTO...
-Kada apsivesime, aš 

turiu turėti tris tarnus.
-Brangiojįtu turėsi dvi

dešimt tarnų, bet ne visus 
iš karto.

BELIKO TIK ATSIIMTI 
PINIGUS

Po pamaldų, jaunas vy
ras sustabdė kunigą prie 
bažnyčios durų ir klausia:

-A r te is Inga būtų pelny
tis iš kito klaidos ?

-Absoliučiai,ne,-atsakė 
kunigas.

-Tuo atveju,-nedrąsiai 
mikčioja vyrukas, -gal Jūs 
grąžinsite man 50 dolerių 
sumokėtus Jums pernai už 
mano žmonos ir mano 
jungtuves.

Paskutinį žodį vištos gy
venime taria juodas puo
das. ..

vis tikiesi įvykdyti— Kūma, tu 
planą tokia pasenusia priemone 
kaip dalqeliu...

Our photo shows Mrs. Connie Ford, president of the Lochine Museum 
Commission, presenting the first prise of the art exhibition to Mr. Raymond 
Piezina of LaSalle, for his painting entitled "Under Water Retreat" which 
canb.H>«nonth«waii. . Pboto C.A. Borbi.r Prof•dr•Puzinas dėkoja dailininkui K.Žoromskiui

On voit ici Mme Connie Ford, presidents de la Commission du Mušte 
de Lachine, prėsentant le premier prix de ('exposition de peintures d M. 
Raymond Piezina de LaSalle, pour sa peinture intitulėe "Retraitė sous 
I'eau" que I'on voit ici au mur.

Raimundas Piešina gauna pirmąją premiją iš Machin’ės muziejaus komisijos pirmininkės p. už paskaitą apie M.K.Čiurlionį. Paskaita buvo Filą 
Connie Ford. Paroda įvyko Lachinės muziejuje. Jie stovi prie premijuotojo Piešinos kūrinio.delfijoje po dailininko parodos, ją uždarant.

KAIMAS KRYŽKELĖJE Atkelta iŠ 3 psl.

Lapino viduje viskas apsivertė, bet susivaldė, dargi įsten
gė nusišypsoti.

— Tai nežinia dar, kieno pakibo, oi nežinia, Jokūbai. 
Viščiukus skaičiuosime rudenį. Taigi, tau lyg ir nevertėtų 
šaipytis, Jokūbai. Ištįs snukis, kol išdirbsi iki rugsėjo pirmos 
tris šimtus, o tavo boba du šimtus penkiasdešimt darbadie
nių, oi ištįs.

— Darbadienius nutarta skaičiuoti nuo praėjusių metų 
rugsėjo,— ramiai atsakė Pauga beaistriu balsu.— Mudu su 
žmona jau turime apie porą šimtų, o dar visas darbymetis 
priešais.

— Mat kaip! Pirmūnas.. .— Lapinas pakėlė ranką, lyg 
siekė paploti Paugai per petį, tačiau toji nukaro kaip sku
durinė.— Nežinojau. .. Stenkis, stenkis, kaimyne. Viršyk mi
nimumą. Už kiekvieną dešimtį viršnorminių darbadienių ga 
lesi nusiimti po arą derliaus nuo svetimo daržo. Sakysim, 
kad ir nuo mano. Smagu žerti į savo aruodus kito išaugintą 
derlių?

— Tavo bulvės miltingos,— atsakė Pauga, žiūrėdamas į 
Lapiną išblukusiomis akimis, ir, kaip visada, negalėjai su
prasti, ar jis šaiposi, ar rimtai kalba.

Lapinas nusigręžė ir nuėjo, žodžio netaręs. Tik jau nebe 
kareiviškai pasitempęs, o svyruodamas, kaip girtas.

„Melo dėl karvės negali atleisti, išgama. Pasiutę šun
snukiai, pavyduoliai."

Ties kiemu, apžergęs motociklą, karksojo pienininkas 
Ramonas. Darželyje, pro tvoros statinius, buvo matyti pasi
lenkusi Godos figūra. Abudu kažko juokėsi.

„Prakeikti dykūnail Tik dantis rodyti, kraipytis, pilvais 
zulintis, o tu, tėve, nerkis iš kailio." Krūtinėje sukunkulia- 
vo, užvirė. Bijodamas, kad nesusivaidys ir išplūs abudu, 
peršoko griovį ir, pralindęs pro spragą tvoroje, nuėjo tiesiai 
į diendaržį.

Prie tvarto durų stovęjo pakinkytas arklys. Iš juodos, 
amoniaku alsuojančios gerklės lėkė mėšlo gabalai — ten 
pūkštė Pruncė Prancūzas. Lukas Rimša, iki pusiaublauzdžių 
pasiraitojęs prieškarinių kelnių likučius, drėbė kvailio iš

mestą mėšlą į vežimą.
— Baigiate? — kimiai paklausė Lapinas.
— Taigi kad. . .
— Baikit, baikit. Rytoj po pietų sodinsime amerikines.
Iš tvarto, vilkdamas pamuštą koją, iššokavo Meškius, o 

už jo pasirodė Pruncė su skardiniu ąsočiu rankoje. Silpna
protis buvo nuogas iki juosmens, apžėlęs rudais gaurais, ku
rie, sulipę nuo mėšlo ir prakaito, stirksojo kuokštais.

— Nė, nėė, nė.. .— sumykė, apversdamas dugnu aukš
tyn tuščią ąsotį.— Alaus, fonas Lafina, alaus. . .

Lapinas su pasišlykštėjimu nusigręžė.
— Įleisk, Lukai,— metė per petį nueidamas.
Rimšų ir Lapinų daržai buvo kaimynystėje — pakluonė

se. Abiejų žemė vienodai derlinga, įtręšta. Tačiau malūni
ninko arai buvo įkalnėje, o Luko dauboje, kuri pavasarį vė
liau pradžiūdavo ir ne visada leisdavo įeiti į dirvą laiku. 
Slapesnę vasarą čia ir bulvės papūdavo, ir burokai išeidavo 
į lapus. Rimša krimtosi paklausęs Motiejaus įkalbinėjimų ir 
sumainęs daržus. Dejavo ir Lapinas, keikdamas savo įkal
nę — kad žemė sušokusi, kad piktžolėta, kad amžinai trūks
ta drėgmės,— tačiau širdyje džiaugėsi mainu. Toks dirvų 
nevienodumas jam buvo labai patogus: kol daubelė pra
džiūdavo, Rimšos turėdavo laiko įdirbti ir apsodinti Lapino 
daržą. Tad ir dabar Luko aruose žemė vėlėsi ant batų, 
o Lapino įkalnė jau buvo sukultivuota, iškedenta kaip pa
talai ir laukė sėklos.

Motiejus iš tolo pamatė savo aruose Mortą. Dvišakė laks
tė mikliose moters rankose kaip šaudyklė. Mėšlo gabalai 
kilo iš po kojų tartum medžiotojo pabaidyti paukščiai ir 
vėl krito ant žemės, savo rusvais suplėšytais kūnais lygiai 
nuklodami išpurentą dirvą. Morta buvo vienplaukė, basa. 
Stora iki strėnų nusvirusi kasa siūbavo ant nugaros kaip 
prinokusi kukurūzų burbuolė. Lengvas pavasario vėjelis 
timpčiojo perkelinę sulopytą suknelę, kuri nuo skalbimo 
buvo tiek susitraukusi, kad vos uždengė kelius.

Mylimos moters artumas visuomet sujaudindavo Lapiną, 
išblaškydavo sunkias mintis; pasijusdavo vėl jaunas, stip
rus, visagalis kaip pirmaisiais jų meilės metais; siela išsiblai- 
vydavo, sakytum vasaros dangus, praūžus audrai, ir šir
dyje nelikdavo vietos jokioms bėdoms, jokiems rūpesčiams, 

niekam, išskyrus aistros pažadintą nuodėmingą meilę. Ta
čiau dabar jis žvelgė į Mortą, kaip į svetimą, tarsi prieš jį 
stovėtų ne moteris, kurią šimtus kartų aistringai glamonėjo, 
o mechaniškai judąs manekenas. Čia, šioje tuščioje įkalnėje, 
kur, be mėšlo kapstančių lauko paukščių ir savo žmogaus,’ 
nebuvo daugiau liudininkų, prieš kuriuos reikėtų veidmai
niauti, slepiant savo nuoskaudą, Lapinui staiga atslūgo įtem
pimas, užplūdęs silpnumas pakirto kojas, ir jis atsisėdo ant 
numėšluotos žemės. Susiėmė galvą, įrėmė priblėsusį žvilgs
nį į priartėjusį akiratį, kuriame leidosi raudona, per dieną 
išvargusi saulė, ir suvaitojo. Priešais plytėjo pusnuogis, 
šviežia pavasario žaluma užlietas laukas. Nei žmogaus, nei 
arimo juodulio, nei medelio. Tik rugio želmuo ir niekam 
nereikalingas paukščių tarškėjimas virš nuobodžios dyky
nės. Masyvas... O, palyginti, dar taip neseniai grioviai buvo 
apžėlę žilvičių krūmais ir alksniukais, o prie Maironių sie
nos vešėjo toks dailus beržynėlis, kad kiekvieno akį iš tolo 
traukdavo. Nebėr... Iškirto, nupiovė, sulygino su žeme. Ir 
stovi laukas plikas kaip kalinys. Nejaukus, svetimas šir
džiai. Net nenori tikėti, kad šis išniekintos, svetimų kojų 
trempiamos žemės plotas buvo tavo nuosavybė. Po tėvo bo
tagu dirbai kartu su samdiniais, laukdamas senio mirties ir 
svajodamas apie svaiginančią Liepgirių gaspadoriaus šlovę. 
Slinko metai. Iš paauglio virtai vyru, suradai moterį pagal 
savo širdį, o senis vis nemirė. Paskui, nusilenkdamas jo va
liai, vedei kitą, nemylimą, išmokėjai broliui ir seseriai dalį 
iš žmonos pasogos, pats tapai tėvu, tačiau senis vis nemirė. 
Tu žiūrėdavai, kaip dar mikliai jis laipioja kopėčiomis ant 
tvarto, ir galvodavai, kad neblogai būtų, jeigu kopėčios ties 
viduriu būtų įpiautos, o apačioje gulėtų virbais į viršų seni 
zig-zagai. Kartą taip ir atsitiko, kaip tu norėjai, bet senis vis 
tiek nenumirė. Jį užmušė artėjantis katiušų griaudimas. Bet 
maža iš to tau buvo džiaugsmo: gal trejetą metelių pa
šeimininkavai, ir kolūkis. Tu vėl samdinys, po kito botagu, 
tik tas botagas skaudžiau kerta. Vėl tavo žemė nebe tavo, ir 
nėra aiškesnės vilties, kad gali pasidaryti tavo. Gyveni kaip 
kiškis pakrūmėje, laukdamas, kada medžiotojas užeis. Va
kar netekai ūkio, šiandien gali išmesti iš savo paties malūno, 
o rytoj, ko gero, atims ir šį žemės lopinėlį, ant kurio kol 
kas dar turi teisės pasėdėti.

Daugiau bus.

RUSAI APIE SAVO PILIEČIUS

MtHByr «c*iacTnHBUH» cpeAM Mac;
OflHH M3 KpOXO6opOB
B AOXOAHOM CBMHCTBe TBK HOrpB3, 
Hro caM Tenept, ksk Sopos.

