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Pirmasis baltų vizitas, sekęs po Lapkričio 13 ma
nifestacijos, buvo pas tautinės Kinijos ambasadorių 
Liu Chieh. Tarp baltiečių /antras iš kairės J.Miklo- 
vas/ viduryje stovi Kinijos ambasadorius Jungtinėms 
Tautoms, p. Zarinš, latvis.

The oldest and biggest Lithuanian 
newspaper in Canada.

Le plus gros et plus vieux jour
nal Lituanien au Canada.

Seniausias tautinės demokratinės 
minties savaitraštis Kanadoje.

Postage paid at Lachine, P.Q

Winnipeg© lietuvių tautinių šokių grupė ir choras, dalyvavę televizijos progra 
moję, kurią transliavo CFAY stotis kovo 27 dieną. Draugėje yra ir tautinių šo
kių grupės mokytoja J.Kriščiunienė, choro dirigentė D. JanuŠkaitė ir jų padėjė
ja H. Barkauskaite. Plačiau apie šį pasirodymą sekančiame NL nr.Foto Mileišio.

PRAĖJUSI SflVflITt
BOLŠEVIKU SUVAŽIAVIMAS

Bolševikų partijos 23-sis 
suvažiavimas Maskvoje įdo 
mus ir svarbus ne tiktai Va
karų pasauliui, bet ir mums 
lietuviams,nes nuo jo priklai 
sys ir mūsų tėvynės šioks ar 
kitoks liki nas:

Ne viskas kol kas yra pa
aiškėję, kas Maskvoje vyko. 
Bet jau aišku, kad 
RUSIJOS BOLŠEVIKAI EINA 
j RĖŽIMO SUGRIEŽTINIMU.

Chruščiovas, nors pridarė 
daug kvailyščių(tur būt dėl 
stokos kultūros), vis dėlto 
bolševikų rėžimą buvo šiek 
tiek suliberalinęs. Chruščio
vo padarytasis Stalino, jokul 
to ir jo padarinių nuvertini
mas liks istoriniu jo valdymo 
įvykiu: Chruščiovo (istorijon 
bus įrašytas tūlo humanišku 
mo lapas, kuris neabejotinai 

pasuko rusą ir jųpavergtų tau
tų gyvenimo sąlygas vis dėl
to laisvėjimo kryptimi.

23-sis suvažiiavimas, kiek 
matome, suka politiką prie
šinga kryptim. Dar 
KLAUSIMAS AR BOLŠEVI
KAMS PAVYKS RUSUS GRA 
ŽINT1 į STALINO LAIKU 
PAKLUSNUMU.

Tegul Brežnevas susigrąži 
no Stalino laikų Politbiurą- 
vieton demokratiškesnio Pre 
zidiumo ir Stalino titulą Ge
neralinio sekretoniauš vieton 
Pirmojo sekretoriaus: nors 
prieš laisvės reikalaujančius 
paleido žiaurius politrukus, 
kaip Jegoričevas tir Nobelio 
lauretas Šolochovas, bet vis 
dėlto neišgąsdino rusų kultu 
liniukų, kurie visu būriu ko

lektyvini (bene apie 30) pasi 
rašė suvažiavimui memoran 
durną, kuriame aiškiai pasisa 
pnieš rašy tojų laisvės varžy
mą. T ii ligšiol negirdėtas da 
lykas, ypač įdomus, kad jis 
griežtai kertasi su rėžimo 
griežtinimo politika.
DAR NEŽINOMA UŽSIENINIŲ 
PARTIJŲ REAKCIJA Į NAU 
JA RUSU POLITBIURĄ, 
bet jų ligšiolinė tyla taip pat 
yra mįslinga ir labai įtartina. 
Užsieninių partijų reakcija 
bus greičiausia priešinga grie 
žtin imui. Ypač teikšmii.ga.kad 
Kubos delegacija, padariusi 
pasiūlymą kolektyviškai pa-

MASKVOJE 

remti Vietnamo komunistus, 
nesusilaukė jokio dėmesio ir 
apeita tylomis. 

Visokiu atveju
LIETUVOS ŽMONĖS IR KI
TOMS PAVERGTOMS TAU
TOMS ATEINA SUNKESNĖS 
DIENOS.

DeL šito reikia susirūpinti, 
kaip mes, lamsvėje esantieji, 
galėtume ar turėtume pasielg 
ti ir kokių žygių imtiis. Kiek 
vienas bolševikinis rėžimo 
griežtinimas yra pavojingas 
ypač mūsų tautai, kaip ir mū 
sų kaimynams - latviiams ir 
estams:

SUSTIPRINTU JAUNIMO PE 
TICIJOS VYKDYMO ŽYGIU 
MES VISU PIRMA GALIME 
REAGUOTI, 
aiškindami visam pasauliui 
sąlygas, kuriose gyvena pa 
pavergtos tautos. Laisvajai 
žmonijai mes peticiįįos žygiu 
galime labai daug atidaryti 
akis ir tuo rimtai pasitamau 
ti ne tiktai Pabaltijo tautoms, 
het visai žmonijai rimčiau su 
sionėntuoti.

GINČAS DĖL NAFTOS 
LIETUVOJE

Vėl skelbiama,kad Lietu 
voj gali būti žibalo/naftos / 
šaltinių. Esą, tyrinėjimų 
metu aptikta Latvijoj, Lie 
tuvoj ir Mažojoj Lietuvoj 
/vad. Kaliningrado srity/ 
žibalo pėdsakų ir net kiek 
švaraus žibalo, 9O-ties 
tūkstančiųkvadratiniųkilo 
metrų plote/įskaitant ir da 
lį Baltijos jūros ploto/ spė 
jama galint būti milijonus 
tonų žibalo-naftos atsargų. 
Bet lietuviai inžinieriai 
laikraščiuos tebesiginčija 
-reikia ar nereikia statyti 
Lietuvoj naftos valymo įmo 
nes.Jos,mat,manomos sta 
tyti iš kitur atvežamai ar 
vamzdžiais atsiunčiamai 
naftai. /Elta/.
NAUJOJI RESPUBLIKINĖ 
BIBLIOTEKA VILNIUJE 
skelbiasi kasdien gaunanti 
apie 600 įvairių užsieninių 
knygų. Jos skaitykloje kas 
dien vidutiniškai apsilanką 
apie pusantro tūkstančių 
skaitytojų. Laikraščių gau 
narna apie 2000, -daugiau 
šia sovietinių,bet yra kiek 
ir užsieninių.

KITOS ŽINIOS

• Popiežiaus Lenkijos valdžia 
neįsileidžia į 1000 krikščiony
bės metu minėjimą. Kardinolas 
Wyszynski tą apgailestauja.
• Anglijos darbieciai, laimėje 
rinkimus, rimtai ruošiasi valdy 
ti Anglija. Wiisonas jau pertvar 
ke kabinetą, kurin įvede 11 nau 
ją ministerinią pareigūnu.
• Pietą Vietname visa savaite 
tęsėsi demonstracijos, kuriose 
buvo reikalaujama karine val
džią keisti civiline.
« JTO Saugumo taryba leido 
Anglijai panaudoti jėgos prie
mones prieš Rodeziją.Jos laivai 
sulaikė graiku tenkeri, vežusi 
ten naftą.

• Rusų naujo tipo lėktuvas nu 
krito Berlyno Anglijos sektorių' 
je i ežerą. Žuvo du lakūnai. Va 
kariečiai pareiškė rusams pro 
testą.
• Prancūzams pareiškus pasi 
traukimą iš Atlanto sąjungos, 
vakariečiai NATO vadovybę per 
kelia i Londoną.
o Gen. Suharto paskelbė, kad 
■Indonezijoje Sukamo bus gerbia 
mas, bet Indonezijos valdžia da 
bar yra triumvirato rankose su 
juo pečiu priešakyje.

KAS NAUJA 
MONTREALIO KARDINO 
LAS GIMDYMŲ KONTRO 
LĖS KOMISIJOJE

Popiežius Paulius VI įs 
teigė komisiją, kurios už 
davinys tirti žmoniją prie 
auglio ir gimdymo kontro 
lės klausimą. Komisijos 
pirmininku paskirtas kard. 
Ottaviani,o jo pavaduotoju 
Montrealio kardinolas P. 
E. Leger.Į komisiją įeina 
Amerikos irkitų valstybių 
kardinolai.

• Pekinas Kanadoje vėl perka 
didelius kiekius kviečiu.

t

• Suvana Fuma apkaltino Siau 
rėš Vietnamą, kad Laoso terito
riją naudoja kovoms pries pieti 
nj Vietnamą.
• Pekino oficiozas vėl kaltina

i- Rusijos komunistus, kad jie grįž 
ta i kapitalizmą.
• Maskvoje Politbiuran neišrink 
ti Chrusciovas.Mikojanas ir Sver 
nikas, ir tas laikoma senųjų bol
ševiku valdymo laikotarpio gala,.

• Amerika išrado naują ginklą, 
kuris sprogsta Įlindęs Į žemą 4 
metrus.

• Indonezijos parlamentas po 
keliu metą atnaujino darbus, pa 
šalino 60 komunistu ir komunis 
tuojančią nariu.

KANADOJE
PRITRUKO TABAKO
Tabako pramonė šiemet 

susidūrė su trūkumu žalia 
vų,ir paprašė tabako augin 
tojus padidinti tabako sodi 
nimoplotus 15%. Esą paaiš 
kėję.kad sekančiais metais 
reikės 228 milijonų svarų 
tabako.Šiemet papirosų ga 
myklos gavo 154 milijonus 
svarų, o reikėjo gauti 170 
milijonų svarų.Tat nėra ki 
tos išeities,kaip prašyti ta 
bako augintojus padidinti 
tabako auginimo plotus 15%.
• Šiemet sutapo kataliku, evan 
geliku, provoslavu ir mehometo 
ną šventės, todėl Jeruzalė Ve
lykų dienomis buvo perpildyta 
žmonėmis, kuriu tarpe buvo net 
ir is Rusijos atvykusiu.

• Indijos min.pirm.Gandhi 
apsilankiusi Londone,Pary 
ž iuje, Maskvoje ir V aš ing 
tone,atliko politinę misiją, 
o Indi jai,kuri dabar kenčia 
maisto truk imą, laimėjo 
didelę paramą.
• Rytų Vokietijos mokslų 
akademijos narys prof. Ha 
vimann, spaudoje pasisa
kęs už daugiau laisvės,pa 
šalintas iš akademijos.

Vasario 16 gimnazijos 1965/66 mokslo metų abituri
entai. Sėdi iš kairės VLB Kr. V-bos pirm. inž. J. Va 
liūnas, Elzė Morozaitė, dir. kun. Br. Liubinasjsto- 
vi: Evaldas Maščinskas ir Artūras Hermanas.

Foto p.Motgabienės.

Delegacija taip pat siūlė 
kultūrinių mainų sutartyse 
neatlaidžiai reikalauti abi 
pusiškumo sąlygų spau
dos,informacijos,meno ar 
turizmo srityse; stengtis

krinti naudos pačioms pa 
vergtoms tautoms ir iš
vengti prekybos panaudoji 
motik tas tautas priespau 
dojlaikantiems režimams 
stiprinti;ryškiai skelbti Pa

karnomis manifestacijo-

Lietuvių gyvenimo faktai
LIETUVOS LAISVĖS KOMITETAS

New Yorke išsirinko du nau tro Europos tautų apsi- 
jus narius-dr. Joną Puziną sprendimo teisę.
ir Keleivio red. Jackų Son 
dą.

Dr. J. Puzinas išrinktas 
į pereitais metais komite 
te dirbusio, bet išvykusio

.į Švediją dr. K.Čeginsko
vietą.Dr.Puzinas persikels prekybos sutartyse užH- 
į New Yorką ir dalyvaus 
nuolatiniuose komiteto dar 
buose.

J.Sonda išrinktas į mirų 
šio K. bielinio vietą. Jis 
bus komiteto narys be nuo
latinių pareigų, kaip ir iš vergtųjų Tautų Savaitę ir 
NewYorko išsikėlęs komi remti jos minėjimą atitin 
teto narys M.Brakas.

Komitetas dalyvauja Pav. mis Kongrese^isiškai rem
Eur. Tautų Seimo darbuo- ti Pavergtųjų Europos Tau 
se ir bendradarbiauja su tų Seimą,kaip tęstinį tų tau 
Free Europe institucija.Jo tų laisvės kovos simbolį, 
nariai tegali būti Lietuvos /Elta/,
piliečiai. /Elta/ RUOŠIAMAS PAMINĖTI
PAVERGTŲJŲ. EUROPOS mums visiems pažįstamo, ne 
TAUTŲ SEIMO DELEGA- pailstamai Lietuvių Bendruo 
CIJA

- pirmV.Sidzikauskas 
ir vienuolika kitų atstovų 
-kovo 22-23 d. Vašingtone 
turėjo eilę pasitarimų su 
JAV Senato mažumos vadu 
senatorium E. M.Dirksenu, 
Atstovų Rūmų daugumos 
vadu atst. C .Albertu, pen
kiais kitais Atstovų Rūmų 
nariais ir keliais ValstDe 
partamento pareigūnais.

Pasitarimuose delegaci 
ja žodžiu ir raštu pabrėžė 
būtinumą ryškiau naudoti 
tarptautinius forumus, rei 
kalaujantgerbti Rytų-Cen

menėje besidarbuojančio PLB 
Valdybos vykd. vicepirm. Sta 
šio Barzduko 60 metu gyveni 
mo ir 40 metų kultūrinės dar 
buotės sukaktį.

Kviečiame dalyvauti St.Barz 
dūko garbei ruošiamame pobū 
vyje balandžio 23 d. 7val.vak 
Clevelande, Euclid Lounge, 
1361 E. 260th Street. Reng. 
o Gallery International, 
13218 Superior at Euclid 
Ave, Cleveland, Ohio, ba
landžio 17 d.,2 val.popie
tų atidaroma meno paroda 
kurioje dalyvauja dailinin
kai V.Ratas ir V.Raulas.

PASAULIO LIETUVIŲ

JAUNIMO METAI
JAUNIMO METŲ KOMITETAI

Tamošiūnas/, Naujojoj Ze 
landi joj /V. Grigaliūnas/ , 
Prancūzijoj/kun. J. Petro 
šius/,Šveicarijoj /A.Ge- 
geckas/, Venecueloj /inž . 
Vladas Venckus, D.Statkų 
tė/, Vokietijoj /kun. V. J. 
Darni jonaitis,F.Škėrys,V. 
Bartusevičius /, Danijoj 
/ inž. Č .Šliaš inskas/, Olan 
dijoj /©.Klevinis/.

Urugvajuj kontaktuoti 
M. Svečiulis, Peru-S.V. 
Malėnas ir Švedijoj J. 
Kriaučiūnas.

Nukelta į 8 psl.

Jaunimo Metų komitetai 
kurie rūpinasi Jaunimo Me 
tų pravedimu, Jaunimo Kon 
greso rėmimu ir aukų rin 
kimu, veikia šiuose kraš
tuose: Anglijoj/St.Kaspa
ras/Argentinoj /O. Kaire 
lis.inž.J.Babarskas/, Aus 
tr ijoj /V .M ituzas/, Austrą

A. Garolis, V. Karpytė, V . 
V.Šliogeris/Belgijoj /St. 
Baltus/, Brazilijoj /Pra
nas F ilho, R.Steponaitytė/ 
Italijoj /Mons. V. Mincevi 
čius/Kolumbijoj /kun.M .
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Nepriklausoma Lietuva
INDEPENDENT LITHUANIA

Už Lietuvos išlaisvinimą! For liberation of Lithuania!
Už ištikimybę Kanadai! For loyalty to Canada!

Authorized as second class mail by the Post Office 
Department, Ottawa, and for payment of postage in cash 

LEIDŽIA KANADOS LIETUVIŲ CENTRO TARYBA IR 
SPAUDOS BENDROVĖ „NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“.

Redaktorius Jonas Kardelis. 
Administratorius Pranas Paukštaitis 

DO 6-6220
7722 George Street, LaSalle, Montreal 32, Quebec, Canada.
Prenumerata metams:

Kanadoje......... ........ $ 6.00
Amerika ir P. Amerika. .$ 6.50
Visur kitur. . .  .............. $ 7.00
Adresų pakeitimas 25 et. (su prenum. arba sml. pašto ženklais). 

Ilgalaikiai skelbimai, pagal susitarimą, gauna nuolaidų.

Ar visa taip yra?
RAŠO ANTANAS DIRŽYS, KALIFORNIJA

Tamsta rašote NL-voj 
vedamuosius straipsnius. 
Aš norėčiau pasiūlyti aktu
alesnę temą. Kovoje dėl 
Lietuvos išlaisvinimo fron
to, spauda laisvajame pa
saulyje paliko ant prieša
kinių linijų. Atrodo, spau
dos darbuotojai pritrūko 
amunicijos, nebeapšaudo 
priešo pozicijų. Spaudoj 
labai pilka kasdienybė, tuš
čiažodžiavimas , baliukų 
nuotraukos su stalais ap
statytais buteliukais. Ž ino- 
ma, reikia ir to. Bet šalia 
to turi būti rasta amunici
jos,ir stiprios salvės turi 
būti paleistos į priešo po
zicijas.

Dr.Karvelis,palikęs kas
dienybę .žvelgia ate itin. Jo 
mintys labai giliai, rimtai 
apgalvotos ir rimtos, tik 
ar ne perankstyvos ?Sako , 
demokratija nugalės komu
nizmą. Kaip nugalės? Ar 
ginklu? Komunizmo gi 
idėja ginklu nenugalima, 
kaip lygiai vėžys operaci
jos peiliu nenugalima&Rei- 
kia kontridėjos, arba ko- 
monizmo idėją suniekinti, 
kaip absurdišką nesąmonę.

Kažin kodėl vakarų spau 
doj, taip pat ir lietuvių 
spaudoj, iš tokių pozicijų 
neapšaudomas komuniz
mas. Net bažnyčios tėvų 
Ekumeninis Konsiliumas 
neaptarė, kas esmėje ko
munizmas yra, nežiūrint 
to, kad net katalikų tarpe 
yra tokių nuomonių, neva 
marks izmas-komunizmas 
yra antras Kristaus atėji
mas. Jei katalikų frontuo
se nutilo frontų ugnis, tai 
kobenorėti iš socialistų, 
kad ir lietuvių. Lietuviui 
socialdemokratui komu
nizmas švelnesnis ir dau
giau pakenčiamas, nors ir 
po rusų letena.

