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JAV prezidentas Johnson ir Meksikos preziden
tas Diaz Ordaz susitikę Meksikos sostinėje ati
dengiant ten JAV prezidentui Linkolnuipaminklą.

PRflįJUSI SflVflITf
SUAMERIKOS JUNGTINIŲ VALSTYBIŲ SANTYKIAI 

PRANCŪZIJA DRAMATIŠKAI ĮSITEMPIA 
damas į JAV pareiškimus , 
ultimatyviai 
PAGRASINO "IMTIS ATA 
TINKAMŲ PRIEMONIŲ", 
savo interesams ginti. 
Prancūzijos min. pirm. 
Pompidou pareiškė, kad 
Prancūzija nesitraukia iš 
Atlanto sąjungos,tiktai no 
rinti turėti daugiau sava
rankiškumo ir elgesio lais 
vės.

Tačiau kiti Atalnto są
jungos nariai kitaip supran 
ta de Gaulle reikalavimus 
ir jo elgseną su NATO. Ir 
visi,išskyrus Prancūziją, 
pasisako už laikymąsi šios 
organizacijos,kurios dėka 
Europa buvo saugi "kaip 
už pečiaus",atsikūrė po 2 
Pasaulinio karo ir sukūrė 
augšto lygio gerbūvį.

O vis dėlto klausimas 
tebelieka neatsakytas 
KODĖL PRANCŪZIJA 
TRAUKIASI IŠ NATO?

Amerikos diplomatai te i 
gia, kad tai siejasi su de 
Gau’le pasiryžimu keisti 
santykius su Rusija ir ki 
tais sovietiniais kraštais, 
kaip jis padarė su Kinija, 
Vakarų gi diplomatai,ypač 
Prancūzijos, teigia, kad 
taip reikalai vystosi todėl, 
kad Prancūzija nepasitiki 
Amerika, kuri neryžtinga 
ir atrodo visai nepajėgi 
Azijoje,ir pas save, "savo 
pošonėje'uKuboje, Domini 
koje ir kt. srityse. Atseit, 
jeigu Prancūzija taip elgia 
si, tai kalta esanti Ameri 
ka.
KITOS NAUJIENOS TRUM

PAI
• Prasideda Prancūzijos 
ir V. Vokietijos užs.reik. 
ministerių pasitarimai po 
de Gaulle pareiškimų.
• Gniezno katedroje, Len 
kijoje, kur prasidėjo Len 
kijos krikščionybė, įvyko 
tūkstančio metų Lenkijos 
krikšto iškilmės.
• Pietų Korėja, pagelbė
dama P. Vietnamui, atsiun 
tė 3000 karių.
• Pietų Vietnamo politinio 
komiteto pirmininkas pa
reiškė, kad susitarta dėl 
naujos konstitucijos,pagal 
kurią bus išrinktas steigia 
mas is V ietnamo parlamen 
tas.

Prieš kelius metus Ame 
rikos kontinente iš Euro
pos tolių lyg tolimos per
kūnijos dundėjimas pasi
girsdavo de Gaulle nepasi 
tenkinimo dundėjimas, bet 
ir vėl dangus išsiblaivyda 
vo ir net protarpiais nu
švisdavo pragiedruliais . 
De Gaulle kai kada kaž ko 
dėl šviesiai nusiteikęs, net 
prisimindavo vizito į JAV 
būtinumą. Ir kažkaip tary 
turn šviesiau darydavosi 
Vakarų padangėse.Santar 
vė atrodė yra išsilaikanti.

Bet kažkas atsitiko, kad 
viskas gana staigiai pakito 
ir visų
VAKARŲ PADANGĖ ĖMĖ 
NIAUKTIS.

Kode l?Kol kas tikresnio 
atsakymo nėra. Tuo tarpu 
tiktai spėliojama.

O JAV santykiai su Pran 
zūcija tolydžio eina blogyn.

Paskutiniais laikais san 
tykiai įsitempė beveik ligi 
atviro konflikto.

JAV valstybės sekreto
rius Dean Rusk, matyti, no 
rėdamas paveikti Prancū 
zijos masių nuotaikas ne
naudai de Gaulle,kur is pra 
dėjo Vakarams diktuoti, 
laikraštyje "Match" para 
Šė straipsnį, kuriuo smer 
kia Prancūz ijos ž ingsnius, 
nukreiptus prieš Atlanto 
sąjungą.