Eilėraštis:

Gyvena gi "laimingi" tarp mūsų; 
Vienas iš atliekų praturtėjęs 
Pelningoje kiaulystėje paskendo, 
Ir pats tabo kaip kiaulė.

/"Krokodil"/.
Sovietų humoro žurnalas.
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JOS ATSTOVAUS JAUNIMO KONGRESE AUSTRALIJĄ
Čia supažindiname skaitytojus 

su Sydnejaus jaunimo atstovais, 
kurie išrinkti vykti į Pasaulio 
Liet. Jaunimo Kongresą. Iš iš
rinktų aukų numatyta Ramunei 
Zinkutei ir Nijolei Vaičiurgytei 
pilnai apmokėti kelionės išlaidas, 
o Juditai Kolakauskaitei ir Pa
jautai Pullinen — Daukutei pusę 
kelionės išlaidų.

Tikimės, kad ir kitų liet kolo
nijų jaunimo atstovai į Jaunimo 
Kongresą bus skaitytojams ir vi
suomenei panašiai pristatyti. 
Lauksime. Red.

Ramunė Zinkutė 
veterinarijos studentė, 
skautė, veikli lietuvių 
gyvenime ir spaudoje.

Nijolė Vaičiurgytė 
ekonomistė,baigusi Syd
ney universtitetą, veikli 
lietuvaitė.

Judita Kolakauskaitė 
Sydney universitete stu
dijavo humanitarinius mo
kslus, veikli lietuvaitė.

P. Pullinen-Daukutė 
turi Sydney univ. ir Tech
nical kol. diplomus, veikli 
ir spaudoje.

KELIOS PASTABOS

apie "Mūsų Lietuvę'9 
gal 1952 ar dar kiek vėliau. 
Su juo daug kartų teko kai 
bėti apie Suveiniškį.

Grįžtant prie Pandėlio, 
tenka apgailestauti, kad ne 
buvo paminėta valščiaus 
kolonizacija rusais. 1910- 
-1911 m. netoli Pandėlio/3 
km. labai gražioje vietoje 
buvo Apaščios dvaras ko
kių 400 hektarų dydžio. Sa 
vininkui nusigyvenus, kaž 
kuris bankas išparceliavo 
ir iš Mogiliovo, Minsko ir 
kitų tolimų gubernijų priga 
beno rusų kolonistų per 20 
šeimų. Dvaro rūmuose bu 
vo įsteigta pradžios mokyk 
la ir joje pasodintas rusas 
mokytojas .Ją ir aš baigiau. 
Vokiečiams užeinant be
rods visi rusai išsinešdino 
1915 m. gale.

738 psl. kalbama apie 
buv.dvarus Papilio valščiu 
je. Tarp jų minimas Kre- 
biškio.Tokio vardo papilie 
čiuose nebuvo. Buvo Skre 
biškio dvaras. Nebuvo ir 
Gražiškių dvaro.

Tik įvykdžius žemės re 
formą atsirado Gražiškių 
kaimas. Klausimas iš kur 
jis? O buvo taip. Minėto 
Skrėbiškio dvaro savinin
kas grafas Komarauskas 
prie pat Nemunėlio upės ir 
kartu Latvijos sienos ture 
jo keletą falivarkų 50-80 
ha dydžio.Tenbuvo Stirniš 
kiai, Panemunė,Bait iniškis 
Gylupis.ir dar vlenas.Juos 
visus išparceliavus ir nau 
jakuriams išdalinus, visa 
ta vietovė buvo pavadinta 
vienu bendru vardu Gražiš 
kiųkaimu.Nebuvo ir Para 
vių dvaro. Parovėjos mini

Visada miela pasiskaity 
tiapie žinomas vietas, įvy 
kius ir žmones .Manau, kad 
kiekvienas paėmęs į ran
kas B.Kviklio redaguotas 
"Mūsų Lietuva" knygas,pir 
mon vieton tuojau ieško 
puslapių, kuriuose aprašo 
mos jam pažįstamos vie
tos. Taip padariau ir aš . 
Nors senokai jau man rū 
pimus puslapius perskai- 
čiaųbet vis neprisirengiau 
kad ir trumpai pateikti vie 
ną kitą pataisą.

Man artimiausia pažįsta 
mos Rokiškio ir Biržų ap
skričių kaikurios vietovės, 
nes jose teko daug pabėgi 
nėti,skersai išilgai išvaikš 
čioti ir daug išvažinėti. 
Tačiaubeversdamas ir be 
skaitydamas randi ir neži 
nomų vietų ir asmenų. Bet 
žinomose radau ir visą ei 
lę netikslumų ir klaidų.

188 pusi, paminėti du žy 
mūs pandeliečiai vyskupas 
J.Urbšys ir pulk .A .Urbšys. 
Neteis ingai, jie ne Urbšiai 
bet Urbšai, vienaskaitoje 
rašėsi ir vadinosi Urbšas .

193 psl. pasakyta, kad 
prieš Ipasaulinį karą Kvet 
kai priklausė Panevėžio ap 
skriciai.Netiesa.Tada K vet 
kai ir visas jų valščius pri 
klausė Zarasų, tada vadin 
tam Novoaleksandrovsk.

194 psl. rašoma, kad Su- 
veinišky mokytojavęs Ku- 
bilius/vėliau pulkininkas/. 
Vargubautiesa.Prieš I pa 
saulinį karą Suveinišky mo 
kytojavo Kazys Stebulis,tie 
sa vėliau Lietuvos karino 
menės pulkininkas. Jis mi 
rė Čikagoje, tik ne 1942, o

mas.Tai gal Paškučiųpors 
ir nedidelis,bet priklausė 
dvarininkui.

Porą žodžių dėl dailinin 
kų Kalpokų. Tėvas Petras 
Kalpokas, visai teisingai 
nurodomas iš Kvetkų, o jo 
sūnus Rimtas, kažkodėl 
priskiriamas Panemunio 
apylinkėms.© jis, atrodo, 
gimė Miunchene.

J. Audėnas.
KULTŪRINĖ KRONIKA 

/Atkelta iš 4 psl./ 
nė. Tačiau jos lėšų neuž
tenka visoms leidimo išlai 
doms padengti.K. L-ną re
daguoja srities žinovas A. 
Ružaniec-Ružancovas.Jis 
prašo visus mus paremti 
leidimą prenumerata ar 
aukomis. Prenumerata ti 
ktai $1. 50 metams. Adre- 
sas:1132 Nč Walnutstreet, 
Danville, Illinois,U.S.A. 
VARŠUVOJ PASKELBTA 
studija apie nepavykusį 
lenkų perversmo pasikėsi 
nimą Kaune 1919 metų rug 
piūčio mėnesį,žinomą Peo 
viakų sukilimo vardu.

Studija išspausdinta Len 
kijos Mokslų Akademijos 
Istorijos Instituto./Najnov 
sze Dzije Polski.materia- 
ly i studia z okresu 1914-39, 
VIII,Paiistwowe Wydawnic 
Vo Naukowe, WarszaTa,19 
64/.Autorius Piotr Lossow 
ski studiją pradeda pareiš 
kimu, kad tas nepavykęs 
pasikėsinimas buvęs ne- 
lemčiausias įvykis to me 
to Pilsudskio planuotoj po 
litikoj,pradžioj pradžioj į- 
stūmęs Lenkijos-Lietuvos 
santykius į blogą kelią.

JAUNŲJŲ DAILININKŲ 
PARODA

Vakarų šnipas Kremliuj
14 tęsinys.

Pulk.Oleg Penkovskij.

KĄ REIŠKIA 
"AMERIKANEC"?
Chruščiovui neužtenka

atominių ir vandenilinių

UniueTAal Cleaned & Tjailo'tJ
• 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.)

ją visuomenę, kuri po pir
mosios parodos lyg dar a-

bejojo jaunų jų pastovumu. 
Tačiau dabar įsitikino, kad 
jaunieji tvirtai laikosi ir 
pozicijų niekam neužleis.

Šių metų parodoje pas iro 
rodė šie dailininkai:Alek- 
sa Petras, Ambrozaitienė 
Marija, Ancevičienė Da
lia, Banienė Nijolė, Bulo
taitė Kristina, Jautokaitė 
Regina, Kolbaitė Dalia , 
Krištolaitytė Vida, Mike
levičius Juozas, Ramonai- 
tis Valentinas,Rundzaitie- 
nė Elda, Sodeikienė Zita, 
Stankienė Vida, Trinkūnas 
Jury komisija,peržiūrė
jusi jaunųjų kūrybą, pas
kyrė premijas ir garbės 
pažymėjimus. Pirmoji pr
emija paskirta Krištolai 
tytei Vidai, antroji Bulo
taitei Kristinai, trečioji 
Mikelevičiui Juozui, o gar 
bės pažymėjimai Aleksai 
Petrui, Jautokaitei Regi
nai ir Krištolaitytei Vidai. 
• Kompozitoriui Juzeliū- 
nuo sukakus 50 metų am
žiaus, Filharmonijos sa
lėje Vilniuje buvo suruoš
tas jo kūriniu koncertas. 
Kompozitorius susilaukė 
sveikinimų ir pagerbimo.

bombų.Jis taip pat ruošia
si cheminiam karui.Gene
ralinio štabo specialus 7 
direktoriatas išdirba ehe 
minio ir bakteriologinio 
karo metodus .Mes turime 
VorošilovoKaro Akademi
ją cheminei ginybai, kele
tą karinių-cheminių mo
kyklų ir chemijos bei bak
teriologijos mokslinių tyri 
mų institutų bei laborato
rijų.

Netoli Maskvos yra spe 
cialus laukas cheminiams 
bandymams.Z inau.kad yra 
išrasta naujos dujos,ku
rios yra be spalvos,sko
nio ir kvapo.  Jos žinomos, 
kaipo labai efektyvios ir 
mirtinai nuodingos. Jų su
dėties nažinau. Jos vadina
mos "Amerikanec".

Mes turime daug ekspe
rimentinių centrų išbandy
mui įvairiems cheminiam 
ir bakteriologiniam gink
lam. Viena tokių vietovių 
yraGaluga.Jos viršininku 
yra N ikola j Varencov,mar
šalo Varencov brolis.

AR TAI TIESA?
Sovietų karininkai daž

nai galvoja, jog amerikie 
čiai yra apsileidę,kas lie 
čiadiscipliną irtreniruotę 
prieš cheminę ataką.Gir 
dėjau,kad Amerikos kariai

Juozas Kapočius, baigdamas leisti Lietuvių Enciklo
pediją lietuvių kalba, labai susirūpinęs leidimu Lie
tuvių Enciklopedijos anglų kalba, kuri, kaip visi ge
rai žinome, dabar yra net reikalingesnė, negu Enci- 
kolopedija lietuvių kalba. Lapkričio 13 žygio į Jung
tines tautas organizatoriai, lankydami JTO delegaci
jas, įsitikino, kad jos apie Lietuvą nieko nežino, o 
lietuviškps enciklopedijos jie nemokės paskaityti, to
dėl yra būtina enciklopedija anglų kalba. Ji supro - 
jektuota 6-šių tomų ir kaštuos 90 dolerių. Tautie - 
čiai, kurie suprantate reikalo svarbumą ir jaučiate 
atsakomybę prieš Tėvynę ir tautinę sato garbę, už
sisakykite angliškąją enciklopediją ir paraginkite 
bei painformuokite lietuviškai nemokančius lietuvius 
ir patarkite jiems užsisakyti Lietuvių Enciklopediją 
anglų kalba. Informacijų mielai suteiks Nepriklau
soma Lietuva telefonu: DO 6-6220.

net didžiuojasi numetę du 
jokaukes ir kitas apsaugos 
priemones,sakydami neva 
jas pametę A š tam vargiai 
tikiu,bet jei nors truputis 
yra čia tiesos,tai šita spra

ga turėtų būti tuojau pašali 
nama.Tokias priešo klai
das sovietai žino irmato. 
/Sekantį kartą; Pobūvis 
pas maršalą Varencov/.