Lietuviams trūksta tau
tinės atsparos’. Jiems tau
tybė paskutinėje vietoje . 
Jie nesuvokia, kas esmėj 
yra tautybė.Kada aš para
šiau,kad tautos yra biologi
nės kilmės, tai išgirdau, 
jog tai esanti nesąmonė . 
Bet kodėl rusas komunis
tas palieka rusas, tik ki
tiem siūlo internacionaliz
mą? Kodėl nacionalizmo 
klausime sovietai nei per 
plauką nenukrypo nuo cari
nės nacionalinės politikos?

ADOS MYLIMAI MAMYTEI mirus, 

PETERAIČIŲ ŠEIMAI 

nooširdžią užuojautą reiškiame ir kar

tu ’iūdime

Šablauskų ir
Jaugelių šeimos.

Yearly Subscription Rates:
Canada...................... $ 6.00
America & S. America $ 6.50
Other Countries . . . .$ 7.00

Lietuvis, jei komunistas, 
tai beveik jaučiasi rusu .

Diplomatijoj nėra nei ne
sąmonių,nei melo, nei mo
ralės,- viskas gera, kas 
esamu momentu naudinga. 
Tikslas pateisina priemo
nes. Esamu momentu 
mums būtų diplomatiškai 
naudinga savoj spaudoj įro- 
dynėti tautybių biologinę 
kilmę. Tai būtų sviedinys 
iš sunkaus pabūklo prieš 
maskolišką ekspansiją, ir 
lietuviai pasidarytų tautiš
kai atsparesni.Daugiau ga
lima šugraibyt argumentų 
ir biologijos mokslo duo
menų už, negu prieš.Kiek
viena tauta yra biologinės 
charakteristikos.

Kosmopolitizmas, inter
nacionalizmas, tai esmin
gos nesąmonės,tai ėjimas 
prieš Dievo parėdytą tvar
ką. Tai kyla iš praeities 
nesveikųfilozofijų.Prie to 
jungiasi ir katalikai. Jie 
siekialiedinti tautas į ma
sę. Mūsų spaudoje turėtų 
būti įrodinėjama kosmopo
litizmo, internacionalizmo 
klaidingumas. Internacio
nalizmas labai kenksmin
gas mažoms tautoms.Įdo
mu, prof .dr. Maceina, nors 
pats kietas katalikas, bet 
savo knygutėj "Niekšybės 
paslaptis" rašo:„tik šėto
nas siekia suliedinti žmo
niją į vieną masę".

Reikia palaikyti raudonų
jų kinų pretenzijas į buvu
sias jų žemes Sibire, kad 
tarp rusų ir kinų plyšys di
dėtų.

Sibiras ne rusų žemė, o 
kirgizų-aziatų. Jei kirgi
zai neįstengė Sibiro apgy
venti, tai negali būti Sibi
ras tuščias po rusų letena. 
Reikia kelti idėją, kad Si
bire būtų įkurta panaši 
valstybė,kaip JAV su free 
enterprise sistema ir at
viromis durimis visoms 
tautybėms.

Laikraščių leidėjams 
reiktų duoti temas žy
miems asmenims, šarvuo
tiems doktoratais, profe
soriams ir kitiems ir pra
šyti juos parašyti savo 
nuomones ar studijas. La
bai yra reikalinga studija 
tautybės problemai išrys- 
kinti.Bendrai imant, trūks
ta lietuviams tautinio ats
parumo.

Antanas Diržys.

Eltos praneštas "Vliko 
tarybos pranešimas dėl 
politinių Lietuvos žemėla 
pių"./Turbūt, norėta paša 
kyti: Lietuvos valstybės že 
mėlapio./pirmųjų buvo iš 
spausdintas Naujienų 61 nr. 
1966. m. 14.Ten Vliko tary 
bos nutarimas buvo tiek 
vietomis neperprantamas, 
kad ėmęs tuoj parašiau 
apie tą nutarimą straipsnį 
skirtą tam tikriems fak
tams žinoti ir mūsų skaity 
tojams bei apskritai vi
siems lietuviams.net vi
siems baltams-aisčiams. 
Galutinaiparašęs.dar per 
svarstydamas ir apsidai- 
rinėda.nas,čiupt,netikėtai 
pastebėjau Vliko tarybos 
tam nutarimui trūkstant 
net ir datos. Todėl nusista 
čiau dieną kitą palūkėti, 
kas čia galėtų būti ir kas 
galėtų pradėti toliau imti 
aiškėti. Pamažu, šykščiai 
ir taip pat be komentarų 
pradėjo tą Vliko tarybos 
nutarimą spausdinti ir kiti 
laikraščiai. Dabar jau bu 
vo galima perskaityti ir. 
to nutarimo komplikuota 
data: "Toks nusistatymo 
pareiškimas buvo patvir
tintas Vliko pirmame šių 
metų-ir pirmame po 1965 
metų seimo posėdyje, New 
Yorke, 1966 m.kovo 7 die 
ną /E/".

Taigi,turint ir datą, jau 
buvo galima šį straipsnį 
neabejojant nusiųsti laik
raščiui išspausdinti. Bet, 
beskaitydamas laikraščiuo 
se apie tą Vliko tarybos 
"nusistatymo pareiškimą" 
taigi-vistiek nutą,rinią„y.ėįl 
užkliuvau-šįkart už keisto 
neįprasto reiškinio:kodėl, 
galvoju, spaudoje Elta ar 
kas neduoda bent kiek pla 
tesnio aprašymo iš ano

Mieloms Ponioms,
MARIJAI ADOMAITIENEI, ONAI VILENIŠKIENEI, 
BRONEI KRISČIUKAITIENEI IR PANELEI TERE
SEI STANKŪNAITEI IR JŲ ŠEIMOMS, 
jų brangiai motinai, A.A. STANKŪNIENEI miru^ 
reiškiame nuoširdžią užuojautą

Agota ir Jurgis Knystautai.

Mielus Prietelius,
M.ir J. ADOMAIČIUS, O. ir A. VILENIŠKIUS
T. STANKŪNAITĘ IR KITUS GIMINES, 
jų mylimai matytei ir uošvei mirus, nuoširdžiai 
užjaučia J. ir J. Adomoniai

J. ir Stp. Kęsgailos

Mylimai mamytei STANKŪNIENEI mirus, p. M. 
ADOMAITIENĘ, JOS VYRĄ, SESUTES SU ŠEIMO
MIS IR BROLĮ LIETUVOJE, 
nuoširdžiai užjaučiame M.P.Barteškų šeima.

MARIJOS ADOMAITIENĖS mylimai motinai mirus, 
MARIJĄ IR JONĄ ADOMAIČIUS 

nuoširdžiai užjaučiame. Zubų šeima.

Mylimai mamytei Lietuvoje mirus, 
PONIĄ JADVYGĄ ANELIŪNIENĘ IR JOS ŠEIMĄ 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime

Antanas ir Stasė Danaičiai.

Mylimai močiutei mirus, 
ADOS IR VILIAUS PETERAIČIŲ ŠEIMAI 
reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime.

Zubų šeima.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

Pilietis dėl Lietuvos valstybės
sienų

RAŠO PETRAS BŪTĖNAS 
Vliko tarybos posėdž io, ku 
riametoks svarbus klausi 
mas gi gal buv buvęs vi
saip apspręstas,išnagrinė 
tas,kol ėmęs atsirado tam 
svarbus nutarimas, Galvo 
jau: lig šiol taip lyg ir ne 
būdavo, ir pvz. korespon 
dentai, žurnalistai bemat 
vis smulkiausiai aprašinė 
davo posėdžius ar kokius 
kitokius "subuvimus"anks 
čiausiai įrašydami dalyva 
vusiųjų pavardes su titu
lais net oficialiausiąja 
tvarka ir būtinai net kolek 
tyvinių fotografijų pas iro 
dydavo, o eltiškai-net ir 
protokolėlis gi praverstų 
paskelbti ypač tiek svar
biam reikalui. Juk Vliko 
taryba tarė’. Juk ji tarė net 
prieš Lietuvos valstybės 
Steigiamojo Seimo aiškų, 
gerą ir neatšaukiamą nu
tarimą'. Juk apie Lietuvos 
valstybės sienas tarta'.Juk 
čia maži juokai, ir net nė 
jokių juokų čia negali būti'.

Todėl žmogus vėl susi 
mėtai, ir lauki, tuo pačiu 
laiku patirdamas dėl to 
Vliko tarybos nuospren
džio jau "besibūriuojant 
pasiposėdžiaujant specia
listų orumu" ir nugirsda 
mas teisinant bei pasitei 
sinant,bet ir suprasdamas,

” l g i 8 ir kazys

JAUNIMO METAI
Laisva,ugninga, nežabota nios laisvai Lietuvai tėvy
Kliūčių, jaunyste, nežinai'. 
Į ateities žavingus plotus 
Pirmyn veržiesi amžinau 

Jonas Aistis.
"Mūsų jėgos, mūsų ži- 

kad Lietuvos ir Lietuvos 
valstybės ribos ir sienos 
bei sienų tam tikri tarpai 
-linijos dar ir šiandien 
veik po 50 /47/ metų ki
tiems tėra,atsiprašau,"ne 
žinomoji žemė".

PS. Lietuvos valstybės 
Steigiamasis Seimas pra 
dėjo savo darbą dirbti 1919 
m.gegužės 15 dieną, -taigi 
prieš 47 metus.

Galop,šiandie, 1966. III. 
26 gaunu 'Nepriklausomos 
Lietuvos"12 nr.1966. III.23 
kur redaktorius Jonas Kar 
delis rašo vedamąjį 
straipsnį "Vlikas neturi 
teisės keisti tautos valios" 
pasakantį tiesą ir išreiš
kiantį savo rimtus ir lietu 
vių tautai naudingus sam 
protavimus. Tą straipsnį 
peršu visiems būtinai įsis 
kaityti.Gi aš kaip žmogus , 
lietuvis ir pilietis to 
straipsnio mintims tik pri 
tarti tegaliu neabejodamas 
ir nesvyruodamas.Dabar 
galgi ne pro šalį paprašyti 
ir šį mano straipsnį laik
raštyje išspausdinti lietu 
vių ir latvių, net ir estų vi 
suomenės žiniai,nes,mat, 
gintaro žemės Pabaltijis 
negali būti dalomas. Tai 
mūsų visų žemė nuo amžių.

Daugiau bus.

nei'. "Pasaulio lietuvių ben 
druomenės paskelbti jau
nimo metų pagrindiniai 
tikslai y ra apžvelgt i dabar 
tinę lietuvių jaunimo pade 
tį, įtraukti jaunimą į lietu 
višką gyvenimą, išryškinti 
jaunimo pasiektus laimėji 
mus, uždegti jaunimo dva 
šią naujiems darbams ir 
kovai už nepriklausomos 
Lietuvos laisvę .kelti tarpu 
savio bendravimo nuotai
kas ir sukviesti jaunimą į 
pasaulio jaunimo lietuvių 
kongresą Čikagoje, JAV, 
1966 birželio 3O-liepos 3 
dienomis.

Jaunimo metų proga yra 
pristatytos temos, liečian 
čios jaunimą. Vasario mė 
nėšio temą, kaip mes ma 
tėm, rengė jaunoji karta, 
talkinama vyresniųjų. M i 
nėjimąpravedė jaunimas. 
Pagrindinis kalbėtojas bu 
vo naujosios kartos žmo
gus, A. Mažeika.Buvo ir 
pradėti rinkti parašai Jau 
nimo Peticijai, kuri prašo 
Jungtines Tautas pasmerk 
ti Rusijos kolonializmą Eu 
ropoję,ir grąžinti Lietuvai 
laisvę ir nepriklausomybę. 
Tie,kurie norėtų parodyti 
savo nepasitenkinimą, kad 
Rusija valdo Lietuvą, turi 
progos pasirašyti Petici
jos lape,po kiekvienos su 
mos .Tie .kurie norėtų dau 
giau prisidėti prie šito rei 
kalo ,pa vyzdž iu i paskle ist i 
Peticijos lapus tarp savo 
draugų ar ir nepažįstamų 
galėtų kreiptis į šitą sky 
rių Nepriklausomoje Lie 
tuvoje.

Kovo mėnesio tema:-jau 
nimas ir vyresnieji akty
viai įsijungia į jaunimo 
kongreso lėšų telkimo va 
jų.Jaunimo Peticijai lėšos 
yra reikalingos parodoms, 
posėdžiams .stipendijoms, 
kitų kraštų jaunimui atva 
žiuoti, leidiniams ir 1.1.

Apie kitą mėnesį temos
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kADAČOS LIETUVIŲ
BENDRUOMENĖ

ŠAUKIAMA MOKYTOJU KONFERENCIJA
1966 m.balandžio mėn . 

23 d. Toronte įvyksta Ka
nados lietuvių mokytojų 
konferencija, Prisikėlimo 
parapijos patalpose, 1021 
College Str.Muzikos studi 
joje.

Konferencijos programa: 
1:45-200 Registracija. 
2:00-2:15 Atidarymas. 
2:15-3:30 P.Balčiūno pas 
kaita-"Pamokos principai 
šių dienų mokykloje"/dis 
kusi jos/.
3:30-4:30 A. Abromaitie 
nės paskaita- "Mokymo 
priemonės bei jų panaudo 
jimas".
4:30-5:00 Pertrauka.

Kviečiam ir raginam 
visus piliečius prisijungti 
prie Peticijos platinimo ir 
lėšų vajaus .Aukas prašom 
siųstiAušrai Lukoševičiū 
tei.

Jaunimo metų branduo
lys bus Michigano valsty
bėje prieš kongresinė-jau 
nimo stovykla,birželio mė 
nesį 25-30 dienomis.Į šią 
stovyklą yra kviečiamas 
visas studentų amžiaus jau 
nimas. Mes galvojam, kad 
ši stovykla ir kongresas , 
kuris įvyks tuojau po sto
vyklos,padarys didelį įspū 
dį jaunimo gyvenime.Ne
reikėtų apleisti šiuos šuva 
žiavimus / galite pradėti 
taupyti dabar/ Sus įtikimas 
su jaunimui iš kitų šalių bus 
įdomus ir naudingas .Iš sto 
vykios ir kongreso grįšit 
tikrai pilnesnį. Pasiėmę 
nauju minčių ir susitikę 
naujų draugų, galėsite pa
tys aktyviau veikti.Kartais 

A + A
MAGDALENAI STANKŪNIENEI 

mirus,
SŪNUI ANTANUI LIETUVOJE ir DUKROMS: 
TERESĖLEI STANKŪNAITEI, BRONEI KRIS
ČIUKAITIENEI, MARIJAI ADOMAITIENEI, 
ALDONAI ANDRIUŠIENEI, ONAI VILENIŠ - 
KIFNEI ir JULIJAI LEŠČINSKIENEI BEI JŲ 
ŠEIMOMS reiškiame gilią užuojautą

J. ir A. Vazalinska i
______________ G. ir Pr. Rudinskai,

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.

5:00-7:00 A. Rinkūno pa 
skaita-'Vaikų skaitybos iš 
judinimas" /diskusijos/. 
7:00-8:00 J.Andruliopra 
nešimas dėl lit. mokyklų 
programų reikalu/diskusi 
jos/.
8:30-8:50 Litmokyklų mo 
kytojų pasisakymai.
8:50-9:60 Konferencijos 
uždarymas.

Konferencijos metu vyks 
Toronto lit. mokyklos 
mokslo priemonių paroda.

Kviečiame mokytojus, 
jaunimo organizacijų vado 
vus ir besidominčius mo
kykliniu darbu konferenci 
joje dalyvauti. Šviet Konį 

jautiesi,kadtik viens dirbi, 
kad tik viens neši naštą. Su 
žinosite, kad visur jauni
mas veikia, kad visur jis 
rūpinas i bendra problema.

Jaunimas atvyks iš dvi 
dešimt valstybių. Iš Euro
pos, Pietų Amerikos,Šiau 
rėš Amerikos ir Australi 
jos kontinentų. Jeigu nore 
tumėtdaugiau žinių, galite 
kreiptis į šio straipsnio au 
torius. Registracija baig
sis gegužės mėnesio pir
mą dieną.

SVEIKINAM
Neringos ir Geležinio 

Vilko tuntų štabus, jų na
rius ir tėvų komitetus, ku
rie tiek daug darbo įdėjo 
grynam jaunimo labui, su- 
ruošdami Kaziuko Mugę .

Laba i gaila,kad bendruo 
menė viešai neparėmė šią 
Mugę .Norite,kad jaunimas 
veržtųsi į priekį tik žo
džiais,bet savo veiksmais 
neparodėte dėmesio.

lietuviams.net
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Komunistų veržimasis
URUGVAJUS PAVOJAUS AKIVAIZDOJE 

RAŠO ALBINAS GUMBARAGIS
Komunistų spauda demo 

kratiškuose kraštuose be 
kaukės propaguojanti parti 
jos liniją bei jos užsibrėži 
mųsistemą,yra nepopulia 
ri,mažai skaitoma ir visai 
nereikšminga .Bet spauda, 
kuri pirmu žvilgsniu neat 
rodo priklausanti kom.par 
tijai,bet veik savo turiniu 
ir forma ryžtasi tarnauti 
kompartijos interesams , 
prisidengusi demokratijos 
kauke, yra plačiai skaito
ma, todėl kenksmingesnė 
už pirmąją, nes paveikia 
skaitytojų opiniją, ypatin
gai vidurinių klasių sluoks 
nius.

Turint tą omenyje sovie 
tai su savo satelitais neria 
si iš kailio, kaip paveikti 
kairiųjų pažiūrų žurnalis 
tus, dirbančius prie demo 
kratiškų dienraščių, jų va 
dinamų tarnaujančius 'bur 
žuazinei" ir "kapitalisti
nei" klasei.
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Tai yra dabartinės AFRIKOS 
žemėlapis, kuriame nurody
ta valstybės ir jų rūšys-res- 
publika ar karalystė. Išsi- 
kirpkite šį žemėlapį ir nau
dokitės juo, reikalui esant.

Šis grandiozinis interna 
cionaliniskomunizmo už
davinys duoda gerą derlių, 
kai žurnalistai ir laikraš
čių leidyklos pavyksta įpai 
nioti į tendencingas raudo 
nosios taikos voratinklių 
pinkles.

Urugavjus yra laisva 
valstybė ir jo vyriausybė 
renkama demokratiškai 
respublikoniška sistema 
viso krašto gyventojų, pri 
klausančio daugumoj prie 
dviejų tradicinių partijų, 
kurios doktriniškai abi 
priešingos komunizmui.