JAV turi pagrindo kaltin 
ti, nes 
PRANCŪZIJA PASIELGĖ 
VIENAŠALIŠKAI, 
nepadariusi jokių žygių NA 
TO reformų, jei tokios bū 
tų reikalingos, klausimą 
svarstyti pakto narių susi 
rinkime.

Prikišdama Prancūzijai 
vienašališkumą,Amerika, 
be to, dar pabrėžia, kad de 
Gaulle duotasis terminas 
ištraukti visas jėgas ir 
įrengimus iš Prancūzijos 
iki 1967 metų balandžio pir 
mos dienos yra pertrum- 
pas. Amerika pageidauja 
dvejų metų. Be to,Ameri
ka pareiškė,kad teks atsi 
sakyti prancūzus aprūpinti 
atominiais ginklais ir "per 
žiūrėti kitus susitarimus".

Ambicingąjį de Gaulle 
šis pareiškimas išvedė iš 
pusiausvyros ir jis, atsaky

Erhardas, perėmęs iš Adenauerio ne tiktai kanclerio, 
bet ir partijos vado pareigas, labai užrietė cigarą,bet 
Adenaueris jam sako: perdaug neriesk, nes gali nuluž 
ti... nes kanclerio ir partijos vado pareigos nelengvos

KAS NAUJA KANADOJE
v Toronto "Varpo" choras, vedamas muziko Stasio Gailevičiaus ruošiasi Dainų Dienai

LAIVŲ LINIJA LENINGRA- ĮSAKYMAS IŠMOKTI DVI----------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------
D AS- MONTREALIS

Kanada su Sov.Rusija su 
tarė naują laivų liniją Le- 
ntngradas-Montrealis.Lai 
vas "Aleksander Puškin" 
kasmet padarys 6 reizus 
Leningradas-Montrealis, 
pakeliui sustodamas Hel
sinky, Kopenhagoje, Londo 
ne ir galiausiai Montrea- 
lyje. Montrealy jis bus ba 
landžio 27 dieną.Statyba jo 
atsėjo 12,500,000 dolerių. 
Eina derybos ir dėl oro Ii 
nijos Maskva-Montrealis.

KANADOS MINISTERS 
APIE SANTYKIUS SU 
KINIJA

Kanados prekybos minis 
teris Robert Winters pasi 
sakė už Kanados santykių 
su Kiniją nustatymą. Jis 
taip gi pasisakė, kad Kana
da turi eiti prie nemokamo 
mokslo visose mokyklose, 
bet tuo tarpu dar nesanti 
pasiruošus {.Winters mano, 
kad Kanados balsuotojų 
skaičius turi būti praplės
tas,leidus jaunimui balsuo 
t i jau pradedant 18 metų. 
auksas iš jūrų dugno 

18-me šimtmetyje ties 
Louisburgu, Naujoe Škoti
joje nuskendo prancūzų lai 
vas.Dabar narai iš to laivo 
išėmė daug aukso ir sida
bro,kuris pavedamas Hali 
fakso teismui nuspręsti, 
kam jis bus atiduotas .

• JAV prezidentas John- 
sonas, Meksikoje, atida
rant Linkolnui paminklą, 
buvo iškilmingai sutiktas 
ir sėkmingai tarės su Mek 
sikos prezidentu Diaz Or 
daz, su kuriuo sutarė toli 
siekiančią programą.
• Čekų kardinolas Bera- 
nas.kelius metus kalintas 
bet vėliau išleistas į Vaka 
rus, atvyko į New Yorką, 
kur jj sutiko kard. SpelI- 
manas.
• Filipinų parlamentas nu 
tarė P.Vietnaman pasiųs 
ti 2000 karių dalinį.
• SSSRužs. r. min.Gromy 
ko atvyksta į Romą ir lan 
kysis pas Popiežių.
• Australijos sostinėje, 
Canberoję, vyksta tarptau 
tinės parlamentarų s-gos 
suvažiavimas .kuriame da 
lyvauja apie 200 atstovų 
iš 50 kraštų. SSSR delega 
cijai pirmininkauja Justas 
Paleckis,kurį lietuviai pi 
kietavo.Tą faktą pažymėjo 
viso pasaulio spauda.