BALTIC WOODWORK CO

Tel. 769-2941

Baltica Investment Corp
Autorizuotas kapitalai. S 120.IMK)

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

I ž indėlius mokame 8G dividendą.____ _

Nuo žemės matome vieną savo veidą į žemę. Mėnulis aplink čia, bet tik atspindi nuo savęs
mėnulio pusę ir vien dėl to, kad žemę apkeliauja per 291 dienos, saulės šviesą. Mokslininkai tvir-
mėnulis, besisukdamas aplink že- Diena žemės laiku mėnulyje trun- 'tina, kad mėnulis esąs tamsiai 
mę drauge sukasi ir aplink savo ka kiek daugiau negu dvi savai- rudas. Mėnulio spalva jam tekant
ašj, ir taip jis visą laiką atsukęs tės; mėnulis pats iš savęs nešvie- ar leidžiantis priklauso nuo že

mės atmosferos tirštumo.
■“"‘^““““1 Mes nuo žemės mėnulį matome 

Jbekeičiantį savo dydį ir formą, 
įkas vadinama mėnulio atmaino
mis (fazėmis). Jos prasideda mė- 
Įnulio jaunačių, kada mėnulis vi
sai nematomas, vėliau jis pilnėja, 
matomas visas pilnatyje ir po to 
vėl dyla, kol visai dingsta pradė
damas atmainas iš naujo.

SIUNTINIAI LIETUVON
Kaufman’s Woollens &Textiles

2-5319.

JOE’S BUTCHERY & GROCER
J. LAURINAITIS

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

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

DALIS.
1918 FRONTENAC ST. Montreal.

ir

LA 4-0209

Tel. 525-8971

^nutuuuiiiiiiiitnfiiiinniiiiiiiniiiiiiiiiiiniiiiTn

T. I,<iurinititis

PORI PT I.Al VFDYROS - KRIKŠTYNOS 

SUKAKTI JVFS - MAŽAMEČIAMS 

ĮVAIRIOS PROGOS

1920 Frontenac St. Montreal, P. Q.

AROMOS ĮVAIRIOS Dl’RYS, LANGAI, VIRTUVĖS KABITA1 
IR KITI ĮVAIRŪS MEDŽIO DIRBIMAI

K. KIAUŠAS ir J. ŠIALČIl LIS,
Adresas: 547 Lalleur Street, LaSalle.

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

4115 St. Lawrence Blvd. Montreal, P. Q. Tel. VI 
Iš čia pasiusite siuntinius savo artimiesiems 

garantuotai skubiausiai ir 
urmo kainomis 
(30—40% žemiau rinkos kainu) 

IMPORTUOJAME IŠ ANGLIJOS 
geriausias angliškas vilnones medžiagas vyriškiems 

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

Ateikite ir igilikinsite, kad čia perkant sutaupysite.
ĖRIIMAMĘ 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. KA U F M A N A S 
Lietuvos pilietis. Buvęs audinių fabriko Litex Kaune 

vedėjas. Laisvai kalba lietuviškai.

1
GEORGE LAVINSKAS

A L L S T A T E I N S 1 R A N C E 
VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS.

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

Telefonu 7 6 8-6679
o o o o e o

BELLAZZI-LAMY, INC

LaSALLE AUTO SPECIALIST Keg’d
SAV. C. DESROCHERS 

Taisau ir dažau lengvas mašinas 
7717 GEORGE LASALLE, QUE.

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

namą 366-4203

ME 7-6727

DE LUXE CLEANERS
Sav. P. RUTKAUSKAS Į

.117-6 Avenue, Lachine, P Q |
iwilHII!lim!ll!l,«MB»l»*   mutuB

1)0 6-6941 7682 Champlain Blvd. LaSalle
Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langą rėmai, 
Izoliaeijap Ten - Test, Masonite, statybinis popieris.

DRY CLEANERS & DYERS CO. LTD.
Valome visokius drabužius ir kita Jūsų naniy apyvoka..

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

1205 CHURCH Ave., Verdun. Montreal.

PRANEŠAMA APIE 
NAUJĄ GYDOMĄJĄ 

MEDŽIAGĄ — 
Tai yra ypatinga gydomoji 

medžiaga, įrodžiusi galią 
sutraukti bemoroju* ir 

pataisyti sugadintus 
audinius..

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

Visais naudojimo atvejais, 
švelnėjant skausmams, Įvyk
davo hemoroją susitraukimas.

Tačiau visu svarbiausia — 
rezultatai būdavo tokie nuos
tabūs, kad šis pagerėjimas 
tęsdavosi daugelĮ mčncsią. 

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

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

Pasitenkinimas -- arba 
grąžinami pinigai.



NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 1956. IV. 6. - 1^(988)6 PSL.

TAUPYK IR SKOLINKIS
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAUSIAME

TORONTO LIETUVIU KREDITO KOOPERATYVE PARAMA 

KAPITALAS SIEKIA DU SU PUSE MILIJONO DOLERIU 
MOKAME: DUODAME:

4%% ui depositus Morgičius ii 6Vfo
numatyta ui serus Asm. paskolos iš 7% '

Asmenines paskolas duodame iki $5,000.- ir morgičius 
valdžios nustatytoj norm?, 66% įkainuoto turto.
Vis? nariy gyvybė apdrausta santaupų dydyje, bet nedau
giau $2,000.- Asmeninės paskolos, mirties atveju,apdraus 
tos iki $5,000.-
Paramos nariais gali būti kiekvienas lietuvis gyvenęs 
Kanadoje.
Kasos valandos: Kasdieną nuo 10 vai. iki 3 vai. p.p., 
išskyrus sekmadienius. Pirmadienį ir penktadienį vakarais nuo 
4 vai.30 min. iki 8 vai.30 min. Šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vai. 
p. p. (liepos ir rugpiįieio men. šeštadieniais uždaryta).

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

notaras
ANTANAS L I U D 11U S.B.L. 
Bendradarbi* V.S. M a s t i s,L.L. D

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

<08 RONCESVALLES AVĖ. 
TORONTO.

Margio vaistinės II aukotas*

Tel: Įstaigos LE 7- 1708: 
Namų CR9-6166.

INCOME TAX RETURNS
Knygvedybos Patarnavimas 
LEONARD LALONDE INC.

TIK PAGAL SUSITARIMĄ

Ville Emard Telefonas
2642 ALLARD 766-4092

CAN ADOJE REIKALINGA

---------------------------------

Lietuviai advokatai
NEIMAN, BISSET 

A SEGUIN
Barrister*, Solicitor*. 

Notary Public.
35 Heyden Street

(netoli Bloor ir Yonge) 
Toronto 5. Ont.

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

_________________________

MIRĖ KAP. J.ŽILYS
Kovo 22 d. savo namuo 

se bemiegant širdies smū 
giu mirė Liet.aviacijos ka 
pitonas lakūnas J.Žilys . 
Buvo gimęs 1908 m. Pane 
vėžio apskr. ūkininko šei 
moje.Gimnaziją baigė 1928 
Panevėžyje, Karo Mokyk
lą 1931 m.Kaune,gaudamas 
artilerijos jaun.leitenanto 
laipsnį, vėliau įstojo į karo 
aviaciją ir buvo kovos lėk 
tuvų pilotu. Kurį laiką gy
veno Kaune, Panevėžyje , 
Šiauliuose. Ten ir sukūrė 
šeimos židinį, vesdamas 
gydytoją,kuri su sūnumi, 
baigusiu aukštus mokslus 
dabar tebegyvena Lietuvo 
je.

Karui prasidėjus, velio 
nissu kitais liet.karinin
kais buvo uždarytas į KZ . 
Ten jam buvo siūloma sto 
ti vokiečių aviacijon, bet 
jis atsisakė. Už tai teko 
daug pabadauti. Vėliau ūki 
ninkavo savo tėvų ūkyje ne 
toli Panevėžio.

Tremtyje atsirado 1944 
Vokietijoje. Po karo gyve 
no DP stovyklose ir vėliau 
atvyko į Kanadą. Atlikęs 
sutartį, gavo darbą Toron 
to Massey-Harris,kur dir 
ba apie 200 lietuvių že
mės ūkio mašinas.

Būdamas labai tvarkin 
gas, taupus, sutaupė kiek 
pinigų ir dalyvavo namų 
statymo bei pirkimo bizny 
je. Sutaupęs pakankamai 
senatvei išėjo prieš kelis 
metus "pensijon" ir gyve 
no ramiai iš turto,

Buvo labai gero būdo, 
teisingas lietuvis, niekam 
nebijojo į akis viešai paša 
kyti tiesos. Retkarčiais 
net per laikraščius savo 
nuomonę pasakydavo, jei 
matydavo,kad įvykę faktai 
kenkia geram lietuvių var 
dui.Draugų ir visuomenės 
buvo mėgiamas, gerbia
mas.

Buvo pradėjęs rašyti 
apie Lietuvos karo aviaci 
ją istoriją, bet nežinia ar 
užbaigė.

Lietuvoj likusiems žmo 
nai, sūnui ir giminėms 
daug pagelbėdavo. Testa
mentą paliko.

Ilsėkis brangus lietuvi 
svetimoje žemėje su pa
kirstais sparnais.

Karo mokyklos draugas
J. Kr.

Kas greit duoda, tas 
tartum dvigubai duoda.

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.

1

Dail.Irena Mickūnienė,ku
rios dailės darbų paroda 
įvyko Toronte. Dailininkė 

studijavo Vokietijoje.!
Kanadą atvyko 1949 m. ir 
gyvena su šeima Sarnia, 
Ont. .mieste. Ji yra daly
vavusi visoje eilėje parodų 
Kanadoje, JAV ir gavusi 
keletą premijų.

JIB VAISTŲ ATSTOVYBĖ
DUODAMOS GEROS SĄLYGOS.

SUINTERESUOTI PRAŠOMI RAŠYTI

ŠIUO ADRESU:
JIB Laboratory, 1437 S. 49th Avenue, 
Cicero, Illinois, 60650, U. S. A.

vienus metus.JIB. vartojo 16 savaičių, pusę metų, 
paveikslai parodo, kad JIB. vaistai ATAUGINA PLAUKUS, išgydo 
pleiskanas, šašus, niežėjimą, sulaiko plaukų slinkimą, atgauna natūra
lią plaukų spalvą MOTERIMS IR VYRAMS, 100 proc. garantuotai.

J I B VARTODAMAS NEBŪSI NEI PLIKAS NEI ŽILAS.
JIB. 8. Oz. 16 savaičių vartojimui Kanadoje viso $6.30. 