Kadangi didieji krašto 
dienraščiai ir yra šių par
tijų organai, sovietų visa 
atyda yra nukreipta į juos 
kad infiltruotis ir užkrė- 
tus jų demokratišką oru
mą raudonosiomis bacilo 
mis.sistematiškai eiti jei 
ne prie visiško sunaikint 
mo, tai bent turėti su trū 
kūmais,kaip liguistą orga 

nizmą.
Tam tikslui siekti, ins

trumentu buvo pasirinkta 
montevidėjiečių žurnalis 
tų sindikalinė organizaci 
ja vadinama "Asociacion 
de la Prensa Uruguaya" , 
/Urugvajaus Spaudos Drau 
gija,sutrumpintai-APU/.

Kadangi iš 2,556,000 
gyventojų, 186,000 kvad. 
kilometrų teritor ijoje.dau 
giaukaippusė Urugvajaus 
piliečių yra susispietę sos 
tinėje Montevideo ir jo apy 
linkėse .fundamentali kraš 
to spauda čia ir išeina.

Montevideo išleidžiama 
dešimt dienraščių didelio 
formato po keliolika ir ke 
liasdešimt puslapių, iš ku 
rių tik du yra komunisti
nės tendencijos:"El Popu 
lar"-Urugvajaus komunis 
tų partijos organas ir "E- 
poca"-finansuojamas rau 
donosios Kinijos naudai 
per Kubą.

Turint demokratinės pa 
žiūros dienraščius 5 kar 
tus daugiau, negu komunis 
tinės,atrodytų,kad ir APU 
draugija turėtų primaciją 
demokratinės pasaulėžiū
ros žurnalistai, nes logiš 

ka, kad žurnalistai, dirbą

MUKI 

prie tam tikro dienraščio 
privalėtų laikytis jo ideo 
loginės tendencijos. Bet 
taip nėra.

Prieš kelis metus APU 
randasi komunistų ranko 
se.nors dauguma jos narių 
dirba antikomunistinėje 
spaudoje.

Reikia manyti, kad šis 
keistas fenomenas įvyko, 
jog daugumą sudarydami 
demokratai pralaimėjo va 
dovybės rinkimuose,komu 
nistų apsukriai apvilti, ar 
dėlneatodairos.Bet tai ga 
Įėjo įvykti ir todėl,kad pas 
kutiniuoju laiku čia prigijo 
ir išpopuliarėjo tezė, jog 
nėra prasikaltimas, jeigu 
žurnalistas laisvame kraš 
te,kaip Urugvajus, rašo to 
kiam laikraščiui,su kurio 
ideologija ir principais ne 
sutinka .Todėl nenuostabu, 
kad asmuo, kuris privačia 
me gyvenime neslepia sa 
vo prieštaravimų vakarie 
čiams.o simpatizuoja pro 
komunistams, nuolatiniai 
rašo laikraščiuose jų nau 
dai,nors tų laikraščių ėdi 
torialai-vedamieji laikosi 
demokratinės ir tradici
nės antitotalitarinės lini
jos.

Pasėjęs mikrobus,inter 
nacionalinis komunizmas 
urugvajiečių žurnalistų 
tarpe, vartodamas šilki
nius voratinklius, juos iš 
laiko savo orbitoje.

Be to einama ir giliau .
Į demokratinių laikraš

čių redakcijas stengiasi 
infiltruoti žurnalistus pro 
komunistinės tendencijos, 
tuo būdu per juos sutrūk- 
dant telegramų sklebimą 
iš laisvojo pasaulio, apie 
realius komunizmo reži
mo įvykius neminint dau
gybės faktų apie mizeriją 
komunistų kraštuose, su
naikinant straipsnius apie 
Rusijos imperiją ir jos 
groboniškumą, švelninant 
tekstų formą, iškraipant 
mintis ir klastojant var
dus bei datas.

Man pačiam teko tą pa 
tirti savo rašiniais.

Minint praėjusio Birže 
liobaisiąsias dienas, para 
šiau apie Lietuvos trage
diją, primindamas sovietų 
klastą ir jų vykdomą geno 
cidą su pabaltiečiais, ir 
įteikiau populiariausio 
kraštodienraščio "EI Pla 
ta" politinio skyriaus vy-

Kaune okupacinė rusų valdžia leido pastatyti 1O aukštų namus,kuriais giriasi.

Kristalinis rutulys
NEPAPRASTI AIŠKIAREGĖS SPĖJIMAI 

Tęsinys iš praėjusio nr.
Prezidentas Roosveltas 

jos paklausė:Kaip manote, 
klek laiko truks,kol aš baig 
siu savo gausius darbus,ką 
dabar turtu?

-Šešis mėnesius daugiau
sia, -tarė Jeane Di xon. 
Toliau pokalbį tęsiant,tarp 
kitko Jeane yra pasakiusi: 
Reikia mums 
tis draugystės su Rusija . 
Mes turėsime didelių nesu
sipratimų su raudonąja Ki- 
nija^Afrika ir mums te ks 
daug nemalonumų.

Išklausęs prezidentas 

/JAV/ laiky- Su

riausiam redaktoriui.
Praslinko diena, kita ir 

nepasirodant rašiniui,tre 
čia dieną nuvykau į redak 
ciją.

Pasirodo, kad jis buvo 
įteiktas linotipui rinkti,bet 
dingęs. Nors redakcija, 
kaip atrodė, buvo susirūpi 
nusi, bet negalėjo ištirti 
jo dingimo. Paaiškėjo, kad 
jau keleto bendradarbių, 
rašančių apie komunizmo 
tikrovę,yra dingusių raštij. 

Paprašytas, naujai pa
siunčiau kopiją;pirma,kad 
straipsnis istorinio pobū
džio buvo aukštai įvetintas 
redakcijos ir antra, jai bu 
vo svarbu susekti tą komu 
nizmo erkę, kuri naikina 
demokratų raštus, bet ne 
abejotina,kad tą pastebėję 
komunistų šnipai pakeitė 
taktiką ir straipsnis buvo 
išspausdintas.

Jeane pareiškimų, jai pa
aiškino,kad JAV su Kinija 
ir Afrika neturi jokių gin- 

‘čų.Poto jis sako,kad Kini
ja nėra raudona. Tuomet 
Jeane Dixon pridūrė:-Ta 
čiau Kinija bus raudona.

Atsisveikinant su vieš
nia, prezidentas pakartojo:

Kinija ir Afrika tikrai 
nenumatau jokių bėdų. O 
draugystę su Rus i ją reikia 
palaikyti, nes yra labai 
svarbu.

Jeane Dixon atsisveiki
nus su prezidentu iš kam
bario išėjo labai nusimi
nus, nęs buvo regėjus pre
zidento mirtį.

1945 metų apie sausio 
mėnesio pusę,Jeane Dixon 
pakartotinai buvo pakvies 
ta į Baltuosius Rūmus. Šį 
kartą prezidentas Jeane su
tiko kaip savo seoą pažįsta
mą.

-Atsinešėte ir savo rutu
lį ?Na,ką jis dabar rodo?- 

Venecuelos lietuviai Valencijos mieste švenčia Lietu
vos nepriklausomybės atstatymo dieną-Vasario 16-tą.

paklausė jos prezidentas . 
-Bendrai padėtis yra tokia 
pat.kaipbuvusi prieš porą 
mėnesių,tik Jūs, Pone Pre
zidente, daug nustojęs svo 
rio, -paaiškino Jeane.

-Bet kiek man lieka lai
ko ?-paklausė prezidentas. 
Jeane Dixon praskėtė savo 
ranka-a.,apie porą inčų tar
pu ir sako:-Sit, apie tiek . 
Prezidentas susiėmė galvą 
abiem rankom ir tarė:-Lai 
ko maža.

Trumpesnis laikas, nei 
mes norime, -pridūrė Jea
ne.

Prezidentas, lyg atsis
veikinimui , ištiesė savo 
jai dešinę ir prabilo:

-Kas žino,kuriuos spren 
dimus turiu tuojau padary
ti ?A r esat įsitikinusi, kad 
mūsų draugystė su Rusija 
bus ir ateityje?Jeane pa
tvirtino, kad ta draugystė 
bus,Ta draugystė būsianti 
ir kovojant prieš raudoną
ją Kiniją.

-Mes būsime su Rusija, 
o Rusija bus su mumis,- 
pridūrė Jeane.

Tolimesniame pokalby- 
Žiūrėk po paveikslu.

AVYŽIUS ROMANAS
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— Motiejau! Ar tu be galvosi — užriko Morta, pastebė
jusi Lapiną.— Su šventininkėm kelnėm ant mėšlol Pasiutė- 
lisl Mes apie jo daržą suplukę šokinėjame, o jis girtas pa
kraščiais šlaistosi. Eik miegoti, žmonių nejuokinęs!

Lapinas gailiai sumirksėjo, papilkavusį veidą iškreipė 
skausminga šypsena. Prisiminė, kad savo tėvą rado negyvą 
kieme lygiai taip pat sėdintį ant žemės, susiėmusį galvą 
rankomis. Išgąstingai krūptelėjo ir, atsirėmęs delnais žemės, 
ėmė stotis.

— Širdis nebeklauso, Mortel, širdis. . .— sudejavo, su
sigėdęs savo silpnumo.

Morta priėjo arčiau.
— Dieve mano! Tau reikia pagulėti,— susirūpino, pa

mačiusi, kad jos Motiejus tikrai blaivas.
— Yra ir be tavęs gudruolių, norinčių Lapiną paguldyti. 

Amžinai. Grabą kala gyvam, bestijos. Palaukit, ne taip greit. 
Aš pirmas į jūsų lentą vinį įvarysiu!

— Tai nutarė? — paklausė Morta, galop viską supra
tusi.

Lapinas ne iš karto atsakė. Tartum tyčia delsė, norėda
mas sutramdyti įtūžimą, susikaupti, paieškoti tokių žodžių, 
kuriais tiksliausiai būtų galima išreikšti patirtą pažemini
mą ir neteisybę.

— Nutarė, kaip nenutars.— Išsitraukė iš kišenės ištiki
mą draugę pypkę, ėmė kimšti. Kapšiukas šokinėjo rankose, 
tačiau ne iš silpnumo, o iš pykčio, kuris, prisiminus susirin
kimą, iš naujo užsiliepsnojo, tarsi gaisro apimtas namas, 
stogui įgriuvus.— Suėjo savi ir nusprendė, kaip jiems ge
riau. Gudrus, žaltys. Būtų sušaukęs visuotinį, būtų sudegęs*

kaip šiaudelis. Šimto žmonių neapmulkinsi, nebe tie laikai. 
Bet jis, prakeiktasis, už velnią gudresnis. „Prasidėjo laukų 
darbai, negalima žmonių gaišinti... Tegu įgaliotiniai spręs." 
Ir nusprendė. Atšleivojo po porą romeklių iš kiekvienos 
brigados, uodegas pabrukę. įgaliotiniai, po velniais! — La
pinas apsigaubė dūmų debesiu ir užsikosėjo.— Burba Tin
ginys norėjo nors tiek laimėti, kad darbadienius pradėtų 
skaičiuoti ne nuo praėjusių metų rugsėjo, o nuo Naujų 
metų. Zinai Burbos liežuvį? Apmes ir ataus. Taigi... Ir 
Vingėla, raštinės atstovas, jį palaikė. Girdi, kam apkrauti 
papildomu darbu buhalteriją? Už pernykščius darbadienius 
vis tiek nemokėsime. Kirtosi vyrai, nėra ką sakyti. Bet kur 
tu atsispirs! prieš daugumą! Pati žinai, visa valdyba po To- 
leikio padu. O fermų įgaliotiniams, kas jiems? Minimumas 
jų neliečia. Daujotienė, teisybė — žinai, apylinkės pirminin
ko boba? — buvo bepašokanti, kad rudenį ir joms, kiauli- 
ninkėms, užskaitytų darbadienių viršnormį,— svetimą dar
žą nusikasti įsigeidė, biaurybė,— bet kiti užsipuolė, sugė
dino, nusodino kalę. Tai taip, Mortel. Nuvirkdė mūsų lau
kininkus, oi nuvirkdė. įkinkė į kolūkio plūgą kaip juodus 
jaučius. Traukit! O netrauksit — nukirsim rudenį dalį daržo 
derliaus. Pražuvo žmonės. . .

— Iki rudens visko gali būti,— pasiguodė Morta, nors 
Lapino išvedžiojimai jai nuėmė rankas.

— Gali, kaipgi negali. Visko gyvenime pasitaiko, Mor
tel. Turi žmogus kuo nors ramintis. Reikia. . . Bet jeigu taip 
paliks? Neapsidžiaugsi nei tu, nei tavo Rimša. Kas, kad tave 
už daugiavaikę paskaitė, minimumo neuždėjo.

— Ką tu sakai? — lyg apsidžiaugė, lyg nusistebėjo 
Morta.

— Nesidžiauk, oi nesidžiauk, Mortel. Žino šuo, į kurią 
vietą kanda. Tave atleido, bet tavo Rimša verkdamas turės 
sukalti iki rugsėjo savo tris šimtus. O nesukals, rudenį ateis 
į tavo daržą koks pirmūnas ir nusikas bulves. Taigi. Sodini 
žmogus ir nežinai, kas tavo gera susprogs.

Morta nieko neatsakė.
— Ko tyli? — neramiai paklausė Lapinas.

— Lukas išdirbs tuos tris šimtus,— pratarė ji susimąs
čiusi.

— Žiūrėk man! — Lapinas skersomis pašnairavo į mo
terį.— Greita nuspręsti už kitą, Mortel, oi greita.

— Turi gi kas dirbti kolūkyje. Jei niekas nedirbs, ne
bus iš ko bepasivogti.,

— O ką Grigas veiks su savo kompanija?
— Dabar ir Godai prisieis dirbti.
Lapino ūsai sudrebėjo, pypkė peršoko į kitą burnos pu

sę, ir pro nosies skylutes išsiveržė dvi dūmų čiurkšlės.
— Užtaigi. Tas sukata naujus įstatymus išrado. Viso

kioms ištvirkėlėms dabar kolūkyje rojus. Kiekviena susi
graibys vaiką, kad galėtų tris mėnesius be darbo voliotis ir 
darbadienius imti. Nieko sau sugalvota! Buzauskų Gedrūta 
jau prabinzinėjo mėnesį ir dar porą prabinzinės, o mes, dori 
žmonės, turime už jos nuodėmę prakaitą lieti.

— Užsičiaupk. Ar daug pagimdei, jei taip kalbi?
— Matau, tave jau nupirko Toleikis. Minimumo neuž

dėjo, karvę grąžino. . . Na, kaip su tuo minimumu išeis, 
niekas nežino. O kai dėl karvės, tai ne jam reikia dėkoti. 
Mūsų skundas padėjo. Jurėnas prispaudė vyrui uodegą, tad 
atitaisė skriaudą.

— Nebūčiau pasirašiusi -po tuo skundu, jei būčiau per
skaičiusi, ką ten primelavai.

— Padėkojai, Mortel, nieko sau padėkojai. ..
— Man gėda prieš žmones...
— Ir prieš Toleikį? Gali neraudonuoti. Vis tiek gausi 

tuos tris mėnesius pasivolioti kaip Gedrūta, jeigu prireiks. 
Nutarė.

— Ir labai teisingai. Po mažo moteriai reikia pailsėti. 
Tegu už ją padirbėja tokios sveikos drimbos, kaip tavo Go
da,— nuodingai atrėžė Morta.

Lapinas žiojosi atsakyti, bet pabalusios lūpos tik sukru
tėjo ir užsičiaupė, išleidusios kažką panašaus į aiktelėjimą: 
Mortos akibrokštas priminė jam susirinkime patirtą pažemi
nimą.

— „Ko čia atlindai, žalty marinuotas? Kas kvietė? Nori 
savo veislinę apginti? Nebijok, nieko blogo rupūžei neatsi
tiks. Netinginė užpakalį kraipyti šokiuose, pakraipys ir kol
ūkio laukuose, gyvatė. Minimumas veislės nepagadins. Pa
matysi, kai su pirmu pramuš, pabirs kaip Rimšienei, nespėsi 
skaičiuoti. . ."

Savo gyvenime buvo nemažai prisiklausęs nemalonių 
žodžių, gal ir skaudesnių, tačiau niekada nesijautė taip gi
liai įžeistas, kaip šį kartą. Kerštu užvirė širdis ant Gaigalo, 
bet negalėjo atleisti ir tiems, kurie neseniai uodegas vizgi
no prieš jį, o dabar nesurado drąsos jį užstoti. Toleikis, tei-
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je Jeane pasakė:
-Busimųjų įvykių raida 

• daug priklausys nuo mūsų 
valdžios.Dvipartinė mūsų 

j sistema pasikeis. Tarp 
1960-1967 m.turėsime di
delių rasinių problemų.

Baigiant pokalbį prezi
dentas jai pasakė:

-Dabokite šitą rutulį'.
Jeane atsisveikindama 

prezidentą jam pasakė:
-Auf Wiedersehen'.

O prezidentas jai:
-God bless you'.
Taipačiais metais Jea

ne Dixon pranašavo ir Chur 
chill, kad jis neteks prem
jero vietos.Tą vietą atgaus 
ir joje išbus kelis metus.

1946 m. Jeane Dixon iš
pranašavo, kad Indija bus

i padalinta.Kad tūlas fanati- 
1 kas vienos politiškai-reli- 
I ginės sektos narys nužu

dys Indijos Mahatmą Gan- 
j dhi. Gandhi tikrai buvo nu

žudytas 1948.1.30.
1946 m. Jeane buvo Ki

nijos ambasadoriaus Wi
llington Koo ir ponios pri- 

; ėmime. Vienoje grupelėje 
' ji girdėjo politinį pokalbį, 

esą, nugalėjus Vokietiją, 
vieną dieną, gal labai grei
ta i, reikė s kovot i prieš Ru- 

i s i ją.Tačiau Jeane pasakė:
-Mano rutulys rodo kovą 

ne prieš Rusiją,o prieš Ki- 
> Nukelta JiN’sl.
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Penkminutinis žvilgsnis 
į literatūrą Lietuvoje

MARIJOS JONYNIENĖS ŽODIS PER RADIO
šalin atmesk.
Tebūna tos, 
kurios palieka randus 
Ir padeda pažint, kas

Padalintos tautos-pada- 
linta ir jų kūryba,šiuo at 
veju literatūra. Po lemtin
gų 1944 metų Lietuvoje li
ko mažesnė dalis rašyto
jų. Tremtis nusinešė pa
čius stipriuosius poetus ir 
dalį prozaikų.