KANADOS KALBAS
Įsakyta valdininkams ir 

tarnautojams Kvebeke iš 
mokti anglų ir prancūzų 
kalbas,kad abi lygiomis bū 
tų vartojamos.

KANADOJE KYLA AUTO
MOBILIŲ PRAMONĖ

Anksčiau dvi firmos bu 
vo paskelbusios automobi 
lių pramonės praplėtimą: 
Fordas 85 milijonais dole 
rių ir Chrysleris 12 milijo 
nų dol., o dabar paskelbė 
ir American Motors Ltd. 
Bromptone šiemet pasky 
rusi įmonių išplėtimui 
3, 500,000 dol.
NAUJOS KANADOS POLI
CIJOS PRIEMONĖS

Policijos RCMP vadovy 
bė nutarė įvesti specialius
laidus policijos reikalams, susipažinimo tikslu čarte- 
Latdais skubiai galės per 
tiekti įvairias žinias, nusi 
kaitimus, pirštų nuospau
das, padirbtus čekius, pa
dirbtų pinigų nuotraukas ir 
tt. Šis susisiekimo būda~ 
įvedamas palaipsniuūpir- 
madidiesiems miestams- 
Montrealiui.Torontui, Van 
kuveriui ir 1.1.
AUSTRALIJOS SOSTINĖ
JE CANBERROJE 
lietuviai pikietavo Justą 
Paleckį, kuris vadovau
ja SSSR "parlamentarų" 
delegacijai. Viso pasau
lio spauda tą faktą pažy
mėjo.
• Prancūzijos parlamento 
opozicija apkaltino de Gau 
lie dėl NATO ardymo ir jo 
diktatoriško būdo veiklos.
• Sovietai apkaltino JAV 
bandymy "pagrobti" jų pa 
siuntinybės Tokyo mieste 
antrąjį sekretorių Pokrov 
skįJAV kaltinimus atme
tė.
• Kinijos laivai slaptai at 
vežė į Indoneziją ginklų ir 
karių.
• JAV.DB ir V.V.tariasi 
kaip pasielgti dėl de Gau
lle reikalavimo atitraukti 
karines jėgas iš Vokieti
jos ir Prancūzijos.
• Gomulka žiauriai apkal
tino Lenkijos vyskupus už 
kišimąsi į politiką.
• Pietų Vietnamo lėktuvai 
bombardavo Hanojaus prie Mikaila iš Detroito,M.Bra 
miesčius.
• 69 JAV senatoriai pasi
sakė prieš žydų persekioj
imą Rusijoje.

Kada tie senatoriai pasi
rašys reikalavimą kelti 
Lietuvos klausima JTO?
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Lietuvių gyvenimo faktai
KANADOS LIETUVIŲ FONDO METINIS SUSIRINKIMAS 

Kanados Lietuvių Fondo 
suvažiavimui pirmininka
vo inž.A. Paškevičius, pre 
zidiumedarbuvo P. Januš
ka ir K.Lukošius. P.Januš- 
kaiperskaičius protokolą, 
Tarybos pranešimą pada
rė pirm.V. Ignaitis, vald. 
pirm.dr.A.Pacevičius ir 
reik. ved. inž. P. Lelis.Re
viziją padarė montrealie- 
čiai Pr. Rudinskas ir D. 
Jurkus, konstatvę tvarką. 
Pirm. dr.A.Pacevičiui 
pareferavus apie pastan
gas Fondą įregistruoti ir 
gauti čarterį, iškilo pla
tesnių pasisakymų, kurių 
išvadoje valdyba paprašys 
ta nariams išsiuntinėti SU'

rioprojektą,nes ypač yra 
svarbu, kad Fondas neabe 
jotinai liktų pastoviai lie
tuvių rankose ir, be to , 
kad nenutrūktų jo saitai su 
KLBendruomene.

LF dabar turi.-Paramoj 
$ 16,899.32, Prisikėlimo 
banke $3,117.00,Montre
alio Lite$3,450. 20 iiHa- 
miltonoTalkoje $466.67. 
Dar turi Šerais 470.00, 
tat viso grynais pinigais 
turi $23, 933.18 ir su ki
tais viso $ 24, 403.Ų .

Metinis pelnas,$1097. 
paskirstytas taip:Jauni- 
moKongresui $500.00 
ir KLB Švietimo skyriui 
mokslo priemonėms įsi
gyti $ 500.00.