Užsakymus su Money Orderiu, reikalaukite tuojau.
JIB LABORATORIJA, 1437 So. 49th Avė., Cicero, Illinois 60650

AUKOS TAUTOS FONDUI
Lietuvos nepriklausomy 

bės paskelbimo proga Va
sario 16 Toronto lietuviai 
aukojo:

po $50 A. Kantvydas;$25 
kun.Pj\žubalis;$2O A.Ma 
sionis.J.Matusevičius, V . 
Simkevičius, dr.Sungaila, 
$15 A .Dausa.V. Gavelis, J. 
S. Girdzijauskas, $1OV. 
Auskis, A.D. 'O. Gailiūnai 
tė,S.Kairys, L.Karbunas, 
J.Kasakaitis, S. Kėkštas, 
Aug.Kuolas, A .V. Lukoše 
vičius, inž.M.Meiliūnas ,
B. Pauža, J. Prizas, Fam. 
Renkauskas.B.V. Saulėnas 
A .Saulis, T. A. Sekonis, P. 
Sidaras.A.L.Statulevič ius, 
A .H.Stepaičiai,J. Tumosa , 
P.A. Vilutis, dr.J. Yčas, 
E.J.Jurkus,$3 J.Dabrows 
ki,$7 L.Š.$6 J.Ažubalis, 
V.Dailydė, $5 V. Abramavi 
čiuSjE.Abramaitis, P. An
ga itis,P. Augustinavičius , 
A .Banelis, J.Bakšys, K. Ba 
liūnas, L. Balsys, J.Balta 
kys,P.Bastys, L.Bilkšys , 
J. Budreika, A. Bumbulis , 
A. Ciplijauskas, B.Čepaus 
kas,PJ9abkus,J.Dambaras, 
J. Dambrauskas, J.Danile 
vičius,A .Dragūnas, J. Dau 
nys, A. Daukantas, M. D ik- 
čius, P.Gaidelis,A. J. Jan 
kaičiai,J. Jasinavičius, V . 
Jocas, J. Kaknevičius, V . 
Keršys.L. V.Kolyčiai, Al. 
Knolas, V. Luima.R.Matu 
kaitė, J.Maziliauskas, Z . 
Mažonas,M.Meškauskas , 
V.Mare inkevičius.B. Pabe 
diaskienė,J.Pikelis, Tėvai 
Pranciškonai,A .Pyragius, 
M.Regina.J.Račys,A.R. , 
A .Sakus,B. Sčepanavičius,
C. Senkevičius,E.Smilgis , 
A. Z. Stanč ika i, P. Stuop is , 
P.Šernas, A.Šeškuvienė, 
E.Šlekys.P.Skabliauskas , 
S . Tamašauskas, J.TamuTio 
nis,S.Treigys,J.Tumosas, 
J.Vadauskienė,B. Vaidila, 
V.Vaidotas,T.Valius,E. L. 
Vaštokai, V. Vaičiūnas , 
kun .Ž ilinskas, J. Ž ilys, 
Po$4 B.Arūnas,K.Apara 
vičius, J.Bleizgys, K.Če
paitis, A. Firavičius, V . 
Giedraitis,V.Gudaitis, A . 
Rušas.M. Petrulis, J.Stra 
vinskas,$3 M. Antanaitis, 
E. Ališauskienė, A. Bazali 
kas.B.Buntinas.K.Daulens 
kis.Dičpetriai.K.Kaknevi 
čius, G. Maurušaitytė, V . 
Petraitis,A.Sapijonis, M . 
P. Skučai, B.Stanulis,V. 
Sonda, K. Gontis.
Po $2 aukavo 73 ir po $1- 
93 asmenys.
Minėjįmo salėje suaukota: 
----------------------- $ 912.65

N L ADMINISTRACIJA 
bus nuoširdžiai dėkinga 
visiems, kas iš anksto 
susimokės prenumeratą 
už metus pitmyn.

FILATELISTŲ ŽINIAI I 

PERKU NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS 
PAŠTO ŽENKLUS - VOKUS - ATVIRUTES • 

ABARIUS - PAVIENIUS, SERIJOMIS - DIOE 
LlAlS BEI MAŽAIS KIEKIAIS* KREIPTIS 

SU PASIŪLYMAIS Į W.E. N 0 RK U,2647 

EDDINGTON STREET, PHILADELPHIA, PA. 

19137 USA.

Reportažas
Požeminio trauki

nio vagone du,gerai 
apsirengę keleiviai 
Šnekasi lietuviškai. 
Jų apvalūs veidai re
prezentuoja krašto 
gerbūvį,j ledu gvil
dena praturtėjimo 
problemą.Kaip liuk
susinis vagonas su 
oro vėsintuvais ir 
su patogiais minkš
tasuoliais , taip tau
tiečių, išvaizda,jų 
drabužiai derinasi 
pokalbio temai.jie 
aptaria žmogaus troš
kimą praturtėti,už- 
sigyventi ką nors ap
čiuopiamesnio, kas į- 
galintų tapti finan
siniai nepriklauso
mu individu. Kaipo pr
iemonę tam atsiekti, 
jiedu pamini įvai
rius verslus.akcijų 
galimybes,tolimas 
loterijos viltis.Ei
dami prie konkretes
nių pavyzdžių,tau
tiečiai pripažįsta 
vyraujančia stagna
cijos tendencija^. 
Daugumas mūsų žmo
nių,nuėję į fabri
kus, praranda bent 
kokią iniciatyvą. 
Taupydami kietai už
dirbtą pinigą,jie ne
išdrįsta net^pagal- 
voti apie našesnį jo 
panaudoj imą.

Vyresnysis, skrybė
lėtas vyras sako,kad 
mūsų žmonės yra per
nelyg pasyvūs. Jie 
daug negalvoja,daug 
nelaužo sau galvą iš
spręsti kurią komp- 
likuotesnę problemą, 
jie tiesiog skube 
su uždirbtu pinigu 
į banką ir iš jo turi 
labai mažą naudą.

iŠ Toronto
Tikrumoje taupumas 
©santi didelė dory
bė,nes be užspausto 
skatiko nieko nepa
darysi, tuo labiau 
Šiuo metu turint sa
vus , lietuviškus ban
kus.

Jaunesnysis,Švie
siaplaukis bendrake
leivis, išgirdęs pa
minėtus bankus,įsi
terpia į vyresnio 
samprotavimą, jis tie
siog pasiklausia sa
vo bendrą,ar jis tu
ris omenyje "vieny
bės" tikslais nuo 
gražiai suklestėju
sios "paramos" at- 
siskyrusį bankelį?

Taip, pagyvenęs vy
ras tą patvirtina.Jo 
pažįstamas negavęs 
net paskolos , greičiau
sia, kad nelaikąs ten 
pinigų.jie net nepra
nešė jam apie neduo
simą paskolą iki anas 
nepasiteiravo. Apvil
tam tautiečiui iškė
lus tą klausimą į vie
šumą, bankelis atatin
kamai reagavo. Jie, 
taip pat viešai,pertaip pat viekai, 
korespondentą, "i 
aukštino" savo narį, 
paskelbė jo 
pas7

Prie trijų lietuviškų baž
nyčių--------------- $ 335.75

Iš viso: $1248.40 
Tautos Fondo Toronto 

skyriaus valdyba nuošir
džiai dėkoja visiems To
ronto lietuviams, kurie 
taip nuoširdžiai savo auko 
mis remia pavergtos Lie 
tuvos laisvinimo kovą ir 
iš anksto atsiprašo tų tau 
tiečių, kurie, nors ir auka 
vo stambesniom sumom, 
bet dėl neįskaitomo para 
šo nebuvo paskelbti.

Be to, Valdyba dėkoja 
visiems, kurie prisidėjo 
prie tos rinkliavos prave 
dimo.bei jos sėkmingumo.

T. F. Toronto skyriaus 
Valdyba.

paskelbė jo santau- 
pasyturimus Šerus ir 
pabrėžė, kad anas ne
tik nedalyvauja lie
tuviškoje veikloje, 
bet ir neremia jos.

Vienplaukis jau
nuolis,kažką prisi
minęs , pasiklausia vy
resnį,ar jiedu kar
tais neturi omenyje 
tą pati asmenį?pasi- 
rodo.kad ir jis aną 
tautietį, gerai pažįs
tąs, jiedu nesenai už
pildą pajamų mokė serą 
blankus.jis pats,pri
dėdamas prie formu- 
iaro savo aukų kvi

tus,matęs ir ano pa
kvitavimus, jis pats 
pusėtinai aukojąs vie
nam,kitam reikalui, 
o parapijai per me
tus sukrapštąs iki 
$50.00.Ąno tautiečio 
kvite jis pastebėjęs 
dvigubai didesnę su
mą. Kaip tad suprasti 
bankelio koresponden
to iškelta savų rei
kalų nerėmimą?nar dau
giau-.anas tautietis, 
prašydamas bankelį 
paskolą, parapijos sta
tybai buvo pažadėjęs 
’400.00 sumą. w

Traukinys mažinda
mas greitį ir Žvieg
damas veržiamais stab
džiais, įvažiuoja į 
King Stotį. Abu užsi
kalbėję tautiečiai 
pakyla nuo patogaus 
minkštasuolio ir sku
ba prie besiverian
čių vagono dury,.

S- pranckunas.

MŪSU^SPORTAS
VEDA K A Z Y S BARONAS

Pirmenybės bus prave 
damos laikantis Krepšinio 
Varžybinių Taisyklių.

Vyriausiu Varžybų Tei 
■sėju skiriamas Krepšinio 
Komiteto narys V.Grybaus 
kas.

Pirmenybių metu bus su 
statyta vyrų krepšinio rink 
tinė, kuri atstovaus lietu
vius Pabaltiečių Pirmeny 
bėse š. m.gegužės mėti. 
7-8 d.d.Toronte .Rinktinės 
sudaryme atsakingas Krep 
šinio Komitetas.

Pe re inamo j i taurė,Š iau 
rėš Amerikos Lietuvių 
Bendruomenės skirta klu 
bui, surinkusiam daugiau 
šia taškų metinėse krepšį 
nio žaidynėse visose klasė 
se, bus įteikta naujam nu 
galėtojui šių pirmenybių 
metu. Centro Valdyba .

IŠEIVIJOS GYVENIMAS 
Didelius laimėjimus iš 

Detroito atsivežė V.Nešu 
kaitytė, laimėdama net ke 
turis meisterių titulus at 
virose JAV stalo teniso 
pirmenybėse: moterų baig 
mėje ji nugalėjo New Yor 
ko atstovę B.Chotras 21:13, 
1121,21:12,21:18pnoterųdve 
jete kartu su B. Kaminsky 
iš Baltimorės-moterų dve 
jetą, mišrų dvejetą /žaidė 
su M .Radow iš Baltimorės/ 
ir mergaičių meisterio var 
dą JCeturiolikametė Videta 
tapo absoliuti Š. Amerikos 
kontinento meisterė ir tai 
yra didelė garbė viso pa
saulio lietuviams, nes ji 
dar yra ir Kanados meiste 
re.

-Kanados Sporto Apygąr 
dos pirmenybėse Aušros 
jauniai nugalėjo Ročeste- 
rio Sakalą 91:17.

-JAV vidurinių vakarų 
SportoApygardos krepši
nio pirmenybėse B ir C 
grupėse nugalėjo Cicero 
Ateitis,o A grupėje meiste 
riu tapo Čikagos Neris, 
baigmėje įveikdama Litu 
anicą 81:77.