Vienišą kelią eina poe
tas V.Putinas Mykolaitis . 
Visą laiką kūrybingas, ne 
palaužiamas, gilios erudi
cijos, subtilaus skonio.Di
delis įnašas į lietuvių lite
ratūrą jo "Sukilėlių" I da
lis,nors antroji taip ir ne
praėjo cenzūros...

Likimas atskyrė nuo 
draugų Eug.Matuzevičių , 
jis mūsiškių žemininkų 
kartos.tenaige roką i m oky- 
tas ir pultas už nesilaiky 
mą socialistinio realizmą 
už buržuazinius vaizdus , 
už intymumą, asmenišku
mą poezijoje. Vargšas 
graibstėsi visko:vaikų lite
ratūros, poemų apie žve
jus, bet, atorodo, kad par
tiniai reikalavimai poe
to talentą gerokai apkarpė, 
jis nieko ypatingesnio ne 
sukūrė, o galėjo būti ne
menkas nis poetas už K . 
Bradūną, H.Nagį ar Nyką 
-Niliūną.Paskutiniuose ei 
lėraščiuose poetas prisie 
kė ištikimybę tyrai, kaip 
Verdenei poezijai, o visas 
skriaudas aiškina eilėraš 
ty "Apie Nuoskaudą'l Ypač 
charakteringas paskutinis 
šio eilėraščio posmas:

Mūs epocha-
Rūsčiųjų vėjų kraštas.
Ir smulkias nuoskaudas

esam mes.
Pokatargos metų nutilo 

ir Antanas Miškinis .Ir jam 
rašant "nesudreba pirš
tai" O gal jau perdaug d re 
ba,kad galėtų visą sielvar
tą,neviltį ir likimo skriau 
das užrašyti.

Senųjų prozaikų kūryba 
taip pat negausi.K. Boru
tos "Baltaragio Malūnas " 
V.Putino "Sukilėliai", Bal
tušio "Parduotosios Vasa
ros", viena kita knygelė 
V ienuolio,Paukštelio,Gru
šo.
Beveik ir viskas.Nepriklau 
somybės metais šie rašyto 
jai buvo produktingi ir sa
ve pilnai pateisinę lietuvių 
literatūroje.

Tremtis jau atskaičiavo 
mums dvidešimt metų.Ir 
čia ir ten iškilo nauji ta
lentai, naujos literatūros 
jėgos.Sovietinės Lietuvos 
rašytojas jau mokyklos 
suole turėjo gerai įsikalti 
socialistinio realizmo teo- 
riją.Geraižinoti,kam turi 
tarnauti literatūra. Stalino 
laikais niekas ir nebandė 
apeiti partinius reikalavi 
mus,bet po jo mirties pra
dėta ieškoti būdų.Įvykių , 
situacijų,kronikinis apra
šymas žurnalistiniu sti
lium buvo įgristęs iki tokio 
laipsnio,kad skaitytojas bi
jojosi knygos. Pirmie j i ban 
dymai, sulaužyti partijos 
reikalavimus buvo silpni. 
Užtruko penketą metų, kol 
rašytojai sugebėjo pakeis
ti ir štilių ir vaizduojamuo
sius objektus.Į literatūrą 
vėl ateina žmogus su savo 
sudėtinga psichologine bū 
sena. Literatūros kritikai 
šiuos rašytojus vadina "in
telektualiais" rašytojais . 
Šie tariami "intelektualai" 
buvo jauni ir mums nauji 
žmonės, nepažįstamomis 
pavardėmis.

Mykolas Sluckis.Stiprus

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 1966. IV. 13. - 15(989)

Įžymieji mūsų dailininkai 
Anastazija ir Antanas Ta
mošaičiai veikliai reiškia 
si Kanados meno veikloje 
ir taip gi lietuvių meno gy
venime.
Mums ypač miela šita pa
sakyti,nes pp.Tamošaičiai 
yra NT, mecenatai ir šie
met paaukoję tautinį dra
bužį, už ką jiems nuošir
džiausiai dėkojame.
Dailin. Tamošaičiai, kaip 

niekas kitas daro didelį į- 
našąKanados kultūros kė
limui. Jie beveik kasmet

kur nors ruošia kokius 
nors kursus ir kanadiečius 
vis ko nors mokina.
Kanadoj veik kiekvienam 

mieste yra susiorganiza
vę rankų audimo klubai, 
kurie kasmet pas save kvie 
čia žinomus menininkus- 
audėjus su paskaitom is, pa 
rodomis ir kursais.

Kingston© audimo klubas 
po ilgo pasirengimo ir su 
Department of Education 
parėmimu pakvietė dail A. 
Tamošaitienę pravesti ke 
tūrių savaičių paveikslinių

kilimų-gobelenų kursus, 
nuoš.m.kovo 31 iki gegu
žės 1 d.

Gobelenų kursus lanko 15 
žinomiausių Kingstono po 
niųir jos su dideliu atsidė 
jimu pirmu kartu ėmėsi ki 
Urnų meno.

Gobelenų audimui pieši 
niusparengė dail.Antanas 
Tamošaitis.

Dailininkų Tamošaičių ad
resas: R.R.l, Kingston, 
Ontario, Canada.

"Trejos

novelistas. Įdomių charak
terių kūrėjas.Nelaimingos 
vaikystės vaizduotojas. Hu
maniškas , jautrus,pe rdaug 
nekišąs skaitytojui savo 
idėjų.Jo personažai bei no
velių siužetai daugumoje 
paimti iš kaimo gyvenimo.

R.Laukauskui rūpi mies
to žmogus, inteligentas. Jo 
žmogus be sovietinio lako, 
su ydomis ir šventojo ypa
tybėmis. Vyriausias.\roma; , 
no veikėjas "Tiltas į jūrą" 
Kęstutis puolantis ir su sa
vo ydomis kovojantis šei
mos tėvas;architektas, pui
kiai pažįstas karjerizmą, 
protekcionizmą,nors pas
tarieji dalykai neturėtų tu
rėti vietos sovietinėje san
tvarkoje. ..

Knygoje "Vidury didelio 
lauko" R. Laukauskas vaiz
duoja karo įvykius. Jis ne-
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lomo BrunzosTai iš nauįo Juozo Grušo veikalo ".
paslaptis'.'Miltinio foto. Aktoriai: Br. Babrauskas 
ir D. Melėnaitė. Panevėžio dramos teatre.

VEDA DR.

PRADĖJO KARJERĄ..
-Ar tu žinojai,kad aš 

tapau profesionalu rašyto 
ju?

-Ne.Ar daug knygų par 
davei?

-Knygų?Ne.Bet laikro
dį, saksofoną ir lietpaltį.

SKIRTUMAS
Mažas,nervuotas senu 

kas, nutarė pagaliau rim 
tai perspėti savo riebią , 
muskulingą virėją, kuri 
jau perdaug sudaužė indų.
- Klausykit, pasižiūrėkit 

į mane,ir nustosite mane 
gąsdinęs. Aš gi atrodau, 
kaip drednautas, -atsikir 
to virėja.
- Hm.... - atsakė senu

kas žiūrėdamas į sudau
žytų lėkščių krūvą, -aš sa 
kyčiau, kad esi naikintu
vas.

DUOSNUS VYRAS
Ji:-Mano vyras yra duos 

niausiąs žmogus pasauly.
Draugė:-Kaip?Iš kur ži 

nai,kad jis toks yra?
Ji:-Įsivaizduok,aš jam 

kalėdoms dovanojau še
štus naujus kaklaraiščius. 
Jis tučtuojau juos nunešė 
į senelių prieglaudą ir ten 
juos išdalino.
-o-o-o-o-

GUMBAS

RYTOJ DAUG MAŽIAU
Šeimininkė:-Zose,tu su 

daužei šiandie dvi vazas, 
vakar sudaužei tris lėkš
tes ir du puodukus. K iek tu 
sudaužysi rytoj?

Zosė:-Netiek jau daug, 
nes rytoj popiet esu laisva.

MOCARTO NUOMONĖ
Kompozitorius Mocartas, ku

ris iš mažų dienų parodė nepa
prastus gabumus muzikoje, vė
liau pats nemėgo vaikų talentų. 
Kartą jis buvo pakviestas i na
mus išklausyti jaunučio talento. 
Išklausęs jo skambinimo, Mocar
tas tarė:

— Gabumų netrūksta. Jei sun
kiai padirbėsi, būsi geras muzi
kas.

— Bet aš jau dabar norėčiau 
rašyti savo veikalus. Ar negalė
tum maestro pasakyti, kaip tai 
daroma? — Teiravosi berniukas.

— Turi palaukti, kol pilnai su
augsi.

— Bet juk maestro kompona
vai būdamas trylikos metų!

— Taip, bet aš neklausiau nei 
vieno, kaip tai daroma...

PRASTAS PEDAGOGAS
Teisėjas už vagystę teisiamojo 

paauglio tėvui;
— Ar ne gėda, kad tamstos sū

nus jau trečią kartą baudžiamas 
už vagystę. Privelėtumėte j; auk
lėti, kaip turėtų elgtis.

— Aš jį mokau, bet jis, žioplys, 
vis leidžiasi

KAIMAS KRYŽKELĖJE Atkelta iš 4 psl.

sybė, pertarė Gaigalą, ir gana piktai. Pragaro sėkla! Lyg ne 
pats būtų užmaišęs visą tą košę. . .

— Nerkis, nerkis iš kailio. Visi ėda Godą, nė tu neatsi- 
lik.— Nusigręžė ir, užvertęs galvą, valandėlę žiūrėjo į dan
gų, tarsi ieškodamas ten paguodos. Pamatė! Vos įžiūrima si
dabrinė strėlė skrodė bekraštę žydrynę, nužymėdama savo 
kelią balta išretinto oro tiese. Lapinas spoksojo į lėktuvą, 
kol tasai dingo iš akių. Paskui perbraukė sudrėkusiu delnu 
per veidą ir sumurmėjo: — Nusiūto. . . Prisilakstys kartą, oi 
prisilakstys. . .

— Ką ten niurzgi po nosimi?
— Su viešpačiu kalbuosi: — ,.Karalių karaliau,— sa

kau,— būk mielaširdingas, nubausk neteisybę. Ką tau reiš
kia, gailestingasis, atkabinti vieną atominę bombą? Tik vie
ną! O jau kitos pačios atsikabinės. Nuprausk ugnimi nuo
dėmingą žemę, pasaulio sutvėrėjau. . ."

— Tau pasimaišė protas!
Lapinas klaikiai nusikvatoję ir nuėjo. Jį vėl apėmė įtū

žimo priepuolis. Moteris, su kuria visą amžių dalijosi bend
ru patalu, nebodamas žmonių apkalbų nei dievo baimės, ir 
ta jo nebesupranta!

Kieme, atsisėdusi ant suolelio po langu, Matilda Lapi
nienė skuto bulves vakarienei. Lapinas pralėkė pro šalį kaip 
vėjas, bet tuoj grįžo ir įsispitrijo į nusigandusią senę krau
ju pasruvusiomis akimis.

— Rytoj eisi į brigadą dirbti,— sušvokštė čia baldamas, 
čia mėlynuodamas.

— O gyvuliai. . . ruoša? . . — sušnibždėjo Matilda.
— Suspėsi! Velnio tinginė! Kruta nuo ryto iki vakaro

— Dar viena princesė. Gana, uodegą užmezgus, žveng
ti su bernais! Rytoj eisi dirbti į brigadą. Aš nekaitinsiu dėl 
tavęs akių prieš žmones, nevėkšla.

Goda apstulbo: tėvas niekuomet su ja taip piktai nekal
bėdavo.

— Nešūkauk, aš ne kurčia.— Pasisuko, visa išraudusi 
nuo įžeidimo, ir norėjo praeiti pro šalį, bet Lapinas šiurkš
čiai sučiupo už rankos ir patraukė į save.

— Kur velkies! Užteks sėdėti tėvui ant sprando ir juo
kinti žmones. Rytoj pat į brigadą! Jeigu iki rudens nepri
rinksi pustrečio šimto darbadienių ir dėl tavęs kolūkis ati
duos kitam dalį mano daržo, išmesiu kaip aprietą kalę už 
vartų.

Goda numetė kastuvą, pastatė prie kojų krepšį ir nudel
bė tėvą tokiu svetimu žvilgsniu, kad Lapinui pakinklius pa
kirto. O, jis suprato, ką reiškia tas žvilgsnis! Ne kartą jį 
matė Birutės akyse, žinojo, kuo viskas baigdavosi.

— Tamsta, mielasis, pirma ataušk, o paskui pakalbėsim 
kaip žmonės. Aš ne daiktas, kad panorėjęs išmestum, prirei
kus vėl pasiimtum. Ne, mama, nesileisiu jodinėjamą ant 
sprando. Jeigu neturi ant ko išlieti pykčio, štai stovi tvoros 
stulpas: pasišokėk ir duok galva į jį.

— Tokius žodžius tėvui, tikram tėvui. . .— sudejavo La
pinas.

— Tėvas...— Tonas, kuriuo buvo ištartas šis žodis, 
kvapą užgniaužė. Geriau jau akmenim būtų trenkusi. Sveti
mas, ką svetimas — priešas nebūtų galėjęs pasakyti su di
desne pagieža ir panieka.— Pagal kraują tėvas, o dvasia... 
Gyvybę davei, bet už tai nebučiuosiu į rankas. Jei nori ži
noti, man gėda tokio tėvo.

Lapinas susiėmė už galvos. Jau nejautė pykčio, tik ve-

ne atleido — per sena, o tau reikės išdirbti tuos du pen
kiasdešimt. Gal dar pasitaisysiu, duos dievas. Padėsiu. Rei
kia, vaikeli. Kaipgi atiduosi savo užaugintą daržą kitam. 
Neskaudink savo tėvui širdies, paukštuže.

Goda priėjo prie motinos ir uždėjo delną jai ant galvos.
— Aš nebijau darbo, mama. Nesunku žmogui išdirbti 

ne tik du šimtus, bet ir dvigubai daugiau, jeigu matai tame 
darbe prasmę,— prašneko švelniai, glostydama motinai plau
kus.— Bet jūs tik dėl turto įsityžote į tuos arus. Karvė, sep
tynios kiaulės. Katorgai Nuo tamsos ligi tamsos. Visos palė
pės gėrio prikamšytos, ir vis dar maža. Kol tu gyva, galė
tum piršto nepajudinti, tikrai visko užtektų. Negi ruošiesi 
šimtą metų gyventi? O gal išsineši tenai?

— Kur ten gyvensiu, vaikeli. Viešpats jau barbena į 
dangaus skliautą, kviečia...

— Tai ko plėšais į dalis? Juk geros dienos nesi mačiusi 
savo gyvenime. Eik ir gulk. Ilsėkis. Pasijusk kartą žmogu
mi.— Goda apkabino motiną per pečius ir pakėlė nuo suo
lo.— Eik, eik, mama. Niekas tavęs nepasigailės, jei pati sa
vęs nepagailėsi. Ne į tokius namus patekai.

— Bulvės. ..— sušnibždėjo Lapinienė, peliukės žvilgs
niu dėbtelėjusi į vyrą.

— Nuskusiu.
— Gyvuliai. . .
— O ką tėvas veiks? Vėjo nėra. ..— Goda apkabino se

nikę per juosmenį ir kaip besispyriojantį vaiką nuvedė į 
trobą.

Lapinas sėdėjo, užsidengęs delnais pageltusį veidą. Duk
tė. .. Vienintelis vaikas, kurio širdį tarėsi laikąs savo valio
je. Prieš! Iškoneveikė, paniekino. .. Gėdisi tikro tėvo! At
ėmė! Gal dar ne visai, bet atims. Jie!

^^Kap. Faustinas Švenčionis iš 
karo akademijos yra perkeltas i 
Sarmiento miestą, Comodoro Ri- 
vadavia, kur eis pulko adjutanto 
pareigas. Prieš tai per 10 metų 
dėstė karo akademijoje. Skaito 
Laiką ir kalba lietuviškai.

Mao with Bulganin and Stalin ...

kaip utėlė per plaukus, jokios naudos nesimato. Ko nėjai 
mėšlo kratyti, sukata?

— Bijok dievo, Motiejau. . .— Moteris sušniurkšėjo ir 
purvina rankove nusišluostė sausas užguito gyvulio akis, 
nes ašaras buvo seniai išverkusi.— Septynios kiaulės, karvė, 
valgyti virti. . . Ar aš geležinė? Prieš pietus kol išgręžiau bal
tinius, akyse ėmė tavaruoti. Pilno kibiro jau negaliu paneš
ti. . . Visa dešinė pusė užtirpusi. Vakar, grūsdama bulves, par
griuvau ir. . . ir. . .

— Nepaiškadys. Nenudvėsil — Lapinas įsiutęs paspyrė 
krepšį, ir tasai nulėkė į patvorį. Bulvės švilpdamos išlakstė 
po kiemą.

Iš darželio išėjo Goda, pasiramsčiuodama kastuvu. Kito
je rankoje nešėsi krepšį, kuriame buvo likusios kelios ne
pasodintų jurginų roputės.

— Ko draskais!, tėve? Juk mama visiškas ligonis.

riantį širdies skausmą, kuris įkaitinta geležimi grąžė krū
tinę.

— Gėda. . . tėvo. . .— sušnibždėjo, žiūrėdamas pastiru
siomis akimis į dukterį ir jos vietoj tematydamas neaiškią 
dėmę.— Apsaugok ir išgelbėk, viešpatie. .. Kodėl taip, ka
ralių karaliau? Už kokias nuodėmes?

— Tu nori visų gyvenimą tvarkyti taip, kaip tau nau
dinga. Tau reikia tarnų, ir nelabai kilniems tikslams, o aš 
neužgimiau būti tarnaite. Nei tau, nei kitiems. Aš noriu 
tarnauti pati sau. Bent jau kol surasiu tikrai savęs vertą šei
mininką.

Lapinas nusvirduliavo prie suolelio ir susmuko šalia 
žmonos.

— Goda, vaikeli, suprask. . .— pagaliau išdrįso prasižio
ti Lapinienė.— Šiandien kolūkis nutarė dėl daržų. Tėvas ne 
laukininkas, jo darbadienių viršnprmis nieko nereiškia. Ma-

Vėl sukilo nuslopęs pyktis, apmiręs kūnas atgijo. Akis už
liejo raudona liepsna, ir jos sūkuriuose iškilo Gaigalo vei
das. Ne, dar Toleikis, dar Grigas, dar tas pašaipa Pauga. 
Daug veidų pranešė verdantis ugnies srautas, bet paskutinis 
buvo Gaigalas.