Norint gauti daugiau pel
no išrinkta investacijos 
komisija:inž. L. Balsys ir 
P. Vasys, kurte kooptuos 
trečiąjį narį.

Taryba papildyta iki 12, 
darinkus J. Berseną ir L. 
Balsį.

Nepaprastai maloni,nuo 
širdiir didelė1O dol.auka 
atėjo iš mielo jaunimo bi 
čiulio 80 metų judraus pro 
fesoriaus Igno Končiaus . 
Dar po 1O dol. aukojo: J . 
Vaineikis iš Chicagos, J.

tėuieuė ir J.A.Januškevi 
čius iš Dorchester, J. Beli 
nis iš Grand Rapids, A.Bui 
nys iš Hamilton, N. Feld
man iš Rochester, V Izbic 
kas iš West Ro bury, dr . 
A. Pakalnis iš Peebles, 

LIETUVIŲ NAMŲ 
BENDROVĖS NAUJA
VA LDYBA
Š.m. kovo 27 d. įvyku

siam visuotiniam narių su 
sirinkime papildyta Lietu 
vių Namų /Toronto/ ben
drovės valdyba pasiskirs 
tė pareigomis sekančiai: 
pirmininkas dr.J.KaŠkelis, 
sekretorius Pranas K veda 
ras,iždininkas Aleks.Sta-1 
tulevtčius.ūkio vedėjas Al. 
Petryla, kultūros reika
lams ir bibliotekos vedė
jas Ag.Kuolas,šėrų reik. 
Em.Jurkevičienė,kurui aly 
vos užsakymų rinkimui J. 
Novogrockis.

Naujoji valdyba yra pasi 
ryžusitiek finansinį stovį, 
tiek namų vidaus ir orinę 
išvaizdą pagerinti.Reikia 
tikėtis,kad Lietuvių Namai 
sulauks didesnio pasinau
dojimo iš pačios Toronto 
Lietuvių Be ndruome nė s i r 
kad ateityje nebebus tokių 
ar tai per nesusipratimą , 
ar tai iš piktos valios pa 
siūlymų namus likviduoti, 
neturint kitų geresnių. J.A.
• Panevėžio klubas Chica 
goję gegužės 7 d. B. Pakšto 
salėje ruošia dešimtmečio 
paminėjimą, Dalyvauja ir 
B.Pakšto orkestras.
• LBPT Klubas Krivūlė 
Don Varno posto salėje ge 
gūžės 14 d. švenčia klubo 
dešimtmetį ir ruošia dide 
lį balių su menine progra 
ma, orkestru ir šokiais.

•Į Lietuvių Mokytojų Kon 
ferenoiją.kuri vyks Toron 
te ateinantį savaitgalį, ke 
turi mokytojai važiuoja iš 
Montrealio.

1966 PASAULIO LIETUVIŲ

JAUNIMO METAI
Ohio, B.Snarskis,K.Gai
žutis,A. Dovydaitis iš Cle 
velando, R. T. Vaitys iš 
Evanston. Illinois, D. Pol- 
teraitytė, Studentų Ateiti
ninkų Sąjungos iždininkė 
Detroit, Algis A.Regis iš 
Chicagos su 1O dol. čekiu 
atsiuntė geriausius linkėji 
mus .patardamas naudotis 
senųjų patirtimi, bet jauni 
mui perimti veikimą.

Savo 5 dol. auką siųsda 
mas Jurgis Juodis iš Bro 
oklyno rašo:"Remiu Jus ir

LITUANUS VAJAUS 
PRA NEŠIM AS
Jau vienuolikti metai kai 

lietuviai studentai kreipia 
si į plačiąją visuomenę , 
prašydami aukomis, prenu 
meratomis bei naujų skai 
tytojų adresais paremti 
LITUANUS.Jau vienuolika 
metų kaip Jūsų ligšiolinės 
paramos pagalba angliškai 
leidžiamas LITUANUS 
skelbia ir kelia Lietuvos 
reikalus svetimtaučių tar 
pe. Visur LITUANUS yra 
gražiai užsirekomendavęs 
ir pažįstamas.Visa eilė lie 
tuvių, o taip pat ir svetim 
taučių rado reikalo apie 
LITUANUS skatinančiai ir 
pozytyviai atsiliepti.