-Kovo mėn. 22 d. Hamil 
tone mirė vietos LSK Ko 
vas pirmininkas a.a.Kaži 
mieras Stanaitis.Plačiau 
apie velionį Hamiltono kro 
nikoje.
PAVERGTOJI LIETUVA

-Sov.Sąjungos krepšinio 
pirmenybėse Kauno Zalgi 
rio krepšin inkai yra antro 
je vietoj .Paskutinėse rung 
tynėse kauniečia i nugalėjo 
Maskvos Dinamo 74:68,Le 
ningradoASK 58:55,tačiau 
trečiose rungtynėse ture 
jo pasiduot daugkartiniam 
S.S-gos meisteriui Rygos 

Nukelta 7 psl.

Sporto skyriaus vedėjas 
Kazys Baronas.

NAUJAS APYGARDOS 
KOMITETAS 
Pranešame,kad Kanados 

Sporto Apygardos Vadovui 
p.V.Birietai atsistatydinus 
iš pareigų,Kanados Sporto 
Apygardos Vadovo parei
gas,nuo š. m. kovo mėn. 24 
dienos,einap.Kostas Luko 
šius,26 Woodside Ave., To 
ronto 9, Ont.Canada./tel. 
RO 2-8998/.

p. V.Birietai už vadova 
vimą Apygardos sporti
niam gyvenimui,eilę metų, 
reiškiame padėką.

Naujam Apygardos Vado 
vuip.K. Lukošiui ir naujai 
sudarytam Apygardos Ko 
mitetui:p.D. Laurinavičiui 
p.J.Zaviui ir p. L. Radzevi 
čiui.linkime sėkmės naujo 
se pareigose.

Pranešame ,kad p .A .G ra 
jauskas, 5 Hunt St., Hamil 
ton,Ont.Canada,sutiko eiti 
Kanados Sporto Apygardos 
Lauko Teniso Vadovo pa
reigas. p. A. Grajauskas , 
tuompačiu,kaipo Kanados 
Sporto Apygardos Lauko 
Teniso Vadovas įeina į Są 
jungos Lauko Teniso Komi 
tetą nariu.

p.A.Grajauskui linkime 
sėkmės darbe.

Centro Valdyba .
VYRŲ KREPŠINIO 
PIRMENYBĖS 
Skelbiame. 16-jų šiau

rės Amerikos lietuvių 
sportinių žaidynių, vyrų 
klasės krepšinio pirmeny 
bes.Pirmenybės įvyks ba 
landžio 16-17 d.d.Čikago 
je.Ill.

Pirmenybių vykdytojas 
yra Vidurinių Vakarų Spor 
to Apygardos Komitetas .

Pirmenybėms registruo 
jas ne daugiau 8 komandos.

Pirmenybėms registrą 
cijos mokestis už koman 
dą $20.00

Pirmenybių dalyviai tu 
ri būti atlikę ŠA LFASS-gos 
metinę registraciją.

Nauji žaidėjai gali daly 
vauti žaidynėse, jei jie bu 
vo registruoti Apygardinė 
se Pirmenybėse.

ŠACHMATAI
fEDA IGNAS ŽALYS.

-Balandžio mėnesį prasi 
dės matčas dėl pasaulio 
pirmenybių tarp dabarti
nio pasaulio čempiono ar 
meno Tigro Petrojano ir 
jauno rusų didmeisterio 
Boriso Spaskio, kuris lai
mėjo finalinį matčą prieš 
buvusį pasaulio čempioną 
rygietį Talį rezultatu 7:4.

Iš viso bus lošiama 24 
partijos. Jei Spaskis lai
mės bent vieno taško per 
švara, jis taps pasaulio 
čempionu. Tačiau jei mat 
čas pasibaigtų lygiomis, 
čempiono titulas neišslys 
tų iš Petrojano rankų.

Sunku laukti šiame mat 
če daug kombinacijų ir 
aviantiūrų.nes abiejų loši 
mas primena ramų šach
matų genijaus Capablan- 
kos stilių. Atrodo,kad kie 
tas pozicinis lošimas nu
lems šio matčo pasekmę . 
-Šią vasarą Los Angeles 

mieste įvyks antrasis Pia 
tigorskių organizuojamas 
ir finansuojamas didmeis 
terių turnyras /pirmasis 
turnyras įvyko 1963 me 
tais/. Pakol kas yra žino
ma, kad į šį turnyrą yra 
pakviestas pasaulio čem
pionas Petrojanas, preten 
dentas į čempionus Spas
kis, JAV-vių čempionas 
Fischer ir buvęs JAV-ių 
čempionas Samuel Reshev 
sky. Kitų dalyvių sąrašas 
paaiškės vėliau. Be to, pa 
matysime vėliau,ar čia pa 
minėti keturi žymūs šach 
matininkai priims pakvie 
timą dalyvauti šiame tur 
nyre.
-JAV-ių atviras turnyras 
įvyks Seattle mieste nuo 
rugpiūčio mėn. 14 dienos 
iki 26 dienos.Šiame turny 
re dalyvaus keletas did- 
meisterių , keliasdešimt 
meisterių ir virš šimto ki 
tų klasių lošėjų.
-Kanados atviras turnyras 
įvyks K ingstone.Turnyras 
prasidės rugpiūčio mėn.27 
dieną ir pasibaigs rugsėjo 
mėn. 6 dieną. Bus sulošta 
1O ratų pagal šveicarų sis 
temą.
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H A AA I|^L T O M
TAUPYK IR SKOLINKIS

KOPERATYVINIAME BANKEI Y1E

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

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

" depozitus 4% ir veikia nemokamas gyvyoės ir paskolų 
į draudimas.

Pilnas čekių patarnavimas.
Darbo dienos:

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

DIDŽIAUSIA HAMILTONO
Apylinkės

Į kronas^
REAL ESTATE and ins. ltd.

Hamilton's Largest Realtor

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

SIŪLO:
• Didžiausią pasirinkimu namų, apartmentų, 

farmy, biznių ir t.t.
• Daug gėry pirkėjų
• Palankų finansavimą
• Greity ir sąžiningą patarnavimą.

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

K r e ipkitės su pas i t i k ė j i m u

KRONAS:
REALTORS.

dažnai tik su labai maža 
pagelba.Po spektaklio jis 
paskutinis apleidžia patai 
pas.Kada aktoriai susirin 
kę prie kavutės, dalinasi 
įspūdžiais, jis dar prie 
paskutiniųjų dekoracijų nu 
ėmimo ir sutvarkymo dar 
bų.

Kazys MikšysJ,Aukūro" 
administratorius. Jo rū- 
pestis-reklama,bilietai ir 
pan. Būdamas Hamiltono 
Bendruomenės pirminin
ku ir turėdamas daug dar 
bo visuomeninėje veikloj, 
jis supranta lietuviško tea 
tro reikalingumą ir neatsi 
sako prisidėti savo darbu 
prie naujo veikalo pasiro 
dymoscenoje. Jis reiškia 
si ir kaipo aktorius,pav . 
"Atžalyne'Jvaidinęs siūvė 
jo rolę.

Baigiant, tenka tik pasi 
džiaugti,kad "Aukurui" pa 
vyko sutelkti tokius talen 
tingus ir pasišventusius 
žmones tam nedėkingam 
technikiniam darbui.be ku 
rių pageIbos,bet kokio vei 
kalo pastatymas būtų neį 
manomas. D. G.
ATSISVEIKINANT SU 
A. A. KAZIMIERU 
STANAIČIU

/ Hamiltono LSK Kovas 
atstovo K. Barono žodis , 
pasakytas kapinėse š.m. 
kovo 25 d./

Mielas Kazimierai,
Atrodo, dar taip nese

niai posėdžiuose aptarda 
vom visus klubo reikalus ,

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

LATVIŲ SKAUČIŲ DEŠIMTMETIS
Latviai lietuviams yra 

broliška tauta,todėl su ma 
lonumu lietuvius priima 
savuos tautiniuos parengi 
muos. Tuo labaiu.kad kai 
mynystėje gyvena net kele 
tas latvių šeimų,tai su jais 
sykiu į darbą iš darbo ir 
liuoslaikiu turim progą vie 
ni kitiems pakelt rankas . 
Ta pačia proga gaunami 
kvietimai į jų parengimus , 
Ne visi kvietimai išnaudo 
jami.bet bent į jų suskatu

rius įkalė į skaučių vėlia 
vos kotą vinutę, kuri re iš 
kia vieną latvių himno ei 
lutę. Sukaktuv ininkes s ve i 
kino daugelio kitų tautybių 
skautės ir skautai, vieni 
atsiųsdami savo atstovus, 
kiti laiškais.Gaila, kad lie 
tuvių nei skautės, nei skau 
tai napasirodė nei asme
niškai nei raštu.

Pačios skautės savo de 
šimtmetyje pasirodė ne 
tušė iom is .De š imt skauč ių

Kristalinis rutulys
Atkelta 

reikalais jos vyrui dažnai 
teko skraidyti į Čikagą ir 
New Yorką.Vieną kartą Jea- 
ne savo rutulyje pamatė 
krintantį lėktuvą. Apie tai 
papasakojo savo vyrui ir jo 
prašė, kad tą dieną į Čįka 
gą neskristų.o traukiniu va 
žiuotų.Vyras paklausė.Lėk 
tuvas, kuriuo jos vyras bu
vo numatęs skristi, sudužo 
ir visi keleiviai žuvo.

Kartą JeaneDixon su vy 
ru būdami Vašingtone, pa 
kliuvo į Sulgrave klubą.Ten 
susitiko su vice-preziden 
tu Harry Trumann, kuriam 
ji pasakė:Jūs iš Dievo ma 
lonės būsite prezidentu. 
Trumanas netikėjo.bet pre 
zidentu tapo.

is 3 psl.
1944 metais, tuojau po 

perrinkimų Franklin D. 
Roosevelto prezidentu ke 
tvirtajai kadencijai, Jeane 
Dixon buvo pakviesta į Bal 
tuosius Rūmus,Vašingtone. 
Baltuosiuose Rūmuose ją 
sutiko aukštas žilagalvis 
William Simmon ir nuve
dė į kambarį, kuriame už 
rašomojo stalo sėdėjo pre 
zidentas Rooseveltas. Pre 
zidentas padavė Jeane Di 
xon ranką,išreikšdamas di 
delį pasitenkinimą jos atė 
jimu ir paprašė sėsti.

Pirmiausia prezidentas 
jos paklausė:Kaip manote, 
kiek laiko truks,kol aš baig 
siu savo gausius darbus,ką 
dabar turiu? Daugiau buj

APIE "AUKURĄ" IR JO
TALKININKUS
Jau skaitėme spaudoje , 

kad "Aukuras" pasirodys 
su nauja premjera J.Gri 
njaus "Gulbės Giesmė" . 
Visi jos laukiame ir džiau 
giamės galėsią, vietoj į- 
prastinės televizijos pro 
gramos arkinofilmo.bent 
porą valandėlių praleisti 
besiklausydami lietuviš
kų žodžių perduodama, ap 
dailintą, trumpą istorijos 
fragmentą.