„Dovanok man, viešpatie. .
Atsistojo ir, slėpdamas kerštingą įsiutusių akių blizgesį 

po pasišiaušusiais antakių kuokštais, su viltimi apžvelgė va
karo vėsos ataušintą dangų. „Dėkui dievui, mėnulis pradeda 
pritingėti nuo vakaro. Ne šiandien, tai rytoj leisk, viešpatie, 
išsipildyti savo malonei. Pakelk virš neprieteliaus galvos 
teisingą bausmės rykštę."

Daugiau bus.

... with Khrushchev ...

... and with Kosygin
Mao Tse-Tungo "evoliucija", 
pereinant Stalino, Chruščio
vo ir Kosygino "stadijas"... 
Įdomu, kuo ši "evoliucija" 
užsibaigs?
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Posėdžiauja Pasaulinės parodos ir Lietuvių Dienos komitetas. Iš kairės:
J. Adomaitis, A.Mylė, J. Šiaučiulis, Štp. Kęsgailą, R.Verbyla-pirmįnin
kąs. Trūksta kelių narių, kurie turėjo anksčiau pasišalinti.

Pasaulinei Parodai ir Lietuvių
Dienai Montrealyje artėjant

REPORTAŽAS IŠ MONTREALIO

Artinasi 1967 metų Pa
saulinė paroda,kuri įvyks 
Kanadoje, Montrealio mie
ste. Parodos metu įvyks 
ir Kanados Lietuvių Diena 
ir Parodos Lietuvių Diena. 
Kanados lietuvių ir Paro
dos lietuvių Dienos laimin
gu būdu mūsų komiteto pir
mininkui R. Verbylaipasi- 
sekė apjungti ir sutapdinti, 
todėl jos įvyks lietuvių pa
geidauta data, būtent-ilga - 
jame savaitgalyje, Darbo 
Dienos savaitgalyje-rug- 
sėjo 2-3-4-dienomis.Lie
tuvių Diena tiksliai rugsė
jo 3 dieną, sekmadienį.

Ryšium augiais įvykiais 
tautiečius tiek Kanadoje, 
tiek Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse, o ir kituose 
kraštuose teks plačiau in
formuoti.

Teks duoti paaiškinimų 
ir patarimų.

Montrealis yra didžiau- 
sisKanados miestas,sie
kiąs 3,000, OOO gyvento
jų. Jis dabar nepaprastais

tempais kinta.KasMont - 
realyje lankėsi prieš me- 
h's, fas dabar jau ras labai 
daug nauja. Per trumpą vi
sai laiką Montrealis tapo 
dangoraižių miestu, kuria
me jau reikia žinoti ir mo
kėti orientuotis. Informa- 
cijačia bus labai pravarti. 
KAIP ČIA KLOSTĖSI IR 
KAIP KLOSTOSI REIKA

LAI?
1967 metais Montrealy

je įvyks Pasaulinė paroda 
Šiai parodai Kanada atsi
dėjusi ruošiasi ir aukoja 
dideles lėšas,nes paroda
taikoma reikšmingoms su- kovojant už savo teises ir 
kaktuvėms- Kanados fede
racijos lOO-mečiui pami
nėti. Tat matome, kad 
Kanados valstybė yra dar 
visai jauna. Ji formaliai 
dar nėra visiškai savara
nki, vis dar tebėra domi- ris Kanados gyvenime tu- 
nija, nors yra stipri ten- 
dencija tapti respublika, ti tinkamą vaidmenį. Tuo micayvosir

Ties šiuo klausimu da
bar susidaroproblema,ku 
ri laukia sprendimo. Dėl

INCOME TAX RETURNS
Knygvedybos Patarnavimas
LEONARD LALONDE INC

TIK PAGAL SUSITARIMĄ

Ville Emard
2642 ALLARD

UniueTAal Cleaners & TjailoU
• Valau ir taisau vyriškus ir moteriškus drabužius.
• Siuvu naujus pagal užsakymus vyriškus paltus, 

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

(of Wef/ingfon S f.) Tel. 769-2941

Baltica Investment Corp.
Autorizuotas kapitalas S 120.00(1

I. Skučas, Prez. RA 2-6152 6966 - 44 Avė. Rsmt.
Superkame sklypus ir žeirę Montreal)je bei apylinkėje.

I ž indėlius mokame Sf< dividendą.___ ____

JOE’S BUTCHERY & GROCER
J. LAURINAITIS

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

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

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

Tel. 525-8971

PORIRIIAI VEDYBOS -KRIKŠTYNOS

SUKAKTUVES • MAZAMI/IAMS

ĮVAIRIOS PROGOS

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

LaSALLE AUTO SPECIALIST Reg’d
SAV. G. DESROCHERS

Taisau ir dažau lengvas mašinas 
7717 GEORGE LASALLE, QUE.

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

namų 366-4203

RIKLAUSOMA LIETUVA

to vyksta kova tarp anglų 
ir prancūzų.Kova intere
suotos ir tautinės mažu
mos, čia vadinamos etni
nėmis grupėmis, nes ma
žumų Kanadoje labai daug. 
Kas šeštas Kanados pilie- 
tis-nei anglas, nei pran
cūzas.

Ryšium su Kanados 1OO- 
mečtu aštriai yra iškilęs 
tautybių santykiavimddau- 
simas, ypač gyvai kelia
mas Kvebeko prancūzų, 
kurių kraštutinesni yra lin
kę į separatizmą.Tat šie 
sukaktuviniai metai Kana
dai bus reikšmingi ir gal 
net lemtingi.

Ryšium su šia proble
ma ir tarptautine paroda 
iškyla mažumų klausimas,

skirsto priešus į niekšus , 
o savuosius į didvyrius, o 
tik nori parodyti, kokia bai
si žmonijos tragedija yra 
karas. Ir kaip nesupranta
mas, vienišas,neįvertintas 
lieka vyriausias romano 
veikėjas Gediminas, likęs 
invalidu,kaip "tas perkūni
jos suskaldytas ąžuolas vi
dury lauko".

Justas Marcinkevičius 
nepaprastai mėgstamas 
tautos už drąsą, originalu 
mą, stiprų polėkį. Jo kny-

PROMETHEO SOCIETY, 

bet li
gi šiol ji nebuvo veikli. Ji 
sukūrė daug planų ir daug 
ką bandė, bet nieko iš to 
neišėjo. Ir Prometheo or
ganizacija tiktai vegetavo, 
nors 1962.IV.28 buvbįre- 
gistruota ir gavo Kvebeko 
čarterį.

Daug kartų rašančiam 
teko įtikinėti jqjnarius ap
sijungti į politinį vienetą, 
bet nieko neišėjo. Taip 
užsitęsė iki praėjusiųjų 
metų pabaigos, kada aš
triai iškilo Pasaulinės pa
rodos reikalas ir paaiškė
jo, kad su pavienėmis gru
pėmis nesiskaitoma. Ta
da aiškiai buvo suprasta, 
kad reikta apsijungti la
bai tvirtai. Pabaltiečiai, 
būtent-lietuvių Seimelio 
Prezidiumo pirm.R.Ver- 

. . ... ... byla ir estų pirm. J.Ku-retų svorj ir galėtų vaidm .......

išsilaikymą.
Beje, jau keliolika me

tų kai Montrealio etninės 
grupės bando apsijungti 
ir sudaryti vienetą, su ku
riuo būtų skaitomasi, ku

tikslu Montrealyje veikia 
mažumų apsijungimo or
ganizacija, pasivadinusi

Telefonas
768-4092

sušaukė etninių grupių su
sirinkimą 1965.12.19 d.
Sitsirinkiman teatsilankė 

tiktai 6 grupių atstovai,ku
rie nutarė veikti toliau ir 
siekti skaitlingesnio apsi
jungimo.

Kanadoje priskaičiuoja
ma 34 tautinės mažumos, 
vadinamos etninės grupės, 
Montrealyje jų esą 24. Ir 
štai iš šių 24 grupių š/m 
sausio 19 d. buvo išrink
tas 6-rių asmenų komite
tas, į kurį nuo lietuvivų 
įėjo R. Verbyla, estų J. 
Kuhi, vengrų dr. Gallay 
Popp, čekų prof. Skvor, 
bulgarų Mr. Tchipeff ir 
vokiečių C. Scheede.

Bus daugi au.

79 ir 81 St. Zotique St E. 
Td. CR 7-0051. MONTREAL

BALTIC WOODWORK CO.
bAROMOS ĮVAIRIOS DURYS, LANGAI, VIRTUVĖS KABITAI 

IR KITI ĮVAIRŪS MEDŽIO DIRBIMAI

K. KIAUŠAS ir J. ŠI Al ČH LIS.
Adresas: 547 Lafleur Street, LaSalle.

Montreal, P.Q Tel. DO 6-3884.
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ME 7-6727

DE LUXE CLEANERS
Sav. P. RUTKAUSKAS

117-6 Avenue, Lachine, P Q
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BELLAZZI-LAMY, INC
DO 6-6941 7682 Champlain Blvd. LaSalle
įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langę rėmai, 
izoliacija. Ten - Test, Masonite, statybinis popieris.
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gos "Pušis,kuri juokėsi", 
"Kraujas ir Pelenai", "Pu 15tęslnys. 
blicistinė poema" pagaliau 
"Kristijonas -Donelaitis" 
yra didelis įnašas į mūsų 
literatūrą.

Irena Kostkevičiūtė "Li
teratūros dienovidy" kalba 
apie poezijos dabartlšku 
mą, "kiekvieną socialisti
nio realizmo menininką 
jaudina glaudus jo meno ry 
šys su gyvenamąja diena . 
Bet kai poetai apsiriboja 
vien tik išoriniais epochos 
kontūrą is,neįdėdami giles 
niopergyvenimo irturinio, 
poezijos ryšys su šia diena 
darosi paviršutiniškas, ne 
esminis".

Gal labiausiai Irenos 
Kostkevičiūtės reikalavi
mus pildo poetas Ed.Mie- 
želaitis.Atžymėtas lenini 
ne premija, daugelio poe
zijos rinkinių autorius, 
daug važinėjęs ir matęs, 
net Ameriką ir jos dango 
raižius.

Jo he roja i-j aut rus žmo 
giškas vertintojas-, jis 
smerkia gyvenime vieš
pataujančią socialinę netei
sybę, piktinasi žmogaus 
pažeminimu,džiaugiasi jo 
pažanga, taurumu, gamta, 
meno nuostabumu. O vis 
tik junti jo poezijoje talen 
to ribotumą, o gal baimę 
prašokti partinius reikalą 
vimus.

Originalios ir nevisai 
paisančios partijos reika
lavimų yra trys moterys: 
Janina Degutytė, Judita 
Vaičiūnaitė ir Violeta Pal 
činskaitė.Janina Degutytė 
kai kur primena Sal. Nerį. 
Žinoma, netokia stipri, 
kaip Neris,ogal iš Neries 
daug mokės, nes kai kurie 
vaizdai jos poezijoj beveik 
"paskolinti" iš Sal.Neries. 
Jos poezija paprasta, nuo 
širdijdaugmeilės ir dėme 
šio poetė skiria supamai 
aplinka i.Bet už tai ji kriti 
kųkaltinama, laikoma "su 
smulkėjusia" bei "piktnau 
dojančia jausmą". Jaus-

Pulk.Oleg Penkovskij.

PASAKOJIMAI APIE 
SUMIŠIMUS.
Dalykai taip pablogėjo,- 

kad net keliolika milicinin 
kųbuvo užmušta. Panašiai 
atsitiko Aleksandrov mies 
tely netoli Maskvos, kur 
vietiniai žmonės užpuolė 
keletą milicininkų ir MVD 
narius.

Jis taip pat papasakojo 
apie Murom miestelį, kur

latke vieno streiko, milici 
ja šovė į miniąjkelėtas žmo 
nių buvo užmušta ir daug 
sužeista.

Varencov bandė Chura- 
jev sustabdyti,bet šis ne
klausė .Jis t'oliau tęsė apie 
milžinišką badaujančių 
maištą Ivanove, kur apie 
400 žmonių užpuolė mili
ciją.

Pagal jį, tai buvo tikras 
bado maištas. Liaudis rei 
kalavo,k«d jiems būtų duo 
ta tiek pat maisto, kiek duo 
dama Maskvoj. Jie klausė: 
"Kodėlbeveik viskas gau
nama Maskvoje, o mes čia 
negaunam nieko. Maskvoje 
ir Leningrade kaip nors 
dar galima pripildyti pilvą, 
tačiaučia mes ir mūsų šei 
mos b adauja".

Milicija pradėjo stumti 
__ minią nuo partijos apygar 

dos komiteto ir nuo apy
gardos vykdomojo komite
to. Tada minia užpuolė mi 

• liciją ir prasidėjo šaudy
mas. Milicija šaudė prie 
minios kojų, kad ją pagąs 
dintų ir išsklaidytų. Buvo 
didelių susidūrimų ir daug 
buvo suimtų.

Partijos apygardos ko
miteto sekretorius išėjo 
ant balkono ir bandė nura

ka sovietinėje lietuvių lite 
ratūroje. M. J.

/Skaityta per lietuvišką 
radio valandėlę/.

mas turi būti skiriamas di 
deliems dalykams, o ne 
"akmenėliams prie kelio". 
Bet argi yra didelė ir 
smulki poezija? Yra tik ge 
ra poezija ir surogatas.

Juditai Vaičiūnaitei "di 
dėlės visuomeninės te
mos" visai svetimos .Ji pa 
sinėrusi savo intymiam 
emocijų pasaulyje.Jos poe 
,Zija:V!SiŠkiai n,aUja_apr.ai§ minti minią, bet žmonės 

švilpė ir jo neklausė. Tuo 
metu milicija atidarė ugnį 
į minią,bet jos neišsklaidė. 
Milicijai paremti buvo iš 
šaukta kariuomenė.

Daugiau bus.
KRISTALINIS RUTULYS 

/Atkelta iš 3 psl./ 
niją. Šį pareiškimą gir
dėjo ir ambasadoriaus 
Loy Hendersono žmona.
1948m.Jeane išpranaša

vo ir tai, kad H.Trumanas 
bus perrinktas prezidentu, 
nors patsai Harry Trumą- 
nas tuo netikėjo.

Apie Kinijos paraudonė- 
jimą Jeane Dixon tikrai at
spėjo. 1949 metais Kinija 
pasiskelbė raudonąja res
publika.

N. L. ADMINISTRACIJA 
bus labai dėkinga visiems, 
kas už metus pirmyn apsi 
mokės NL prenumeratą.

filatelistų ŽINIAI I 
PERKU NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS 

PAŠTO ŽENKLUS . VOKUS - ATVIRUTES • 

ABARTUS - PAVIENIUS, SERIJOMIS - GIDE 
LIAIS BEI MAŽAIS KIEKIAIS. KREIPTIS 

SU PASIŪLYMAIS Į W.E. N 0 RK U ,2647 

EDDINGTON STREET, PHILADELPHIA, PA. 

ISI37 USA.

Daugiau bus.

FISŲ RŪŠIŲ SIUNTINIAI
• į LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ ir U.S.S.R

• SĄŽININGAS IR GREITAS PATARNAVIMAS.

• SIUNTINIAI PILNAI APDRAUSTI.

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

SIUNTINIAI LIETUVON
Kaufman’s Woollens &Textiles 

4115 St. Lawrence Blvd. Montreal, P. Q. Tel. VI 2- 5319.
Is 61a pasiusite siuntinius savo artimiesiem^ 

garantuotai skubiausiai ir 

urmo kainomis 
(30 -- 40% žemiau rinkos kainos) 

IMPORTUOJAME iŠ ANGLIJOS

geriausias angliškas vilnones medžiagas vyrls'klems ir 
moteriškiems kostiumams Ir suknelėms.

Turime didžiuli pasirinkimą viln., kašmiro ir šilk. skarelių. 
Ateikite ir įsitikinsite, kad čia perkant sutaupysite.

PRIIMAME UŽSAKYMUS 

vyriškiems ir moteriškiems kostiumams Ir paltams.
Priimami užsakymai Made to Measure vyrišku kostiumų iš 
geriausių anglišku medžiagų. — Kaina $50.-Uelnės $ 10.-

SAVININKAS CH. K A U F M A N A S
Lietuvos pilietis. Buvęs audiniu fabriko Litex Kaune 

vedėjas. Laisvai kalba lietuviškai.

GEORGE LAVINSKAS
ALLSTATE INSURANCE 

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

Telefonas 768-6679

WINDSOR
DRY CLEANERS & DYERS CO. LTD.

Valome visokius drabužius ir kitą Jūsų namų apyvoką.
Savininkai:

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

|eigu keliatės! JAVaJsty- 
bes, apsigyv.enkite am/inai 
žaliuojančioje ir šiltoje Kali 
fornijoje. Informacijas teikia 
ir padeda įsikurti

JOHN KUTRA sF““RIAlTOt]

011 WIuShire Blvd. 304-6017
SANTA MONICA. CALIF. 395-3350

JUOZAS AUDĖNAS 
Ekonomistas

Tarpininkauja Mutual 
Funds 

investments.
109 Warwick Street

Brooklyn 7,N.Y.

PRANEŠAMA APIE 
NAUJĄ GYDOMĄJĄ 

MEDŽIAGĄ — 
Tai yra ypatinga gydomoji 

medžiaga, įrodžiusi galią 
sutraukti hemorojus ir 

pataisyti sugadintus 
audinius. 

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

Visais naudojimo atvejais, 
švelnėjant skausmams, įvyk
davo hemorojy susitraukimas. 

Tačiau visu svarbiausia -- 
rezultatai būdavo tokie nuos
tabūs, kad šis pagerėjimas 
tęsdavosi daugelį mėnesią. 

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

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

Pasitenkinimas — arba 
grąžinami pinigai._____



6 PSL.

TAUPYK IR SKOLINKIS

PIRMUTINIAME IR DIDŽIAUSIAME
TORONTO LIETUVIU KREDITO KOOPERATYVE PARAMA 

KAPITALAS SIEKIA DU SU PUSE MILIJONO DOLERIU 
MOKAME: DUODAME:

43/i% ui depo situs Morgičius ii
numatyta ui serus Asm. paskolos ii 7%

Asmenines paskolas duodame iki $5,000.- ir morgičius 
valdžios nustatytą normą, 66% įkainuoto turto.
Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, bet nedau
giau $2,000.- Asmeninės paskolos, mirties atveju,apdraus 
tos iki $5,000.-
Paramos nariais gali būti kiekvienas lietuvis gyvenąs 
Kanadoje.
Kasos valandos: Kasdieni} 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 l vai 
p.p. (liepos ir rugpipeio men. šeštadieniais uždaryta).