Jaunimo Metų Spaudos 
Mėnesio proga jungiamės 
į Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės paskelbtą balan 
džio mėnesio programą ir 
skelbiame LITUANUS vajų.

Vajaus tikslas yra su
rinkti 12,000.00 dolerių 
tuo užtikrinant sekančių 
metų leidimą.Taip pat pra 
šome atnaujinti prenume
ratas ir pasiųsti galimų 
naujų skaitytojų pavardes .

Vajaus Komitetas .

KANADOS LIETUVIŲ 
FONDO

nusistatyta Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo 50 
metų sukaktuvėms surink
ti 50,000 doL Tam tiks- 
slui yra sudarytas planas, 
kiek kuri lietuvių kolonija 
turi įnešti, pav. Toronto 
30,000, Montrealis 20, 
OOO dol..kitos po mažiau.

sveikinu su Jūsų puikiom 
idėjom, ryžtu ir naujais 
žygiais bei užsimojimais , 
stengiantis sutraukyti Lie 
tuvos vergijos pančius. Ti 
kiu,kad jūs,o kartu ir visa 
Lietuva,laimėsite.Nes kur 
yra ryžtas, ten yra ir ko
va,kur yra kova-ten yra ir 
pergalė. Geriausios sėk
mės ir Aukščiausiojo pa 
laimos."Kartu jis atsiuntė 
ir daug peticijos parašų . 
Dar po 5 dol. aukojo I. Gri
galiūnas iš Kenosha,Wise. 
Dambrauskaitė - Rodgers 
ir J. N. Pakštienė iš Mia 
mi,Florida, A. Puskepalai 
tis iš Bostono, E.Gaspa- 
raitienė , J.ir ©.Juozaičiai 
ir J. Pivoriūnas iš Cleve- 
lando.

4 doLatsiuntė A .Garmus 
iš Cleveland©,3 dol.dr. A . 
Šmulkštys iš Riverside.
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Visuomenininkq pagerbiant
MEČISLOVAS MACKEVIČIUS SUKAKTUVININKAS

Turint galvoje paskuti
niųjų dienų mokslo pažan 
gą ir laimėjimus,dauge
liui mūsųjų nėra jau taip 
labai sunku peržengti 60 
metų amžiaus ribą ir tuo 
pačiu ši riba nebedaro di 
dėsnio įspūdžio gyvenama
jai aplinkai. Tačiau, jeigu 
per tuos metus kam nors 
tenka išgyventi savųjų ir 
svetimųjų persekiojimus, 
pakelti kelių metų nacių 
koncentracijos stovyklos 
vergo dalį, pačiam susipa 
žinti su bolševikų kalėji
mų kameromis ir savo 
kailiu patirti jų tardymo 
rafinuotumus,tai jau suda
ro pakankamą priežastį 
bent artimųjų draugų ir 
prietelių būryje atšvęsti 
šią sukaktį ir bent keliais 
žodžiais ją priminti viešu
mos dėmesiui.

Jeigu tikėti posakiu, kad 
ne atgyventų metų skai
čius,bet išgyventi pergyve
nimai praturtina žmogų, 
tai mūsų šios dienos jubi
liatas yra tikrai gerokai 
pasiturintis ir daug daug 
kartų turtingesnis už dau 
gelį mūsų. Juk tikrai per 
60 metų savo gyvenimo 
Mečislovui Mackevičiui te
ko džiaugtis stebint mūsų 
laisvą valstybinį gyvenimą 
svajoti apie gražią ateitį 
dalyvaujant jo pažangos 
Įkūrime, būti aktingu liūdi 
ninku jo sunaikinimo, klai
džioti tremties kelių neži 
nioje,džiaugtis,kentėti, ko
voti, nusivilti....

Gimęs 1906 m.balandžio 
14d.Zarasų apskrities,An 
taliepties valsčiaus, SavL 
čiūnų kaime,M.Mackevi
čius užbaigė Zarasų pro
gimnaziją ir ryžosi be nie
kieno paramos iškeliauti 
į laikinąją sostinę tolimes
nio mokslo šviesos žiburė 
lio ieškoti. Pabaigęs Pavar- 
sario suaugusiųjų gimna
ziją, studijavo Kauno uni
versitetą teisės mokslus 
ir vėliau savo profesinį pa 
šaukimą tobulino Freibur- 
ge ir Paryžiuje .Baigęs tei
sės mokslus,kurį laiką bu
vo Kauno Apygardos Teis 
mokandidatu, o vėliau Lai 
kinoje Vyriausybėje Tei
singumo Ministru. Be to 
keliais atvejais dirbo 
mokslinį darbą universite
tuose .