Ar mes kada pagalvoja 
me,kiek į tokio veikalo pa 
statymą darbo valandų įde 
da ak.^riai, režisorius? 
Dar neužtenka išmokti ro 
lę,ją išgyventi scenoje, ži 
noti kur atsistoti ir kada 
kądaryti.Vientai neduotų 
nei malonaus akiai vaizdo, 
nei sudarytų žiūrovui tų 
laikų nuotaikos.Paruošti 
veikalui tinkamą foną,rei
kia daugelio kitų žmonių 
pageIbos,reikia talkininkų. 
Tie žmonės visuomet lie 
ka šešėlyje, nes žiūrovas 
jų scenoje nemato.Didelė 
laimė "Aukurui", kad jis 
tokių pasišventusių pagel 
bininkų turi.

Vienas iš jų yra "Gul
bės Giesmės" dekorato
rius Algis Trumpickas . 
Tai nėra pirmas jo darbas. 
Prieš keletą metų jis pa 
ruošė scenovaizdžius "Tė 
vui" ir "Sniego karalaitei'l 
Būdamas jaunosios kartos 
atstovas, mokslus ėjo šia 
me krašte ir baigęs Toron 
te pritaikomąjį meną.dir 
ba toje pat srityje.Nežiū 
rintto, kad neseniai suku 
ręs šeimą, augina mažus 
vaikučius,vistik randa lai 
ko ir jaučia pareigą prisi 
dėti prie lietuviško veika 
lo pastatymo. Laisvalai
kiai praleidžiami rūsyje , 
kur nepatogiose sąlygose 
gimšta puikūs "Gulbės 
Giesmės" scenovaizdžiai

Kadangi prie pilno see 
nos vaizdo reikalingi ir 
įvairūs scenos reikme
nys, tai jų tobulas paruo
šimas irgi be galo svar
bus."Gulbės Giesmės" bu 
taforija rūpinasi Aldona 
Volungienėjšauginusidvi 
dukras, kurios jau savo 
keliu reiškiasi lietuviško

je veikloje, Aldona Volun 
gienė šiais metais pasiro 
dė esanti gabi menininkė. 
Pirmą sykį mes gėrėjo
mės jos nepaprastai dai 
liai padarytais grybais , 
uogomis ir kit. šiais me 
tais statytoje pasakoje 
"LaimėsDėžutė".Be abe 
jo ir šį kartą puošnios ka 
runos ir kiti reikmenys 
atkreips žiūrovų dėmesį.

Aldoną Matulienę, ilga 
metę "Aukuro" narę,mes 
nekartą esame matę,kai 
po aktore scenoje. Ji bu 
vo "Pirmojo Skambučio" 
dekoratorė.Šįkartą ji at 
liko didelį darbą, paruoš 
dama kostiumų eskyzus. 
Veikalas vyksta 16 a., tai 
jų eskyzai reikalavo daug 
kruopštaus darbo, daug va 
landų tam paaukota.

Sunki našta tenka paga 
liau ir patiems aktoriams. 
Ž iūrovas gal nepagalvoja , 
iš kur tie rūbai atsirado, 
bet kiekvienas aktorius sa 
vo rūbais pats rūpinasi. 
Dažnai vėlai vakare, po re 
peticijų dar siuvami nauji 
arba pertaisomi seni rū
bai, paverčiant juos puoš 
niais karališkais arba dva 
riškių rūbais.

Rašant apie pagelbinį, 
bet taip svarbų "Aukuro" 
personalą, negalima pa
miršti ilgametį jo narį, re 
žisorės dešiniąją ranką 
technikiniame darbe-A nta 
ną Kaušpėdą.Jis ateina pir 
mutinis.kala dekoracijas, 
derina šviesas ir atlieka 
visą paruošiamąjį darbą,

planuodavom tolimesnę 
Kovo veiklą, rengdavom 
rungtynes,nekartą pajudin 
darni ir Nepriklausomos 
Lietuvos sportinę veiklą, 
kuriai ir Tu didelę savo gy 
venimo dalį pašventei. Ir 
štai,šiandien, tenka su Ta 
vimiatsisveikinti.Ir atsi
sveikint i tuo metu,kada Ta 
vo vadovaujamas klubas 
pasiekė meisterių ir vice 
meisterių vardus, kada dė 
ka priaugančio Hamiltono 
jaunimo atsiranda tokia 
plati sportinės veiklos dir 
va. .Mūsų visų širdy 
se Tu paliksi visam gyve 
nimui.

vinius.Prieš trejus metus 
teko dalyvauti St. Cathari 
nes latvių choro dešimtme 
čio koncerte ir šiais me
tais kovo 5 d. latvių skau 
č ių deš imtmeč io minėjime.

Minėjime dalyvavo arti 
200 žmonių. Sukaktuvinin 
kės sveikino specialiai at 
vykęs Kanados skautų še 
fas apie latvių skautus la 
bai gražiai atsiliepdamas. 
Jis pabrėžė, kad visi skau 
tai žino skautišką veiklą ir 
skautiškus žaidimus, bet 
jei kas nori pasimokinti 
ypatingo darbštumo, tai tu 
ri imti pavyzdį iš latvių 
skautų. Iš visos Kanados 
skautų latvius laiko pavyz 
dingiausiais.

buvo įsipareigoję paruošt 
kitų tautybių parodinius 
staliukus šutų tautybių, jų 
tarpe ir lietuvių, ekspona 
tais. Staliukų paruošėjos 
dėvėjo tų tautybių skaučių 
uniformas.Lietuvių stalių 
koparuošėja!2 metų skau 
tė Maira Zalmans įstatė 
tokius eksponatus. Ant šie 
nos pakabintas rankšluos 
tis,kuriame įaustas Lietu 
vos himnas.Staliukas ap
dengtas raštuota linine 
staltiese.Ant staliuko Vy 
tis, išpaišytas Lietuvos 
himnas,senas muzikos ins 
trumentas ir dvi knygos: 
Vilniaus menas ir Zikaro 
grafika.

Po oficialiosios dalies Latvių skautė Maira Zelmans prie lietuviško staliuko

Negailestingoji mirtis, 
tik trijų mėnesių laikotar 
pyje iš Hamiltono lietuvių 
kolonijos atėmė ketvirtą 
gyvybę:kovo mėn. 22 d. mi* 
rė a. a.Kazimieras Stanai 
tis.buv.Kūno Kultūros Rū 
mų tarnauto jas,Hamiltono 
LSK Kovas pirmininkas , 
Talkos bankelio valdybos 
narys, buv.vietos LB Se
kretorius.

Su velioniu teko ilgus 
metus dirbti sporto klube 
ir pažinti jo gerus norus 
ir siekimus mūsų atžalyno 
tarpe .Grįžęs iš fizinio dar 
bo Fordo fabrike, niekuo
met neatsisakydavo,tik pa 
keitusdrabužius ir numal 
šinus alkį, vykti į Torontą 
posėdžiauti , organizuoti 
rungtynes.Dar spalio mėn. 
važiuojant į namus iš posė
džio, velionis man sakė: 
matai, Kazy, dirbam, dir
bam ir to darbo pabaigos 
nesimato.. ."Deja,jo šako

AR ŽINOTE KA RAŠO

KELEIVIS?
AR ŽINOTE, kodėl vieni Jį girta, kttf peikia, bet 
visi mėgsta skaityti?

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

KELEIVY rasite patarimų teisiniais ir kitais 
klausimais, gražių apsakymų, eilėraščių ir tt. Jis 
turi ir moterų skyrių.

METINE PRENUMERATA KANADOJ IR KITUR 
TIK $ 5.OO.
Laiškus ir prenumeratą adresuokite:

KELEIVIS
636 Broadway, So. Boston, Mass. 02127,USA.

Sveikino latvių skautų 
veteranai ir kitų organiza 
c i jų atstovatSLCatharines 
latvių choro administrate

tą veiklą Hamiltone pakir 
to nepagydoma liga, kuria 
vasaros metu taip pat mi 
rė ir brolis Pattersone N . 
J.a.a.Stasys.

Hamiltono lietuviai, pa 
gerbdami mūsų kolonijos 
veikėją, gausiai dalyvavo 
rožinio kalbėjime laidotu
vių namuose ir šeštadienį 
užpildė visą A V parapijos 
bažnyčią, kur buvo trejos 
mišios ir atsisveikinimo 
kalbas pasakė kun.B. Pace 
vičius,tėvas P. Baltakis O 
FMi r prel. J.Tadarauskas. 
Per 50 mašinų išlydėjo ve 
lionį į šv.lietuvių kapines , 
kur taip pat atsisveikino 
su a. a. K. Stanaičiu LB 
pirmininkasK.Mikšys ir 
K. Baronas.

Velionis paliko žmoną 
Veroniką,sūnų Zenoną, du 
krą Nijolę/Miunchene/, 
brolį Joną Hamiltone, VIa 
dą N.Jersey, Petrą, Praną 
ir seserį Br. Gudelienę/vi 
si Lietuvoje/

sekė vaišės .Skautės gausią 
publiką vaišino užkandžiais 
ir kava.. Pasirodė, kad lat 
viai studentai iš universi 
tetų atvyko savo jaunesnių
kolegių dešimtmetyje daly 
vauti. Jie savo tarpe kitos 
kalbos nežino kaip tik lat 
vių. Taigi, latvių jaunimas 
latvį^lias. Jie dirba Latvi 
jai, už tai vyresnieji juos 
gerbia ir į savo tautos ate i 
tį žiūri šviesiais veidais.

Kaip būt džiugu, kad lie 
tuvių skautai bent sykį ap
silankytų pas latvių skau
tus, gal ir juos paimtų pa 
gunda ką nors padirbėti.

J.Š.

SPORTAS
/Atkelta iš 6 psl/

ASK 73:75.Normaliu laiku 
šios rungtynės baigėsi ly 
giomis - 66:66.

-Vilniaus U-to tinklinin 
kės Gdanske įvykusiose 
žaidynėse,dalyvaujant len 
kų AZS, Sofijos ir Prahos 
komandoms,užėmė trečią 
vietą.

-Futbolo sezonas prade 
tas Lietuvoje.Sov.Sąjungo 
jeB klasėje žaidžiąs Klai

ir 3 anūkus Pėdos Granitas įveikė Lie
Hamiltone.Mūsų užuojauta 
giminėms, o a.a.Kazimie 
rui tebūnie lengva svetin 
goji Kanados žemė.

K. Baronas .
• Atostogas Meksikoje 
praleido St. Kačinskas ir 
St. Dalius.

tuvos meisterį Kauno Inka 
rą 1:0, o Marijampolėje 
vykstančiame turnyre gau 
tos šios pasekmės: A lytus 
-Marijampolė II 4:0,Ky
bartų Sveikata-Kauno Mais 
tas 2:1, Vilkaviškio Meta 
las-Kalvarijos Orija 3:2.

LIETUVIŲ

DIENOS
ILIUSTRUOTAS LIETUVIŲ KULTŪROS IR 

VISUOMENĖS GYVENIMO ŽURNALAS

Negyvenkite nematydami, kas darosi lie
tuviškame pasaulyje!-

Užsisakykite
žurnalą LIETUVIŲ DIENOS.

LIETUVIŲ DIENOS
yra vienintelis lietuviu ir angly kalbomis iliustruotas 
lictuviy kultūros ir visuomenės gyvenimo žurnalas. 
Visi paradai po iliustracijomis dviem kalbomis.