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

Lietuviai advokatai
NEIMAN, BISSET 

& SEGUIN
Barristers, Solicitors, 

Notary Public.
35 Heyden Street 

(netoli Bloor ir Yonge) 
Toronto 5, Ont. 

Tel. Ofice WA 4-9501 
Res. BF 3-0978 ką kalba".

Trečias:
"Bet yra kas ir išgirsta. 

Štai S. Pranckūnas kiekvie 
name montreališkio laik
raščio numeryje aprašo nu 
girstus tautiečių pasikalbę 
limus, Reikia manyti,kad 
jų visą"cimusą",ką tik nu 
girsta,atiduoda kam reikia, 
o spaudai duoda tik, kas lie 
ka".

Antras:"Aha.. Aš dabar 
suprantu.Bankelio valdyto 
jaitikriausiai pasamdė re 
porterį Pranckūną, kad jis 
važinėtų požemyje, vis pa 
siklausytų, ką tautiečiai 
kalba ir pranešinėtų jiems. 
Pranciškonai gudrūs. Juk 
taipdarė ir kalifas Harem- 
-A 1-Rašidas".

Trečias:"Bet jis ir tei
sybės parašo. Juk tikrai 
vienam tautiečiui šis ban 
kelis nedavė 30 tūkstančių 
dolerių paskolos, tik aš ne 
buvau nartų susirinkime 
ir nežinau,koks ten tautie 
tisprašėtos paskolos. Gal 

Reportažas iš Toronto žinote jo pavardę?"
PAŠNEKESYS PRISIKĖLIMO PARAPIJOS BANKELYJE Antras:"Šiur,kad žinau , 

nugi S. Pranckūnas, tik ne 
tarp savęs kalbasi. Vienas žinau ar giminė tam repor 
sako:

"Kas čia pasidarė,kad 
apie šįbankelį taip plačiai 
žmonės kalba ir vis suran 
da vietą- naujame požemi 
niame traukinyje?" 
Antras:

"Argi nesupranti?Pože 
my, kur toks didelis žmo
nių ir traukinių judėjimas 
niekas neišgirs,kas ir apie

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

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

Įvairios sudėties maisto 
siuntiniai be muito iki 33 
svarų. Prašom reikalauti 

mūsų naujų maisto 
katalogų.

Automobiliai, šaldytuvai, 
skalbimo mašinos, motocik
lai, dviračiu, siuvamos maši
nos, televizijos aparatu, pia
ninu, automobiliams padan

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

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

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

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

patarnauti ateityje.
LIETUVIŲ IŠTAIGA

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

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

Savininko! A. ir S. K A L O Z A.

Penktadienį vakarais , 
kai grįžtantieji iš darbo 
tautiečiai susirenka į ban 
kelius iškeisti savo čekius 
ir sustoję prie langelių lau 
kia savo eilės,tai kiti, ture 
darni daugiau laiko, pr is ė 
da ir pasišneka su sutik
tais ten savo bičiuliais.

Aną penktadienį ,Pris ikė 
limobankelyję susėdę ap
link stalą trys tautiečiai

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.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

Tiktai keli metai praėjo, o jau... praeitis. Vieni išvažinėje po platųjį pasaulį, 
kitų jau nėra gyvųjų tarpe... O tai buvę vieno, neseniai įvykusio,Kanados lie - 
tuvių mokytojų suvažiavimo metu Toroųte, kur ir dabar įvyks toks suvažiavimas.

NOTARAS
ANTANAS L I U D Ž I U S.B.L. 
Bendradarbis V.S. Masti s,L.L. C

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

408 RONCESVALLES AVĖ. 
TORONTO.

Margio vaistinės II aukttas.

it •!: Įstaigos LE 7- 1708: 
I Nomg CR9- 6166.

tažų autoriui".
Pirmas:"Ale toks pavar 

džių sutapimas’."
Antras:"Okas čia stebė 

tino?Prieš karą Maskvoje 
buvo deš imt tūkstanč ių Iva 
nų Ivanovičių Ivanovų, tai 
kodėl Toronte negali būti 
dviejų mūsų tautiečių vie 
nodais vardais ir pavardė 
mis?" Jonas Lopeta .

SAULT ST.MARIE ST.CATHARINES
RENKAMOS AUKOS 
JAUNIMO KONGRESUI

Jau antra savaitė ap. vai 
dybos narys V.Staškūnas 
lanko mūsų kolonijos tau
tiečius rinkdamas aukas 
Pasaulio Lietuvių Jauni 
mo kongresui paremti. At 
rodo, kad šioji rinkliava 
neblogai vyksta, nes ra
šant šią korespondenciją 
surinktų aukų suma prašo 
ko $150, - .Kiek iš aukų lapų 
galima buvo matyti dau
giausia yra tautiečių davu 
šių po $5,-. Visų aukotojų 
sąrašai bus paskelbti vė
liau rinkliavai pasibaigus. 
Kartu su pinigais renkami 
ir parašai peticijai, pa
smerkiančiai rusųkolonia 
lizmą Europoje ir atsta
tymui laisvės ir nepriklau 
somybės Lietuvoje. Šiai 
lietuvių jaunimo peticijai 
į Jungtines Tautas para
šams rinkti be ap. valdy
bos nario V.Staškūno dar 
patalkina valdybos sekre 
tore D.Girdzevičiūtė ir ke 
Ii kiti tautiečiai-St.Drus 
kis, V. Skaržinskas ir A . 
Gasperas /paskutinis ren 
ka parašus savo draugų ir 
pažįstamų tarpe vietinėse 
gimnazijose/. Asmeniškai 
paraginimą aukoti bei rink 
ti peticijai parašus yra ga 
vęs ir šios korespondenci 
jos autorius stačiai iš PL 
JK finansų komisijos.

"SKRAIDANČIOS 
LĖKŠTĖS" 
"Skraidančios lėkštės" 

ar "neišaiškintos kilmės 
šviesos " buvo pastebėtos 
virš mūsų miesto naktį 
/ 1966. III. 29/ apie kurių 
pasirodymą telefonu vieti 
nėms radio stotims prane 
šė daugiau kaip 1OO asme 
nų. Tuo laiku virš miesto 
nėra jokio lėktuvų skridi
mo,o iš kitos pusės, sekan 
tį rytą negalima buvo su
rasti nei vieno patikimo 
žmogaus .kuris būtų patvir 
tinęs "lėkštes" ar "švie
sas" matęs.Vietinis dien 
raštis "SaultStar" aprašo 
vienos moteriškėlės isto 
riją,bet nieko tikro ir aiš 
kaus. Korespondentas.

NL red.pastebįkad prieš 
kelis metus matytos "lėkš
tės" tai buvo Kanados ban
domieji lėktuvai, kurie da
bar perduoti vystyti JAV 
aviacijai J\pie tai buvo pra
nešta oficialiai. Ir dabar 
nieko kito nėra, kaip t iktai 
kas nors mūsų pačių, že
mės gyventojų.

^t»eiryS’n2fėd^mo8 bQtt 8Veikos ir išlaikyti kūno 
grožį, kasdien daro gimnastiką. y

SLA 278 KUOPOS 
metinis susirinkimas, įvy 
kokovo 13 d.Narių dalyva 
vo apie 20 ir keletas sve 
čių.

Susirinkimui pirminin
kavo ilgametis ir nepails 
tarnas pirm. Zigmas Pili 
ponis.Pirma buvo pagerb 
ti mirusieji, kurių tarpe 
buvęs mūsų kuopos narys 
Pranas Marčiauskas iš 
Wellando, Ont.

Toliau metinio sus. pro 
tokolas.kuris anksčiau bu 
vo skaitytas ir valdybos 
pasirašytas.Po to ėjo Pil 
domosios Tarybos rinki
mai. Daugiausia balsų ga 
voPrez.Paul P.Dargis ir 
St.Jakubaitis. Balsus skai 
čiavo komisija:V.Paulio- 
nienė, J.Paukštys ir P. Pol 
grimienė. Po to sekė val
dybos ir revizijos komis i 
jos pranešimai. Iš revizi 
jos akto paaiškėjo, kad vai 
dybos nariai savo parei
gas eina teisingai, knygos, 
dokumentai bei finansinė 
atskaitomybė vedamatvar 
kingai, kad SLA Centrui 
apdraudos mokesčiui 1965 
metais pasiųsta $1829, 49, 
ligoniams išmokėta $1466, 
26,paremtas žygis į Jung 
tines Tautas$5,Č iurlionio 
25 metų jubiliejui atžymė 
ti$5, ir Amerikos Lietuvių 
Tarybai $5.

Po pranešimų sekė rin 
kimai . Išrinkti Juozas 
Paukštys ir J.Gilun /Gi- 
liunas/Valdyba pasiskirs 
tė pareigom: pirm. A. Ali 
šauskienė, vicep. J. Kava- 
lėlis.f inskr. P. Polgrimas 
sekr.J.Paukštys ir ižd. J. 
Gilun /Giliunas/.

Naujai valdybai palinkę 
ta geros sėkmės, o pasi
traukusiam pirm. 7. Pili— 
poniui ir J.Satkui reiškia 
me d’dėlę padėką

Po tp sus ir inkimas buvo 
baigtas,po susirinkimo se
kė vaišės.Vaišių metu kai 
bėtasi organizacijos reika 
lais. Susirinkimas ir vai
šės praėjo gražiai.Visi 
dalyviai pageidavo dau
giau tokių.

Naujos valdybos pirmas 
posėdis įvyko kovo 27 d., 
kuriame nutarta sekantį 
susirinkimą šaukti gegu
žės 15d.1966metais, 3.30 
popiet 172 Glendale Ave . 
sekmadienį, kuriame bus 
naujos valdybos įvesdini
mas irSLA 80 metų svars 
tymas.Taippattenbuspri 
imami ir narių mokesčiai. 
Tad visus maloniai kvie
čiame ir laukiame.kJcors

MŪSU^SPORTAS

Sporto skyriaus vedėjas 
Kazys Baronas.

LONDONAS4IAMILTONAS
Šį sekamdienį .balandžio 

17 d.krepšinio mėgėjai tu 
rėš progą matyti pirmą 
kartą žaidžiančius Londo 
no.Ont.lietuvius krepšinin 
kus su vietos Kovo koman 
da. Svečiai į lietuviškąjį 
sportinį gyvenimą išeina 
pirmą kartą, tad sunku 
spręsti jų pajėgumą. Ta
čiau pasiekusios žinio sa
ko,kad tai stipri komanda, 
savo eilėse turinti gerų, 
aukštūgių žaidėjų.Tokiu bū 
du,laukiame gražios kovos 
nes hamiltoniečiai yra Ka 
nados lietuvių vicemeiste 
riai ir žada tą vardą gar
bingai ginti. Rungtynės 
įvyks vysk.Ryan vardogim 
nazijoj ir jų pradžia 3 vai. 
P.P.
PAVERGTOJI LIETUVA 
-Tarpmiestinėse tinklinio 
rungtynėse Vilniaus mote 
rys nugalėjo Kauną 3:0,bet 
atsigriebė vyrų pusėje, nu 
galint Vilnių 3:2.Gaila, bet 
Vilniaus rinktinę sudarė 
šie žaidėjai:Matuševas,An 
tanynas.Chudasovas,Sena 
tovas, Artamonovas,Ser- 
diukovas.
- Komandinėse Lietuvos 
badmintono pirmenybėse 
Kėdainiai nugalėjo Vilnių 
8:5,Klaipėda-Šiauliaill;2, 
Vilnius-Šiauliai 12:1.
- Sov. Sąjungos moterų 
krepšinio pirmenybėse 
Kauno Politechnika nuga
lėjo Sverdlovską 60:52, ta 
čiau turėjo pasiduoti Tbili 
sui 48:51 ir Leningrado 
ASK 50:55.

SUDBURY,
ŽVEJŲ-MEDŽIOTOJŲ 
KLUBAS 

"Geležinis Vilkas" šaukia 
visuotinį narių susirinki
mą, kuris įvyks balandžio 
mėn.16 d.serbų salėje, 231 
Bloor St. W.

Darbotvarkė:
1. Susirinkimo atidary

mas,
2. Valdybos pirmininko 

pranešimas,
3. Revizijos komisijos 

pranešimas,
4. Naujos valdybos rin

kimai,
5. Klausimai ir sumany 

mai,
6. Premijų įteikimas nu 

sipelniusiems nariams 
per 1965 m.žvejyboje ir me 
džioklėje.

1965 metai buvo laimin 
gi medžiotojams ir žve
jams .todėl iš visų likusių 
metinių gėrybių bus pa
ruošta puiki vakarienė, 
veiks turtingas bufetas, lo 
terija.gros lietuviška mu 
zika.

Pradžia 7 vai. vakare.
Visi nariai ir jų šeimos 

prašome susirinkime daly 
vauti.Įėjimas,laisva auka.

St.Krivickas.k lub o 
sekretorius.

• Lietuvių Bendruomenės 
valdybos naujas adresas 
yra toks:

The Lithuanian Canadian 
Community,Box 954.

1966. IV. 13. - 15(989)

BARONAS
-Draugiškose futbolo rung 
tynėse Vilniaus Žalgiris 
nugalėjo Krasnodarą 4:1, o 
Klaipėdos Granitas du kar 
tus įveikė Vilniaus Saliutą 
1:0 ir 4:0.Kitų draugiškų 
susitikimų pasekmės:Kau 
no Inkaras-Vilkaviškis 0:0 
Kauno Maistas-Mari jampo 
lė n 7:3, Marljampolė-Kal 
varija 4:0,Kybartų Sveika 
ta-Alytus 2:2.
- Lietuvos rankinio vyrų 
pirmenybėse pirmauja Vii 
niaus Mokslas prieš Kauno 
Žalgirį ir Klaipėdos Ginta 
rą. Elektrėnų Energija ne 
tikėtai Kaune nugalėjo vie 
tos Pilėną 21:19 ir Atletą 
35:34.Po š tų pergalių Elek 
trėnairandasi penktoj vie 
toj. Paskutinę-aštuntą vie 
tą pirmenybių lentelėje ūži 
ma Kauno Atletas.
- Prancūzijos komunistų 
laikraščio L’Humantte tra 
diciniam krose dalyvavo 
ir Sov. Sąjungos atstovai, 
jų tarpe ir lietuvis A. A lėk 
siejūnas.Bėgimą laimėjo 
vengras Mečeris,prieš sa 
vo tautietį Jonį ir lenką 
Zimny.Vilnietis užėmė de 
vintą vietą.

-Leningrado uždarose 
patalpose K.Orentas 5 km. 
bėgime buvo antras paro 
dydamas 14 min. 1 sek. lai 
ką.

-Sov. Sąjungos moterų 
rankinio meisterį nugalėjo 
Kauno žalgirietės 14:9 ir 
15:11.

-Europos moterų stalo 
pirmenybėse Anglijoj už 
Sov.Sąjungos rinktinę žais
L. Balaišytė.

IŠ VISUR
Europos komandinėse 

krepšinio pirmenybėse pu 
siaubaigmėj susitiks Mas 
kvos CASK su Milano ir 
Prahos Slavija su Atėnų A 
EK.

-Lenkijos boksininkai 
Vroclave Įveikė Čekoslo
vakiją 12:8.

-VilniškisSportas kovo 
17 d. vėl patalpino žinias 
iš mūsų gyvenimo.Nors po 
žiniom nėra jokio parašo, 

' tačiau jų autorius yra aiš 
kus, gyvenąs Cicero mies 
te.
-Spalio mėnesį Havanoje 
prasidės šachmatų olim
piada.Kanada rengiasi da 
lyvauti. Dalyvių sąstatas 
paaiškės artimoje ateityj. 
JAV greičiausia nesiųs sa 
vo komandos į Kubą dėl da 
bartinės to krašto politi
nės padėties.

WINNIPEG, Man.
TAUTOS FONDUI 

šiais metais vasario mėn. 
20 d. aukojo:
po 5dol.Eg.Kalasauskas , 
V.Januška, A.Maciūnas,
M. Januška.M.Šarauskas, 
J .Vaitiekūnas,  A .Končius , 
ir J.Demereckasjpo 3 dol. 
J. Malinauskas, A. Genys , 
J. Kvedaras; po 2 dol.kun. 
J. Bertašius.Jauniškienė, 
V. Janč iukas ,Balč tunas ,P. 
Z iminskas, J.T imermanas 
A JKuncaitis.Ev.Federas, 
A .Dudon is ,A .Radze vič tus, 
St.Ramančiauskas, V. Za- 
vackienė ir J. H.Barkaus 
kaitės; po 1 dol.A. Lingė, 
Zavackas,B. Vaičaitis, V . 
Kriščiūnas.Virkutienė,V. 
Rutkauskas, T. Lukas, V. 
Marozas.K.Strikaitis, M . 
Daubarienė,Dielininkaitie 
nė, A. Galinaitis, P. Bagdo 
nas ir V.Simanavičius.

Aukojusiems nuoširdus 
ačiū. JJJemereckas 
Tautos Fondo Atstovas

W in ipege
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HAMI^LTOK
TAUPYK IR SKOLINKIS 

KOOPERATYVINIAME BANKELYJE

21 Main Street East, Room 203 -- Telefonas JA 8- 0511.
išduodamos asmeninės paskolos iš 8% iki 5.000, 

mortgičių paskolos is 7% iki 66% turto vertės.
UŽ Šerus mokama 5% dividendo iš pelno, už depozitus 4%.
Veikla nemokamas gyvybes ir paskolų draudimas. 

Pilnas čekiu patarnavimas.
Darbo dienos: 

pirmadieniais, trečiadieniais ir ketvirtadieniais 9 vai. ryto -- 
3 vai. po pietų, antradieniais ir penktadieniais 9 vai. ryto -- 
1 vai. po pietų ir 5 vai. -- 8 vai. vak., šeštadieniais 9 val.ryto- 
12 vai. i

DIDŽIAUSIA HAMILTONO 
Apylinkės

kronas!

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

KAIP STOVYKLAUJAMA

REAL ESTATE and ins. ltd.
Hamilton's Largest Realtor

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

SIŪLO:
• Didžiausią pasirinkimą namų, apartmenty, 

fanny, bizniy ir 1.1.
• Daug gėry pirkėjy
• Palanky finansavimą
• Greitą ir sąžiningą patarnavimą.