Nuo pat savo jaunystės 

dienų M.Mackevičius pasi
rinko visuomenininko-po 
litiko kelią.Studentavimo 
dienomis aktingai įsijun
gęs į Studentų Varpininkų 
organizacijąjoje subrandi 
no savo tvirtai nepalaužia 
mą lietuvio varpininko da 
mokrato pasaulėžiūrą ir 
išliko jai ištikimas iki pat 
š ių dienų.Ž iaurus likimas 
lėmė, kad už šią ištikimy
bę pasirinktajam gyveni
mo idealui teko netik labai 
daug dvasinių ir fizinių kan 
čių iškentėti, bet tūlu atve
ju ir mirties šešėliui į 
akis pažvelgti.

Įsijungęs į mūsų didžio 
jo valstybės vyro-politiko 
Mykolo Sleževičiaus šei
mą,netik susižavėjo jo kil 
niupavyzdžiu,bet taip pat 
ištisą eilę metų turėjo pro 
gos artimai su juo bendrau 
ti,dalintis mintimis, sekti 
jo gyvenimo būdą ir stebė 
ti visą aplinką, kuri tikrai 
buvo žymiai aukščiau paki 
lusi už kasdienybės vidur
kį. Ir tai labai pagelbėjo 
M.Mackevičiui subrandin
ti savo charakterį ir išug
dyti neeilinę asmenybę.

Būdamas aktingas Stu
dentų Varpininkų judėjimo 
dalyvis, vadovavęs akty
viai to judėjimo organiza 
c i jai "Žalgirio" Korpora 
cijai,savaime M. Mackevi 
čius tuojau įsijungė aktin 
gai ir į Lietuvos Valstiečių 
Liaudininkų Sąjungos veik
lą be i pateko į jos vadovau 
j amus sluoksnius. Šia i tau 
tinei demokratinei lietuvių 
politine i partijai M. Macke 
vičius ir yra paaukojęs di 
desnę savo išgyventų metų 
dalį, nuolatos būdamas ak
tingas jos vadovybės narys 
ir eidamas joje eilę atsa
kingų pareigų.

Kaip šios Sąjungos atsto 
vas buvo pakviestas daly
vauti Laikinoje Vyriausy
bėje,o vėliau esant kraštui 
okupuotam,ilgą laiką atste 
vavo LVLS-gą Vyriausia
me Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitete ir labai daug pri 
sidėjoprie jo politinių jėgų 
konsolidavimo.

Vokiečių okupantui sulik 
vidavus Laikinąją Vyriau
sybę,M. Mackevičius buvo 
paskirtas Generaliniu Tei 
singumo Tarėju.Tačiau jis 
buvo vienas iš tų, kuris 
priešinosi pragaištingoms 
okupanto užmačioms ir pa 
laikė nuolatinį ryšį su tau 
tos pogrindžio rezistenci
nėmis organizacijomis.Už 
tai vokiečių kari nės vyriau 
sybės buvo suimtas ir ka
lintas kelis metus garsio
je Štuthofo stovykloje, iš 
kurios tik stebuklu išėjo 
gyvas ir pasitraukė į vaka 
rus.

Visoje savo visuomeni
nėje ir politinėje veikloje, 
M.Mackevičius yra visada

CHICAGO
J.Breivė ir P.Dirkis

DR.KAZYS GRINIUS TRE 
ČIAS LIETUVOS RESPU
BLIKOS PREZIDENTAS

1950 m.birželio 4 d. Chi 
kagoje mirė didis ir žy
mus lietuvių tautos vyras 
-visuomenininkas, kultūri 
ninkas, valstybininkas, Vy 
tauto Didžiojo Universite 
to garbės daktaras, Vals
tiečių Liaudininkų Sąjun
gos garbės pirmininkas , 
buvęs Lietuvos Respubli
kos ministeris pirminin
kas,visų trijų seimų narys 
ir trečias Lietuvos prezi 
dentas, medicinos dakta
ras Kazys Grinius.

Velionis savos tėvynės 
išlaisvinimui ir labui buvo 
pašventęs daug jėgų'. Jam 
nebuvo vietos Lietuvoje, 
kurioje despotai rusai įsi 
viešpatavo.