LIETUVIŲ DIENOS
4364 Sunset Boulevard

Hollywood, California 90029

Telefonas: 664-2910

PRENUMERATOS KAINA: metam, — $6-°°

VANCOUVER, B.
TAUTOS FONDO
REIKA LAMS

laike Vasario 16 d.minėji 
mo, įvykusio vas. mėn, 20 
d.Vankuvery aukojo:po $15 
P.Vilenčikas, J.Kartisjpo 
$IO-J. Sakalauskas, A. Sta 
lionis, T.Kratauskienėjpo 
$5-S.Deveikis,B. Vileita, 
A. Smilgis, A. Baronienė, 
K. Skrinskas, P. Baronas; 
po $4-K. Vanagas,M. Arti
mavičius; po $3-0. Gulbi
nas, D. Valančienėjpo $2- 
P. Jukna, J. Gulbinas, J. 
Smitas,O. Macijauskienė, 
P.Skučas,B.Radzevičius, 
H .Tumaitis, V. Kulnys, R. 
Dunda, Ž. Remeika, V. Žu 
kauskas,F.Skrinskas,J.A . 
Normantai,S .Valys,P. Dai 
nius, E. Gumbel, W. Ašmo 
nas,P.Valančius,F. Valys; 
po$l-A.Graethiger,M. Jur 
gelevičius, H. Zeidek, A . 
Skabė ik ie nė.

Iš viso suaukota 146 dol., 
kurie pasiųsti p.St. Bane 
Hovardu tautos Fondo ats 
Atstovybei Kanadoje.

Ta proga reiškiame di
delę padėką visiems gera 
širdžiams aukotojams.

K. Skrinskas- 
Tautos Fondo Įgaliot.

EDMONTON. AM
TAUTOS FONDO
ATSTOVYBĖ

dėkoja Edmontono lietu
viams už atsiųstas per p. 
V.ŠapkienęjT. F. aukas, ku 
rias pagal pridėtą sąrašą 
aukavo: J. Karpavičius 20 
dol., A. Kantauskas, J. Ky 
nas, V. Kasperavičius, G . 
Karosas ir P. Vososkis po 
lOdol., J. Anderson, J. Au 
gis,J.Dovidėnas,Ezerinas
V. Grabauskas,P.Gudjur 
gis, V.Kardelis, J. Pilipa 
vičius,J. Popikaitis, Mrs . 
Shepetys.S.Sapkus.K. Š im 
kūnas,P.Vaitkūnas,C.Vait 
kūnas,T .Uogintas,M.Zaka 
revičius ir K. Zolpis-po 5 
dol., A.Dudaravičius4 dol. 
J.Kirdeikis ir W. Zaleski 
po 3 dol. ir dar 22 asme
nys mažiau trijų dol.Iš vi 
so 194 dol. 50 et.

Taip pat gauta 180 dol. 
aukų iš Londono/Ont./ apy 
linkės per T.Fondo įgal.J. 
Bendoraitį.

Malonus tautieti'. Tu dar 
savo aukos pavergtos Tėvy 
nės laisvinimo reikalams 
neatidavei, paskubink tai 
atlikti, kaip šventą savo 
pareigą.

Tautos Fondo atstovybė.

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

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

• Primename, kad mūsų parduotuvėje yra Sovietų Sąjun
gos prekių katologai, kurias galėtumėte užsisakyti per 
mūsų firmą ten gyvenantiems ir skubiai jie ten gautų, 
kaip tai; foto kamerų, motociklų, dviračiu ir t.t., kurių 
užsisakymas būtų labai prieinamomis kainomis. Katolo 
gai prisiunčiami pareikalavus. 1

• 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 f 
staltiesių ir keramikos.

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

darbui.be
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___________________________ N E T B I K L A N SO M A LIETUVA_________________________________________________________________________________

Jaunimo Peticijai Jungtinėms Tautoms surinkime milijonus parašų!
PETICIJAI PARAŠUS RINKIME VISOSE ĮSTAIGOSE, . ■>*••• • p D .♦ •• PETICIJOMS BLANKŲ VISADA GAUSITE NEPRIKLAV
ĮMONĖSE, DIRBTUVĖSE, KUR TIKTAI YRA ŽMONIŲ JaUniRlO r©TICI|G - VISŲ IlGtUVIŲ r61ICI|G SOMOS LIETUVOS REDAKCIJOJ, TEL: DO 6-6220.

MONt|reAL
PASAULINĖS PARODOS IR KANADOS LIETUVIU

DIENOS KOMITETAS

sekmadienį, balandžio 3 d. 
posėdžiavą išsiaiškino rū
pimus klausimus ir princi
piškai nusistatė dėl tolim
esnės veiklos.

Komiteto pirmininkas,R. 
Verbyla, kuriam teko ves
ti išsiaiškinimus ir su fe
deralinės vyriausybės, ir 
su Pasaulinės parodos vy
riausiąją vadovybe, komi-

Nusistatyta ir dėl Lietuvių 
Dienos programos, nors 
kol kas tiktai bendrais br
uožais, metmeniškai: bus 
eisenų, demonstracijų, pa
maldos, kurioms bus kvie
čiamas Vysk. V. Brizgys. 
Meninei programai, kuri 
vyks maždaug tomis pa - 
čiomis sąlygomis, kaip 
vyko New Yorke, todėl pa-

Pradedamas "N.L”nauias vajus
"Nepriklausomos Lietuvos" leidimą paremti, artimoje Montreallo apy

linkėje loterijos būdu leidžiami trys dideli sklypai /lotai/ žemės, vist ver
tės apie 3,000 dolerių. Informacijų galima gauti telefonu:DO 66220

JAUNŲJŲ "LITO" NARIŲ 
/6-14 m / ekskursija auto 
busaisį Granby Zoo Įvyks 
šeštadienį birželio mėn. 18 
d.Kviečiame tapti nariais 
visą Montrealio lietuvių 
mokyklinio amžiaus jauni 
mą.
AUŠROS VARTŲ PARA P. 
-Did. savaitė:

Did.ketvirtadienj ir Did.
tetui padarė išsamų pran
ešimą, kuris bus išdėsty
tas ateinančiame NL nr. 
Dabar gi tiek pasakytina, 
kad ir Kanados Federali
nė vyriausybė ir Pasauli
nės parodos, vadinamos 
EXPO. 67, Vyriausioji va
dovybė patenkino visus et
ninių grupių prašymus bei 
pageidavimus. Lietuvių 
grupė juo laimingesnė,kad 
patenkintas labai svarbus 
lietuvių pageidavimas-Li- 
etuvių Dieną Pasaulinėje 
Parodoje turėti drauge su 
Kanados Lietuvių Diena, 
kuri pagal tradiciją kas- 
met vyksta ilgame Darbo 
Dienos savaitgalyje. Tat, 
ir Parodos Lietuvių Die
na ir Kanados Lietuvių Di-

sirinktas ir panašus pobū
dis- masinis choras ir ta
utiniai šokiai. Šiuo reika- 
kalu komiteto nariams pa
vesta daryti žygių.

Bus paroda, bus leidi - 
nių, bet tai paaiškės dar 
vėliau.

Pasakytina, kad tauti - 
nės grupės, kurių kraš
tai yra okupuoti, savo pa
rodoms gauna vietą fede- 
raliniame pavilijone. Tai 
yra tikrai didelis palanku 
mo gestas "trečiajai jė - 
gai"- etninėms grupėms- 
augančioje Kanadoje, kuri 
kaip matome, respektuoja 
visas gausias etnines gru
pes. Garbė Kanados Fede- 
ralinei Vyriausybei ir Pa
saulinės Parodos Vadovy-

penktadienį 7 vai., vakare 
mišios;

Did.šeštadienį-6 vai. v. 
Išpažintys pamaldų metu 
Velykos: Prisikėlimo pa
maldos 6 vai., ryto;toliau 
mišios kaip sekmadie- 
niais-8, 9,10,11 vai.
- Bazaro laimėtojakfryze- 
ris - S. J. Jurjonai, TV-S. 
Balsienė, Foto aparatas- 
A .Mockus,elektr. dantų va 
lymo setas-L. Givis, Cre- 
denza-M.Staniulienė, pro 
sas - Rita Gribaitytė, Bu
kausko pa veikslą-A. Vis
kanta .
- Aukos Bažnyčios Fondui: 
$5, - J.Seidys, S. Saunoris , 
L.Stankevičius, J. Jesec- 
kas, J. Gotautis;$6,-J.Sot 
kauskas;$7, -P.Kizerskis;

ŠV. KAZIMIERO PARA P.

- Didysis ketvirtadienis: 
7 vai. išpažintys, 8 vai. mi 
šios ir liturginės apeigos.
- Did. penktadienis:3 vai. 
po pietų Kristaus kančios 
ir mirties pamaldos,? vai. 
išpažintys,8 vai.Kryžiaus 
keliai.
- Did.šeštad.: 6.3Omin.va 
karo ugnies ir vandens 
šventinimas,krikšto atnau 
jinimas ir Velykų vigilijos 
mišios.
- Velykos:6. 30 min.ryto- 
Prisįkėlimas,kitos mišios 
9,1O ir 11 vai.
- Rekolekcijos praėjo su 
dideliu ir retu pasisekimu. 
Užbaigimo dieną bažnyčia 
buvo perpildyta ir pusry
čiuose dalyvavo nelauktai

TORONTO NAUJA BENDRUOMENĖS 
APYLINKĖS VALDYBA

LIETUVIŲ NAMŲ BEND
ROVĖS n,

• Lietuviu kredito koope
ratyvo Paramos valdyba sa-

išrinkta kovo 27 d. susi- susirinkimas kovo 27 d. 
rinkimešv. Jono KrikšLpa- svarstė būseną ir ateities
rapijos salėje. . perspektyvas. Bendrovė

Pranešimą apie darbus metus subalansavo su nuo- 
praėjusios kadencijos me- stoliais, todėl iškilo namų 
tu padarė pirm.Augusti - pardavimo klausimas, bet 
nas Kuolas, suminėdamas čia nuomonės labai išsisk- 
visus svarbesnius faktus, yrė ir klausimas liko pei- 
Ižd. P. Lelis pranešė, kad šspręstas. Pirmininkas J. 
praėjusiais metais solida-Strazdas siūlė laukti bent 
rūmo mokesčio surinkta kol kainos pakils. Dr.M. 
$881, o Tautos Fondui su- Anysas iš viso pasisakė 
rinkta $1248. prieš pardavimą.

Į apylinkės valdybą iš- Įjiaują valdybą vieton 
rinkti: Augustinas Kuolas, išėjusių 4 narių išrink- 
J.Karasiejus,B.Saplys.D.ti: A.Petryla, E.Jurke-

šė demonstraciją, kurioje Augaitytė, V,Staškevičių- vičienė, A.Kuolas ir Pr. 
dalyvavo apie 400 asmenų,tė> kun. p^žubaHs, V. Ve- Kvedaras; reviz. komi- 
nors demonstracija nebuvo rikaitis. . reviz> k_.ją_ sljoQ ;V>Bačėnas> Jo_ 
tihkamai išreklamuota. Bu st.Danelis, V.Bačėnas ir naitis ir dr.M.Anysas. 
uo apie 50 plakatų ir kalbų v.Anskytė. Susirinkimui pirmininka

vo pirmame po metinio su
sirinkimo įvykusiame kovo 
9 <1. posėdyje pasiskirstė 
pareigomis: H. Stepaitis — 
pirm.. I’. Bastys — vice- 
pirm.. S. Grigaliūnas — 
seki-.. E. Jurkevičienė-Yur- 
kus — iž.d. ir dr. J. Yčas —■ 
narys.