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

K r e ipkitės su pasiti k ė j i m u

į KRONAS!
REALTORS.

KLB RINKIMINĖS 
KOMISIJOS PRANEŠIMAS

Skelbiame rezultatus rin 
kimų į naują apyl.Bendr. 
v-bą ir revizijos komisiją, 
įvykusių š.m.balandžio 3 d.

Balsų dauguma į KLB 
Hamiltono apyl. v-bą iš
rinkti: Balsu:
L.Juozapavičius Alf. 273 
2.Skripkutė Liucija 263
3. Krištolaitis Juozas 235
4. Mikšys Kazys 221
5. Babeckienė Aldona 213
6. Mureika Tadas 211
7. Pi-unskytėDanguolė2Ol

Kandidatais liko:
1. Pišilys Vaclovas 159
2. Mingėla Antanas 108
3. Kaušpėdą Antanas 82

Į reviz.komis, išrinkti:
l.Martinkutė Silvija 278 
2.Stonkus Juozas 233 
3.Navickas Vacys 178

Kandidatais liko:
1. Gudelis Albertas 102
2. Mačiu’aitis Jonas 1OO

Iš viso balsavo 343 as- 
menys.Balsų skaičiavime 
dalyvavo ir rinkimų aktą 
pasirašė rinkimų k-jos 
pirm.K. Mileris, k-jos na 
riai- J. Bajoraitis, J. Šle
kaitis,J.Kažemėkas, P. Lu 
koštus, organizacijų atsto 
vai:G.Kažemeckienė irK . 
Gudinskas-ateitininkų, F . 
Enskaitis-skautų ir Z. Pu 
lianauskas-SLA.Dar prie 
balsų skaičiavimo padėjo 
ir pasirašė rinkimų aktą: 
K. Blekaitienė, Ant. Garkū 
nas,M.Garkūnieftė,V.Keži 
naitis ir Pr. Lesevičius.

Nuoširdžiai dėkojame 
mons.dr.J.Tadarauskui už 
leidimą pasinaudoti para
pijos sale ir Liet. Namų 
pirm J\lf.Patamsiui už lei 
dimą naudotis Liet. Namų 
patalpomis.

Didelis balsuotojų skai 
čius ir šį sykį parodė, kad 
mūsų visuomenė dar domi 
si Bendr, v-bos veikla ir 
jos sudėtimi.Čia išrinkti 
naujos Bendr, v-bos žmo 
nės ateina dirbti su dideliu 
organizaciniu patyrimu,sa 
vo tarpe turėdami dar ke 
lis jaunimo atstovus.Rinki 
minė k-ja, užbaigdama sa 
vo darbą, link i kad šita v-ba 
surastų naujų kelių ir prie 
monių suaktyvinti mūsų 
bendruomeninę veiklą.

Rinkiminė komisija.

HAMIT.TONO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATY

VUI "TA LK A " 
/bankeliui/ skubiai reika
lingas lietuvis užimti va
kuojančiai bankelio vedė
jo padėjėjo vietai.

Pageidaujama žinojimas 
buhalterijos ir bankinių o- 
pe ra c i jų. Atlyginimas-pa- 
gal susitarimą. Kreiptis 
į Bankelio vedėją E.Leng- 
niką, 21 Main St. E. Room 
203, Hamilton, Ont. Tel. 
JA 8-0511., "Talkos" Vald.

TRUMPA PASTABA
Patalpintame Tėv.Žibu 

riuose straipsnyje 1966 m . 
kovo 17 d. 4 psl. apie H. L. 
Namus su parašu Jz. P-us . 
Šis pilietis yra labai trum 
pai galvojantis. Jo straips 
nyje yra ir tiesos, bet vie 
noj vietoj suklupta visom 
keturiom.Pirmas-HLN vai 
dyba yra akcininkų išrink 
ta namus statyti.Ar ji pa 
jėgs juos pastatyti, yra ki 
tas klausimas,bet ji netu 
ri teisių likviduoti, nes tą 
funkciją gali atlikti tiktai 
akcininkų išrinkta likvida 
cine komisija.

Antras;likviduoti HL Na 
mų turtą ir perkelti pini
gus į Kanados Lietuvių Fon 
dą,čia yra didžiausia nesą 
monė.Mes visi žinome,kad 
Kanados Lietuvių Fondas 
yra labai kilnus dalykas , 
bet neužmirškime to, kad 
HL Namuose yra labai 
stambių akcininkų, kurių 
šeimos turi po $4200, 
$3000,$2000 irpo$lOOO. 
Tai kaip gali pilietis vieną 
/šėrą/ akciją įnešęs ar kie 
no kito šimtinę atstovauda 
mas duoti gaires kitiems 
ką su jų pinigais daryti. 
Kas mokėjo juos sutaupyti, 
tas mokės ir panaudoti.

Pataisa:Anksčiau talpin 
tam straipsny rašoma p . 
Bajoraitis gavęs 50 balsų 
į HL Namų valdybą,yra įvy 
kęs nesusipratimas,nes jis 
nekandidatavo, buvo savo 
kandidatūrą atsiėmęs, bet 
kai kurie akcininkai nepa
stebėję davė 50 balsų, tuo 
met mandatų komisija už 
protokolavo, o duomenis į 
spaudą buvo duoti iš man 
datų komisijos akto.

Atsiprašome už įvykusį 
nesusipratimą. J. R.

ATŽYMĖTAS LIETUVIS
Didelės Hamiltono Do- 

faseo plieno bendrovės 
laikraštis "Dofasco Illus
trated News", kuris šalia 
paskleidimo įmonėje siun 
tinėjamas ir su statybo
mis surištoms įstaigoms, 
kaip inžinieriams, archi
tektams,šių metų antrame 
numeryje įdėjo inžinieri
jos skyriaus darbuotojo, 
buvusio mūsuose žymaus 
sportininko, J.Bagdono nuo 
trauką prie modelio nau
jos "Monster" mašinos, 
prie kurios išvystymo jis, 
matyti yra prisidėjęs.Ma 
šina pagerintu būdu karš 
tą geležį pils į krosnis,kur 
jau verdamas plienas.
LIET. ŠEŠT. MOKYKLA

Vysk.M.Valančiaus var 
do po Velykų atostogų pra 
dėjus darbą šeštadienį,ba 
landžio 23 d. vaikus palei
džia 12 vai. ,t.y. anksčiau . 
Tai daroma todėl, kadangi 
mūsų mokytojai turi išvyk 
ti į Toronte KLK Fondo 
ruošiamas Mokytojų Die
nas. Vedėjas. 
STAIGMENA HAMILTONE

Gausus būrys giminių ir 
pažįstamų netikėtai "užpuo 
lė" J.V.Vasiliauskų namus, 
priversdami juos pasi
traukti į antrą aukštą. Bet 
"okupantas" buvo labai sve 
tingas,nes stalas valgoma 
jam buvo apstatytas mais 
tu,tortais ir kitais skanės
tais.Tik po to namo šeimi 
ninkai buvo pakviesti į apa 
čią,kur susėdus už stalo, 
svečių vardu K.Baronas 
pasveikino Ireną ir Vytau 
tą Vasiliauskus jų penkioli 
kos metų vedybinio gyveni 
mo proga. Sudainavus jubi 
liatams "Ilgiausių metų" 
buvo įteikta bendra dovana.

Dar ilgai svetingose J. 
V. Vasiliauskų namuose
skambėjo dainos,o atvykęs 
tik prieš keletą dienų iš 
Lietuvos p. Babeckas, dali 
nosi kelionės įspūdžiais su 
svečiais.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

NUOŠIRDŽIAI KVIEČIAME ATSILANKYTI Į

DIDŽIULĮ PAVASARIO 
BALIU

ATVELYKIO ŠEŠTADIENĮ, BALANDŽIO 16 DIENĄ 
JAUNIMO CENTRE

P r ogra mo j e:
ROCHESTERIO L. B. CHORAS VAD. J. ADOMAIČIO IR 
HAMILTONO V.A. V. PARAPIJOS CHORAS VAD. SOL. 
VERIKAI
V. VERIKAIČIO IŠPILDYS DAINŲ IR DEKLAMACIJOS 
PYNE.

ŠOKIAMS GROS GERAS ORKESTRAS 
VEIKS TURTINGAS BUFETAS.
LAIMĖS STA LIUKAI. LOTERIJA.

Pradžia 7 vai. vakaro. V.A.V. Parapijos Choras.

JACK BAGDONIS (left) of our engineering department examines a scale model of the “Monster

"AUKSO ŽĄSIS"
Tiek daug kalbų ir įvai 

rių straipsnių sukėlusi 
"Auksinė žąsis",balandžio 
3 d. atskrido ir į Hamilto 
ną.kur Delta kinoteatre ji 
buvo parodyta vietos lietu 
viams. Geras aparatas iš 
davė labai gerą garsą, pa 
rodė ir gerą aktorių vaidy 
bą. Bet daugumas žiūrovų 
išėjo nusivylę,kadangi fil 
mo turinys yra svetimas , 
nelietuviškas ir daugumos 
vaikų nesuprastas. Filmą 
stebėjo 396 suaugę ir 172 
vaikaLKino vadovybė prieš 
Aukso žąsį parodė paverg 
toje Lietuvoje gamintų fil 
mų ištraukas- "Karas ir 
meilė’ir "Kol nevėlu". Abu 
filmai bus rodomi Delta ki 
noteatre gegužės mėn. 1 d . 
Dėl propagandin’o pobū
džio, teko išgirsti, kad jie 
bus Hamiltono lietuvių pi 
kietuojami.
o Iš Lietuvos pas V.Ba- 
becką atvyko tėvelis.Sve
čias Torontą pasiekė skris 
damas iš Maskvos per Ams 
terdamą,sumokėdamas už 
kelionę 400 rb.Į Kanadą 
at vyko turisto viza ir žada 
čia išbūti 3 mėn. K. B.
• Krepšinio rungtynės šį 
sekmadienį rengiamos su 
Londono lietuviais vysk. 
Ryan mokykloje. Pradžia 
3 vai.Plačiau sporto sk.

Vanderlynų srovės yra šiltosios 
ir šaltosios, paviršiaus ir gelmių. 
Mokslininkai prileidžia, kad sro
vės apsprendžia klimatas. Srovių 
pažinimas svarbu navigacijai ir 
žvejybai. Nustatyta, kaip matyti

žemėlapy, paviršiaus srovės šiau
rės pusrutuly teka laikrodžio ro
dyklės kryptimi, gi pietų — prie
šinga kryptim. Mokslininkai nus
tatė ir priežastis: žemės sukima
sis į rytus, vėjai ir saulės šiluma.

P. KRONO ĮSTAIGOJE 
MuL inbrr?
in.Sek<įąma nusistovėjusia 
tradicija,didžiausia Hamil 
tono nekilnojamo turto pir 
kimo ir pardavimo firma 
B. Kronas Realtors,kovo 
12 d. vakare Lietuvių Jau
nimo Centre, surengė savo 
metinį pobūvį su premijų 
įteikimtuDalyvavo apie 350 
žmonių,kurių tarpe Hamil 
tono burmistras Vic Copps, 
Burlingtonoburmistras L. 
Berryman, Stoney Creek 
burmistras Jack Watson 
ir kiti žymesni vietos biz
nio ir pramonės atstovai. 
P. Kronas paaiškino,kad 
nekilnojamo turto biznis 
daugeliui žmonių reiškia 
didžiausią jų gyvenime 
biznio transakcija. Todėl- 
vystant gyvenvietes,komer 
cinius ir pramoninius didi 
nimus.profituoja iš to visi. 
O tai duoda pagrindo vi
siems bendradarbiauti ir 
kartu kelti bendrą gerovę.

ŠALPOS FONDAS HAMIL
TONE

šių metų pradžioj į Suval
kų trikampį yra pasiuntęs 
rūbų siuntinių. Šiuo metu 
gaunami padėkos laiškai iš 
su velykiniais sveikinimais 
Vieną tokį sveikinimą iš 
Punsko čia dedame.

Š.m.lapkričio mėn."Laiš 
kai lietuviams" numeryje 
Ant, Saulaitis, J. S., bando 
palyginti skautų ir ateiti
ninkų vasaros stovyklas.

Dėl stovyklos naudingu 
mo tur būt niekas neabejo 
ja.Žinant dvasiškio A.Sau 
laičio ir kaip skautininko 
didelį patyrimą ir objekty 
vumą, norėtųsi patiekti jo 
pastabas bei patirtus įspū 
džius, žinoma tiktai tiek, 
kiek tai liečia skautus.

Vadovai.Į skautų stovyk 
las atvyksta jau įprasta va 
dovybėsutam tikra patyri 
mo ir pareigų tvarka, nes 
kiekvienas vadovas žįno sa 
vo vyresniškumą, laipsnį , 
specialybę ir savo pareigų 
tikslą ir ribas.Ir stovyk
lautojai - skautai prie to
kios tvarkos yra pripratę .

Skautų skilčių sistema 
su patyrimo ir vyresntšku 
mo laipsniais taip pat yra 
natūralus būdas vadovams 
auginti. Sumanesni ir ga
besni pamažu išryškėja.Ž i 
noma, nereikia susidaryti 
įspūdžio,kad vieno ar kito 
sąjūdžio vadovai yra gėrės 
ni už kitus.

Tvarka.Žinoma,kad gau 
šioje stovykloje būtų labai 
sunku tvarkytis,Organiza 
c ija,kur i ištisus metus tu
ri būrelius,skiltis ar gru 
peš,stovykloje darbo nepra 
dės iš nieko ar tik iš praei 
tų metų stovyklos pat.irties 
prisiminimų.Kuo daugiau 
stovyklautojai turi pareigų 
ir atsakomybės,tuo leng
viau vadovams tvarkytis ir 
stovyklautojams auklėtis. 
Skautai pripratę prie ri
kiuotės ir sutartinių ženk 
lų. Todėl jiems nėra ilgo 
tarpo tarp signalų ir ri
kiuotės .Jiems įprastinė ri 
kiuotė nėra tokia įkyri.

Religingumas.Skautų re 
ligingumas kitiems papras 
tai atrodo įtartinas, girdi, 
jo nepakanka.Skautai įri-

1952 m. atsitiktinai užtikta ir 
vandenyno gelmių srovė Ramiaja
me vandenyne, kuri teka gana lė
tai. Gelmių srovės dažniausiai te
ka priešinga kryptimi paviršiaus 
srovėms. (M. R)

7 PSL.

kiuojami tarp gerų katalf 
kų ir bedievių, atseit savo 
tiški indiferentai. Bet kas 
pažįsta skautų ideologiją, 
santvarką ir dvasią, tas ži 
no,kad skautų tikslas yra: 
pilnutinė sąmoninga asme 
nybė,geras tautietis-pilie 
tis ir visa tai paremta ti 
kėjimuį Dievą ir religine 
praktika bei tarnavimu ki 
tiems-savo artimui-žmo- 
gui. Nors bendrai skautų 
siekiai nėra specialiai ka 
talikiškijbet grynai krikš 
čioniški.Užsiėmimai gam 
toje yra kartu sąmoningi 
netiesioginiai skiepijimai 
pažinti gamtos grožį ir 
žmogaus vertę, o juk šiuo 
se vertybėse atsispindiKū 
rėjo ranka ir meilė.

Programos.Pas skautus 
vyrauja visa,kas žmogų iš 
moko savarankiškai gam 
toje ir gyvenime verstis . 
Viskas ne tiek aiškinama, 
kiek praktiškai užsiimama 
per pašnekesius,žaidimus. 
Toks metodas labai priei 
namas 7-14 metų vaikui. 
Taigi stovyklavimas yra 
integrali skautybės auklė 
jimo ir auklėjimosi dalis . 
Skauto be stovyklavimo ne 
įsivaizduojama.

Tik skautų kasdieninių 
laužų šabloniškas forma
lizmas gal nustūmė tikrą 
laužų tikslą ir prasmę. Ne 
retai skautai turi gal per 
daug cirkinių pasirodymų 
be gilesnės minties.

Sunkumai. Iki tobulumo 
visur toli. Pirmiausia sto 
vykios turėtų atsiekti savo 
tikslą šiais moderniais lai 
kais .Jaunimas stovyklose 
turėtų būti ramus/tyla be 
radio, televizijos,automo 
bilių/drausmingas/ne:nuo 
tykių ieškotojas, didmies
čio žiūrovas, užimtas tik 
pats savimi ir sau/, drau
giškas,bendruomeniškas , 
sveikas.Tik su virš minė 
tais jaunuoliais galima iš 
eiti stovyklos programą.

Pagaliau patarimas. Ge 
resniam stovyklos pasise 
kimui užtikrinti, reiktų 
taip vadinamos talkosrlie 
tuviškos tarnybos/peace 
corps/, tai yra jaunų vado 
vų-muziko,šokių, žaidimo 
sporto vadovą,vandens sar 
go, lituanistinių dalykų ir 
vakarų programų vedėjo. 
Reiktų taip pat būtinai ves 
ti stovyklos metraštį bet 
grįžus namo išsamiai ap 
tarti buvusią stovyklą su 
buvusiais ir busimaisiais 
vadovais. L. E-tas.
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MOWT1REAL
LITUANISTINIU KURSU 

MOKSLO UŽ BAIGTUVĖS 
Mokyklų komisijos patvar
kymu mokslo metus turim 
baigti balandžio 23 d. Eg
zaminų tvarka Kursuose 
numatyta tokia:

Balandžio 16 d. trečiam 
kursui egzaminai raštu iš 
lietuvių kalbos/diktantas ,
liet, literatūros atpasako- jose yra šimtai klubų, ku 
jimas/;pirmam ir antram 
kursui keliamieji egzami
nai į aukštesnį kursą raš
tu ir žodžiu iš visų moko- 
mokomųjų dalykų.
Balandžio 23 d. trečiam 

kursui išleidžiamieji eg
zaminai žodžiu iš tikybos 
lietuvių kalbos ir literatū
ros, Lietuvos istorijos ir 
geografijos.
Egzaminų komisiją suda

rys: A. V.par.klebonas T. 
K. Pečkys, S J, kaip Kursų 
globėjas, Seimelio Prezi
diumo atstovas, Tėvų ko
miteto pirmininkas irKur- 
sų* mokytojai.
Balandžio 30 d. 9 vai. ry

to visi mokiniai renkasi į 
AV parap. salę generali
nei repeticijai. Visų mo
kinių dalyvavimas būtinas. 
7 vai. vakaro A. V.salėje 
mokslo metų užbaigimo 
aktas ir pasilinksminimas 
su programa ir šokiai gro
jant geram orkestrui.
Gegužės 1 d. 5 vai. po pie

tų AV bažnyčioje šv.mi - 
šios ir po mišių tuojauMo 
tinos dienos minėjimas ten 
pat salėje. Paskaitą skai
tys kun. J. Gaudzė,prog
ramą atliks Lituanistinių 
kursų mokiniai.