PABALTIEČIAI PARĖMĖ 
JAV PREZIDENTO POLI
TIKĄ VIETNAME

Tam tikslui kovo 26 die
ną prie Ontario parlamen
to rūmų pabaltiečiai surucr

ena 1967 metais Įvyks rug
sėjo 2-3 dienomis. Lietu
vių Diena Pasaulinėje Pa
rodoje įvyks rugsėjo 3 d., 
sekmadienį, o Kanados Li
etuvių Diena apims visąsa- 
vaitgalį-rugsėjo 2-3-4 d. d.

DR.J. S L M O G A S

5441 B AN N ANTY NE, Verdun.
Pirmadienį ir
■ , • ■ 2-4 ; 7-9 p.m.ketvirtadieny
antradienį ir _ .

. ... 2-4 p.m.
penktadienį

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

PO 7-3175: namų 6-9582.

bei!
"TAURO ŽINIOS"

Tauro krepšininkai 
šiais laikais dalyvauja 
Trenholme Park rungtynė 
se. Pirmose rungtynėse 
mūsiškiai lengvai išlošė 
prieš Sun Life komandą 79 
- 42 santykiu. Priešo ko
manda buvo persilpna,kad 
būtų galima įvertinti mū 
siškiųgabumą.Net H.Cel 
tariaus netikėtas gabumas 
buvo savaime aiškus, kai 
jis sumetė 16 taškų ir tau 
tiečiai pabaigė rungtynes 
juokdamiesi.
♦Sveikiname L.Černysovą,

$lO,-y. Erslovas, W.Vai 
čekauskas,A.Jankus, J.Ado 
maitis, A.Čepulis, A .Moc 
kus, J.Mačiulis, M. Luko
šius,A .Stanford,St.KIičius, 
D. Rupšys, P. Valench, A . 
DravinskienėjV. Balčiūnai 
tė, A. Račinskas; $14,-J . 
Račinskas;$15,-4z .Pakulis, 
J. Burba, G.'Knystautasjpo 
$20, -P.Bagužis, P.Very- 
kis,A j\ržuolaitis;po$24,- 
V. Valka,I.Sirevičius ;$2ą- 
J. Dauderis;$5O,-E. Vaup 
šiene, $IOO,-J. Šemogas , 
A. Vaupšas.
- Parapijos rekolekcijos- 
tridienis:

---------------------------------------

DANTį G Y DYTOJ \S
Dr. J. MALIŠKA

1396 St. Catherine St. IV. 
Suite 419, tel. LN 6-8235

Nainy tel.: ML 1-2051.

sulaukusį 50 metų am
žiaus. Linkime sveikatos 
ir palaimos.
• "Litas" bus uždarytas 
abiejuose skyriuose Didįjį 
penktadienį ir Velykų sek 
madienį.

DR. A. O. JAUGELIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA

1410 Guy Street, 1 aukštas 
11- 12 kambarys.

T ei. 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

antrd., trečiad., 7.30 ir- 
ketvirtadienį 7 vai. mišios 
ir pamokslas;Rytais-antr., 
tree., nūs 9 vai. ryto, ket- 
virt.rytinių pamaldų nebus. 
- Išpažintys klausomos 
kiekvieną dieną pamaldų 
metu.
• Montrealio skautininkų Ra 
movė kviečia visus skauty 
tėvus į susirinkimą, kuris į- 
vyks balandžio mėn. 17 d. po 
10 val.mišiy, NMPr. Seselių 
namuose.

didelis skaičius žmonių. 
Parapijos kunigai, komite 
tas, visi parapijiečiai bei 
klausytojai yra dėkingi re 
kolekcijų vedėjui T.J. Bore 
vičiui S. J. už taip gražiai 
pravestas rekolekcijas.
- Viktoro ir Onos Stropų 
sūnus pakrikštytas Edvar 
do, Jono ir Viktoro vardais.
- Bažnyčiai aukojo:Giriū 
nai $75.-R. Pališaitis, E . 
Jasutienė.P.Šukys po$5Oį - 
P.Mališauskas $44, -A. Sa 
dauskas ,M .Gideon po $3Oį- 
A .Žukauskas, L. Brazaus
kas $14, -E. Fedosevič, F . 
Kamanauskaitė,M. Kazba- 
ras ir M .Kringelis po 1O, - 
• Lietuviškų sūrių gali.-, 
ma gauti A.Gaurio krau
tuvėje, 7730 Broadway, La 
Sallej tel:366-8528. Sūriai 
pirmos rūšies.

ŠEŠTADIENINĖS 
lietuvių mokyklose did. šeš
tadienį, balandžio 9 d., pume 
kų nebus.

Balandžio 16 d. piasideda 
egzaminai. Balandžio 23 d. 
baigsime mokslo metus. Ge
gužės 1 d. Aušros Vartų para 
pijoje mokslo metu užbaigi
mo aktas, II vai. mišios. Po 
mišių parapijos salėje iškil 
mės, pažymėjimų įteikimas ir

SAVANORIŲ - KŪRĖJŲ
Skyrius per daugiau de 

šimtmetų savo veiklos iš 
daromų parengimų ir rink 
liavųturi sudaręs tam tik 
rą fondą savišalpos reika 
tams. Iš to fondo kasmet 
Velykų ir Kalėdų švenčių 
proga po 1OO dol. siunčia 
ma Vokietijoje esantiems 
laisvės kovų invalidams 
sušelpti ir skyriaus na
riams, sulaukusiems se
natvės pensijos,kasmet iš 
skyriaus kasos skiriama 
po 35 dol. vaistams ir ki
tiems smulkiems reika
lams .Tokią paramą dabar 
gauna St.Asevičius, K. 
Kregždė ir A.Stauskas.

' labai gerai ir šiandien jau na 
mie nuolatinėj priežiūroj sa i 
vo sūnaus po truputį sveiksta

• DLK Vytauto Klubo naujų 
namu atidarymo iškilmės įvyks 
balandžio 30 u. Prasidės 5 vai., 
vakaro kertinio akmens įdė
jimo apeigoms, iškilmingu ati 
darymo aktu, menine dalimi 
ir baigsis vaišėmis.

Bilietai jau pradėti pardavi
nėti, kuriuos g .Įima įsigyti 
Klube, NL redakcijoje ir pas 
platintojus.

vaišės, ruošiamos tėvų komi 
teto.
• P:J:Kibirkštienė buvo dau
giau 3 savaites ligoninėje ir

Šiuo paskutiniu metu ište
kėti pasiruošiusios ir suruoš 
tos gražios priešvestuvinės 
staigmenos Annai, Paulaus-

tu.ėjo labaii sunkių operaci- kaitei, G. Taruškaitei ir J, 
jų, bet dėka dr.J. Šemogo rū Skripkaitei, pastaroji tuokia 
pestingumui viskas baigėsi s* su Leonu Fileriu.

DR. V. G1RIUNIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA 

3938 Rosemount Blvd.

TeIRA 7- 5552: namu RA L 0656

ADVOKATAS

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

Suite 205
168 Notre Dame St.E.

U N 6-2063 ir UN 6-2064.

J. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS

SIUVU !R PARDUODU

Taisau ir Remodeliuoju 
Vasaros laike saugojimas 

/ Storage /.

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

DR. IRWIN CO P N I C K
DANTŲ GYDYTOJAS 

4966 Dec ar fe Blvd, Suite 7, 

Montreal, Que, Tel. 489- 3191.

Notaras
J. BERNOTAS 

B.A., B.C.L.

Sun Life Building 
Suite <2001

Tel.: UN 6-4364.

6396 Bannantyne, Verdun.
PO 7-6183

LIETI VISKAS PUSVALANDIS GIKDIMAS KAS 

ŠEŠTADIENIS PER CFMB STOTI,, 

BANGA 1410, 5.30 VALANDA, VAKARO.

Programos vedėjas L. Stankevičius.
Tel. 669 8834._____________________________________________

I.G.ELECTR1C R’d.
Elektros kontraktorius

IGNAS G U R C I N A S .

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

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

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

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

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

gi g| /J, įf ff 1465 De Seve St., Montreal 20, P.Q 
yru L |l I 9 TEL 766 - 5827

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

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

KASOS VALANDOS:

1465 DE SEVE ROSEMOUNTO SKYRIUS:
Sekmadieniais 10.30- 12.30.

Darbo dienomis: 10 00 — 3.00 vol. 3907 Rosemount Blvd tel. 722-2472 
kasdien, ilskiriant pirmad. ir šeštod Dienq. penktad. 1 00 • 6.00 vai

Vakare: trečiadieniais ir Vakare: p.rmodieniais, trečiadieniais 
penktadieniais 7 00 - 9.00 vol. b penktadieniais 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 5,0ue.

LAIKRODININKAS
ANTANAS ŽUKAS 
1855 WELLINTON ST. 

Tel. WE 2- 0644.

TAISAU IR PARDUODU 
ŽEMOMIS KAINOMIS 

LAIKRODŽIUS IR JUVELYRUS.

Susirinkime dalyvavo 23 vo H.Stepaitis, sekreto- 
iš 25 rinkti atstovai ir 8 riavo V.Bačėnas.
iš 64 organizacijų atsto - • Vienuolikmetis T.Ma 
vai. cas gerai pasireiškė var

gonų koncerte.

AR ŽINOMA, KAD

’’NEPRIKLAUSOMOS 
LIETUVOS” SPAUSTUVĖ

spausdina bilietus, pakvietimus, liū
tines ir padėkos korteles, įvairius 
blankus, receptams lapelius, vedybi
nius pakvietimus, mirties atveju ui- 
uc jautos laiškus, visokius ” statemen 
tus”, vokus su adresais, laikraščius, 
tumulus ir knygas,
Darbą atlieka pi giaupiegu kitos spaus 
tuvės. Kiie&ame įsitikinti.

Spausdintus galime priimti paštu ir paštu 
pasiųsti.

Adresas: 7722 George Street, 
LaSalle,Montreal,P. 0. 
Canada.

JEIGU JŪS TURĖTUMĖTE RADARĄ 

A R KAS GALĖTŲ JUMS TIKRAI PASAKYTI,

KOKIA BUS JŪSŲ ATEITIS
JUMS VISIŠKAI NEREIKĖTŲ

Nei apdraudos!
Nei agento!
BET REALYBĖ YRA KITOKIA. ..

TODĖL JUMS YRA REIKALINGAS

Savistovus Apdraudos
Agentas i

KAIP TAI:

Adomonis Insurance
Agency Inc.

TEL: 722 - 2472

TIKSLUS IR GREITAS PATARNAVIMAS

A. NORKELIŪNAS
Commisioner of the Superior Court of Montreal 

MONTREAL ENTERPRISES REG’D
VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS.

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

Sales Limited

4415 Bannantyne Avė.,
V e r d u n .

F ALCON-FAIR LANE 
GALAXIE—THUNDERB1RT

MUSTANG —TRUCKS

USED CARS
1 year guarantee.

Kreipkitės į
LEO GURECKAS

Tel. namų DO6-2548 
Jstaigos 769-8529.

Sales Managers Assistant 
Keating Ford lietuvis atstovas 

769- 8831.
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