Kursų mokytojai.

DR. J. S E M 0 G A S

5441 BANNANTYNE,Verdun. 
Pirmadienįir , _
ketvirtadienį 2-4 j 7-9 p.m. 

antradienį ir _ .. *. 2-4 p.m.penktadienį
trečiadienį 7—9 p.m.
šeštadienį 11—1 p.m. 

PO 7-3175; namą 6-9582.

DANTŲ GYDYT0J AS
Dr. J. MALIŠKA

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

Namą tel.: MU 1-2051.

DR. A. O. JAUGEL1ENĖ
DANTŲ GYDYTOJA

1410 Guy Street, 1 aukštas 
11 - 12 kambarys.

T ei. 932-6662: namu 737-9681

ORGANIZUOJAMAS 
ŽVEJU KLUBAS

Ž inome , kad Montrea 
lyje yra nemažai vendens 
sporto mėgėjų, kurie save 
vadina žvejais.

Visiėms žinoma,kad ž ve 
jyba Kanadoje yra gana po 
puliarus laisvalaikio užsi 
ėmimas. Visose provinci 

rių nariai savo tarpe ran 
dabendrą kalbą. Žvejybos 
populiarinimui išleidžia 
ma tūkstanč iai dolerių įvai 
rioms varžyboms, įvai
rioms premijoms.

Žvejojimas Kanados lie 
tuvių tarpe taip pat yra po 
puliarus.Gražiai veikia To 
ronto,Hamiltono,Sudburio 
Wellando ir kitur esantie 
ji žvejų klubai,kurie pui
kiai reprezentuojasi kana 
diečių tarpe propaguojant 
lietuvio vardą.

Viso to akyvaizdoje, gal 
vojama.kad ir Montrealio 
lietuviams žvejams būtų 
pats laikas apie tai rim
čiau pagalvoti, ir tokį žve 
jų, o gal kartu ir medžio 
tojų, klubą įsteigti.

Tam yra sudaryta inicia 
torių grupė, kurie šia min 
timi ir kreipiasi į visus se 
nūs ir jaunus žvejus, nežiū 
rint jokių skirtumų jungtis 
į organizuojamą žvejų klu 
bą.

Tad ikibal. 25 d. visi no 
rintteji būti klubo nariais 
maloniai prašomi praneš 
ti savo sutikimą raštu, te 
lefonuai' žodžiu šiems or 
ganizuojamo klubo inicia 
toriams:
Pr.Bukauskas DO6-2367 
Stp. Kęsgailą PO7-5956 
A.Mylė PO7-453O 
J.Šiaučiulis DO6-3884 
vakare PO7-2781.

Iniciatorių vardu 
J.Šiaučiulis

AUKSO ŽĄSIES ŽIŪRĖTI 
į New Yorką aną sekmadie
nį iš Montrealio buvo nuvy
kę K. Barteška, D.Sibitytė, 
R.Piešina, A. Baršauskas, 
P.Celtorius ir A.Mažeika, 
šio pastarojo mašina. Visi 
filmu liko patenkinti, nors 
ir randa jame trūkumų. 
Laukiamas filmas ir Mont- 
realyje, kur yra jo gimtinė.

ADVOKATAS
STASYS DAUKŠA, LI..D.

4 Notre Dame St. E.
Suite 902 ir 903

Tel: 861-8478 ir 861-8479

^BALTIJOS* STOVYKLOS 
BALIUS.

ryšium su balandžio 30 d. 
ruošiamu Montrealio LietiKlu 
bo nauju patalpą atidarymu, 
nukeliamas j sekanti šešta 
dieni, tai yra, gegužės mėn. 
7 d. Balius įvyks Aušros 
Vartą parapijos saleje. Pro 
grama išpildys jaunimas, šo 
kiams gros Loyola studentą 
orkestras. Pelnas skiriamas 
“Baltijosf stovyklos staty 
bai. Visi kviečiami dalyvauti.

“BALTIJOS” STOVYKLOS 
MIŠKO VALYMUI 
sutartis jau pasirašyta: po 
$30.00 uz kiekviena išvaly 
tą 100X100 pėdą plotą.

Miško valymui vajus vyks 
ta savanorišku įmokėjimą pa 
grindų. Nei asmeniškai, nei 
nuo duru iki duru lėšos nebus 'I 1
renkamos. Vajus vyksta leto- 
tokai. Buvo užplanuota $720. 
00, lig Šiol gauta tik $268. 
Su $720 butą buvę galima iš 
valyti mišką iki pat kelio, o 
taip pat visą ežero pakraštį ir 
padaryti žvyruotus kelius i 
nauju pastatu ir palapinių ra 
joną. Tie keliai būtu buvę la 
bai naudingi purškinimams nuo 
uodu. Lac Sylvere draugija 
jau yra įsigijusi sunkvežimį 
ir priemones tam reikalui. Ta 
čiau atrodo, kad ligšiolinis 
vajaus pasisekimas neleis 
įvykdyti visu tu planu. Pir
miausia bus valomas tik pa 
grindinio pastato ir naujai 
numatytą statyti pastatu rajo 
nes. Tiktai gaila, kad net ir 
tėvai,kurie savo vaikus siun
čia į stovyklas, dar ne visi 
prie šio stovyklos pagerinimui 
taip reikalingo vajaus prisi
dėjo.

Kas gali, prašomi prie miško 
valymo vajaus prisidėti. Pi 
nigus galima imokėti “ Lite” 
i sąskaitą D984 arba čekius 
siusti: “Baltijos” Stovyklai 
1465 DeSeveSt., Montreal 20. 
“Income Tax” reikalui kvitai 
bus pasiusti pradžioje 1967 
m. už visas šiais metais gau mas įvyks balandžio 17 d., 
tas aukas, kaip tai buvo pa- [UOjau p0 sumos, 
darytas šiais metais už 1965 
metus. Pr.R.

VELYKŲ ŠVENTĖMS 
Montrealin buvo atva
žiavę daug tautiečių pas 
savo artimuosius. Buvo 
matomi pp. Daniai iš Ot 
tavos, taipgi iš Ottavos 
pp. Jurkūs, p. Jurėnas; 
Toronto pp. Otto ir kt.

IŠNUOMOJAMAS 
didelis butas ir ieško
mas 3-4 kambarių bu
tas .Skambinti 748-6498.

Į SUVAŽIAVIMUS TORON
TE,

Lietuvių Ffcndo, kooperati
nių, bankų ir KLB Krašto 
Valdybos posėdžius iš Mo
ntrealio šį šeštadienį išva
žiuoja Pr.Rudinskas, D. 
Jurkus ir St. Kęsgailą, o 
gal ir dar daugiau kas.

IŠRAIŠKOS ŠOKIO KON
CERTAS 

dalyvaujant Birutei Vait- 
kūnaitei ir jos grupei įvy
ksta šią savaitę,ketvirta
dienį, penktadienį ir šeš
tadienį Revue teatre, 1858 
St. Luc/kampas St.Mark/ 
8:30 vai. vakaro.

NUOSTOLINGA SAVAITĖ 
Praėjusią savaitę Montre- 
aly buvo perdaug lietuvių 
mirčių: Mirė p. Pėterai- 
tienės motina, Simanas Ge
rulis, Vytautas Glaveckas, kėti.Ir Jaunimo Peticijai 
Elzbieta Brostauskienė ir 
Bostone Ponios Adomaitie
nės motina. Visiems užuo
jauta.
SKAUTŲ-SKAUČIŲ TĖVŲ

SUSIRINKIMAS 
kviečiamas balandžio 17 d
po 1O vai.mišių N.M.Pr. • Po20dol.aukojoV.Juod 
Seselių namuose. Šio su
sirinkimo tikslas yra su
sitikti ir pasikalbėti skau
tų vadovams ir tėvams rū
pimais klausimais, išreik
šti savo pageidavimus bei 
sumanymus. Susirinkimą 
kviečia Skautininkų Ramo
vė.

DLK VYTAUTO KLUBO 
nauju namą atidarymo iškil 
mes balandžio 30 d. 5 vai.po 

U1 pietų. Bilietus prašoma isigy 
ti iš anksto, kurie gaunami 
Klube ir pas platintojus.

Klubo Trustee pradeda iš
mokėti nuošimčius už pasko 
las 7%, kurios buvo suteik
tos klubo namu statybai. Iš- 

’ mokėjimas bus vykdomas per 
'.klubo šėrininku susirinkimą 

balandžio 24 d. Valdyba. 
• Sv. Onos d-jos susirinki

vaikis iš Clevelando ir Ig 
nas Kazlauskas iš New 
Yorkąbuvęs Kauno ni gim 
nazijos ir Lietuvių Gim
nazijos Muenchene direk
torius, didesnę dalį savo 
amžiaus praleidęs dirbda 
mas su jaunimu.Laiške jis 
rašo:'Šiandien nuoširdž iai 
džiaugiuosi ir didžiuojuosi 
Jūsų kovos už Lietuvą žy 
giais:Lapkričio 13 žygiu ir 
Jaunimo Metų žygiu'." 

TORONTO, ONT.
REIKIA BENDRAVIMO SU 
LIETUVA

Ryšius su Lietuva disku 
tavo Toronto ateitininkai 
sendraugiai savo susirinki 
me balandžio 3 d.Prisikė 
limo salės muzikos kam
bary j e.Į susirinkimą buvo 
kviečiami irkitituo klausi 
mubesidomį, tačiau tik ke

• Skautininku Ramovės susi lėtas tokių tebuvo.
rinkimas šaukiamas atvelyky Diskusijas pradėjo B. Sa 
je po 10 vai. mišių pas sese-kalo moderuojama grupė t 
les. iš p.Šaponienės, J. Matulio
• Skautu vadovai iš Ska-gos alo»A • Gurevičiaus, R. Vaš 
lankysis Montrealyje balandz. toko ir K. Manglico. Po jų 
23 d. Tą dieną bus skautą su 
eiga A.V. Parapijos salėje, 
kurioje dalyvaus svečiai vyr. 
sk. O. Zalskienė ir Dr.Juode 
lis.
• Eilė moatrealiečiu buvol 
pabėgusiu nuo žiemos i šil
tesnius kraštus. Prieš šven
tes jau daugumas sugrįžo i,- 
dege Floridos ir Kalifornijos 
gamtos karščiais, j u tarpe ma 
tesi J.irE. Adomoniai, D.irP 
Norkeliūnai ir E. Vanagiene.

buvo pasisakymų ir iš pu
blikos .Vis i kalbėję sutiko, 
kad ryšys yra būtinas tik
tai reikalingas budrumo, 
kad nepakliuvus į sovietiš 
kas p inkles.Tikta i vieni pa 
sisakė už ieškojimą būdų 
kontaktui ir nevien tik su 
pavieniais asmenimis, ki
ti siūlė griežtai laikytis 
veiksnių konferencijoje nu 
statytos linijos.

JAUNIMO METAI 
/atkelta iš 1 psl./

JAV ir Kanadoje beveik 
kiekviename mieste yra 
sudaryti Jaunimo Metų ko 
mitetai arba veikia pavie 
niai asmenys-ryšininkai. 
Iki šiol energingiausiai pa 
sireiškė komitetai Chica 
goję /J. Kregždys/, Los 
Angeles /E.Radvenis/, Cle 
velande /D .Kižys/, Detroi 
te/V.Urbonas/, Worceste 
ryje /P. Molis/, Waterbu 
ryje /G. Šlapkūnas/, Phila 
delphijoj/A.Gečys/, Lin
den, N. J./B. Vaičiūnaitė 
irK.Samstaitė/,ir kitur.

v K.
• Jaunimo Kongresui pa
siruošimas vyksta gerai. 
Daug jaunimo labai nori 
į Kongresą atvykti iš dau
gelio kraštų, bet ne visi 
turi pinigų kelionei apmo- 

daugelyje kraštų vykdyti 
jau išsiuntinėti blankai tų 
kraštų kalbomis. Bet ir 
čia tas pat kliuvinys- sto
ka lėšų. Tautiečiai kviečia 
mi aukoti šiam kilniam ti
kslui.

VALDŽIOS STIPENDIJOS 
LIE TUVIAMS

Iš 1726 studentų, gavusių 
Ontario Universitetų Rei
kalų Departamento $1500 
vertės stipendijas sielęti 
magistro ar daktaro latps 
nių tik trys ar dvi teteko 
lietuviams: J. R. Račinskui 
/U-ty of Waterloo/,Miss 
A .Dove ika/ Liet ?//M cMa s 
ter U-ty Hamiltone/ ir G. 
A. Beresnevičiui /U-ty of 
Toronto/. Pastarasis gy
viai reiškiasi ir lietuviško 
je veikloje.
VYKO G.K. RAČKAUS 

PARODA
Kovo 26-balandžio 7 dd . 

Toronto Picture Loan So
ciety galerijoje vyko Jur
gio Račkaus tapybos paro 
da. Dauguma darnų atliktų 
pastaruoju metu daug ski 
riasi nuo jo ankstyvesnės 
lunarinės nuotaikos tapinių 
nors ir tebėra abstraktūs .

0 J.Daubėnas pakviestas 
vasaros metu dėstyti vai - 
dybą ir režisuoti mokykli
niams sambūriams.
o Toronte lankėsi Otavos 
universiteto prof. A.Ra - 
mūnas.

jusu apdrauda:
Reikalinga patvarkymo?
Reikalinga patikrinimo?

GERIAU DABAR-NtG VĖLIAU, 
NELAIMEI ATSITIKUS

TAI JUMS NIEKO NEKAINUOJA.

SKAMBINKITE :

Adomonis Insurance
Agency Inc

DAR DĖL DEMOKRATU 
NĖS OPOZICIJOS.
Praeitame NL numeryje 

"atitaisomas" Toronto Pa 
ramos kredito kooperatyvo 
metinio susirinkimo apra 
šymas.Visiems turėtų būti 
suprantama,kad kooperacU 
niame judėjime partijų, o 
ypač politinių negali būti. 
Deja, visiems žinoma,kad 
Toronto atveju taip nėra . 
Negi skaitytojai tokie nai 
vūs.

Juk negėda turėti nuomo 
nę demokratinėje bendruo 
menėje, kurioje tariamės 
gyveną.Korespondentai tai 
pažymėjo,nes gi yra įdomu 
kokias pasėkas sukėlė V . 
Adamkavičiaus praneši
mai.

ATVYKO DĖL PENKIOLI
KOS

Alkos sambūrio ruoštą, 
paskaitą sekmadienį kovo 
27 d. skaitė iš New Yorko 
atskridęs aktorius ir dra 
mos mokytojas J.Daubėnas 
Deja, įdomaus žmogaus iš 
girstt tebuvo penkiolika 
klausyto jų.Tai,žinoma, pri 
gesino šį rudenį gražiai 
pradėjusių veikti alkiečių 
entuziazmą.

DR. V. GIR1UNIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA 
3938 Rosemount Blvd.

Tel:$A7-5552: namu RA 1-0656

ADVOKATAS

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

Suite 205
168 Notre Dame St.E.

UN 6-2063 ir UN 6-2064.

J. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS

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

TEL: 722 - 2472

TIKSLUS IR GREITAS PATARNAVIMAS

DR. IRWIN COPNICK
DANTŲ GYDYTOJAS 

4966 Decarie Blvd. Suite 7. ■
Montreal, Que. Tel. 489- 3191.

Notaras
J. BERNOTAS 

B.A., B.C.L.

SIUVU IR PARDUODU 

Taisau ir Remodeliuoju 
Vasaros laike saugojimas 

/ Storage /.

6396 Bannantyne, Verdun. 
PO 7-6183.

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

Sun Life Building 
Suite .2001

Tel.: UN 6-4364.

I.G.ELECTRIC R d

LIETUVIŠKAS PUSVALANDIS GIRDIMAS KAS 

ŠEŠTADIENIS PER CFMB STOTI.
BANGA 1410, 5.30 VALANDA. VAKARO,

Programos vedėjas L. Stankevičius.
Tel- 669 8834.____________________________________

Elektros kontraktorius

IGNAS G U R ČI N A S.

889 •• 56 Avenue 

Lachine, Tel. 631- 0882 _

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

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

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

A. NORKELIUNAS
Commisioner of the Superior Court of Montreal 

MONTREAL ENTERPRISES REG’D 
VISŲ RŪSIŲ DRAUDIMAS.

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

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

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

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

KASOS VALANDOS:

1465 DE SEVE: ROSEMOUNTO SKYRIUS:
Sekmadieniais 10.30 - 12.30. ,,,, _ „ __

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

Vakare trečiadieniais ir jVakare: pirmadieniais, trečiadieniais 
penktadieniais 7.00 - 9.00 vol. ir 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 valandorrtis: 
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 iemė St. Hubert, 
netoli St. Elenos salos

/1967 m.pas. parodos vieta/.

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

Montreal 5,Que.

LAIKRODININKAS
ANTANAS ŽUKAS 
1855 WELLINTON ST. 

Tel. WE 2- 0644.
TAISAU IR PARDUODU 

ŽEMOMIS KAINOMIS 
LAIKRODŽIUS IR JUVELYRUS.

AR ŽINOMA, KAD

’’NEPRIKLAUSOMOS 
LIETUVOS” SPAUSTUVĖ

spausdina bilietus, pakvietimus, vizi
tines ir padėkos korteles, įvairius 
blankus, receptams lapelius, vedybi
nius pakvietirns, mirties atveju už- 
uc jautos laiškus, visokius ’’statement 
tus”, vokus su adresais, laikraščius, 
tumalus ir knygas.
Darbą atlieka pigiaupiegu kitos spaus 
tuvės. Kviečiame įsitikinti.

Spausdintus galime priimi paštu ir paštu 

pasiųsti.

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

F ALCON—FAIR LANE 
GALAXIE—THUNDERBIRD 

MUSTANG —TRUCKS

Sį^/^FORD
Sales Limited

4415 Bannantyne Avė., 
V e r d u n.

USED CARS
1 year guarantee.

Kreipkitės į
LEO GURECKAS

Sales Managers Assistant Tel. namų DO6-2548
Keating Ford lietuvis atstovas Įstaigos 769-8529

769- 8831.’
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