Šimet nuo dr.K.Griniaus 
gimimo dienos sukanka 
1OO metų, o nuo mirimo 
16 metų.

Minint dr. K. Griniaus 
sukaktį .tektų ateinančius , 
nes šie metai užimti, me 
tus pavadinti dr.K.Gri
niaus metais, jų bėgyje 
ruošti jo ir Lietuvos gar 
bei paskaitas, koncertus, 
akademijas,pastatyti jam 
paminklą ir parašyti jo mo 
nografiją. Tai būtų nors 
mažas atpildas už jo vargą 
ir kovas su okupantu.

Tą darbą geriausiai pri 
tiktų atlikti dabartiniam

visa savo turininga asme 
nybe atsisukęs į savo tautą. 
Pats būdamas kilęs iš lie 
tuviško kaimo ir nuo mažų 
dienų stebėjęs mūsų kaimo 
žmonių vargus ir rūpes
čius bei geresnio gyveni
mo troškimus, visada rūpi 
nosi ir šiandien gyvai rū
pinasi bei nagrinėja mūsų 
tautos socialines proble
mas ir jų studijoms pašven 
čia visą savo turimą laiką.

Tvirtai tikėdamas, kad 
geriausiai visas tautos so 
cialines problemas galima 
išspręsti tik demokratinė 
je valstybės santvarkoje, 
M. Mackevičius visada sa 
vo politinę išmintį semia 
ir ieško atramos mūsų tau 
tos politinio gyvenimo isto 
rijoje,ypatingai didžiai ver 
tindamas tautos gyvybinių 
jėgų pasireiškimą atsta
tant Lietuvos Valstybės 
Nepriklausomybę ir už ją 
visuotinai kovojant.

Kiekvįenam.kamtik yra 
tekę artimiau su M. Macke 
vičium bendradarbiauti, vi 
sada ryškiai atmintinas lie 
ka jo asmeninis nuoširdų 
mas, asmenybės šiltumas 
ir visada neabejotinai pozi 
tyvi,kūrybinga nuotaika bei 
sugebėjimas principiškai 
ir įtikinamai pagrįsti savo 
nusistatymą vienu ar kitu 
klausimu, visada iškeliant 
į aukščiausią laipsnį ben
drąjį tautos ar visuome
nės interesą.

Mums visiems Jubiliato 
idėjos ir kovos draugams, 
M.Mackevičiaus draugiš
kumas, solidarumas ir ob 
jektyvumas visada švytėjo 
ir ilgai švytės pačiu gra
žiausiu pavyzdžiu. Tad ir 
linkime iš visos širdies M. 
Mackevičiui dar ilgus me 
tus nepalūžti po gyvenimo 
našta.

Be visų kitų darbų M . 
Mackevičius yra gausiai 
bendradarbiavęs mūsų lie 
tuviškoje spaudoje ir pa
skelbęs ištisą eilę labai 
vertingų straipsnių. Šiuo 
metu jis yra vienas pagrin 
dinių "Varpo" žurnalo be 
letristų. Jonas FJJaugėlą

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

paminklo statymo komite 
tui.

ĮDOMESNĖ ČIKAGOS 
KRONIKA

• Balandžio 3 d. Jaunimo 
Centre LVS "Ramovės" Či 
kagos skyrius surengė kul 
tūrinę popietę .kurioje daly 
vavo nariai ir giminingų 
organizacijų svečiai, biru 
tietės, kūrėjai-savanoriai 
ir kiti. Įžanginį žodį tarė 
pirm .Juškevičius .P.Z.Juš 
kevičtenė skaitė eilėraš-- 
čius, Stelmokas pagrojo 
akordeonu, K. Lck niekas 
skaitė humoristinį feljeto 
ną,p.Stankūnas pademons 
travo filmų iš skuriaus pa 
rengimų.Parengimo daly
viai buvo vaišinami.Pasi 
rodė Č ikagos "Ramovė- 
nas" 6 nr.
• Lietuvos Valstiečių Liau 
dininkų Sąjungos,Čikagos 
Skyriaus narių pavasari
nis susirinkimas įvyks ba 
landžio 24 d. 12 vai.bičių 
lioA.Lunecko rezidencijo 
je,6442S.Maplewood Ave.
• Kazys Toliūnas.žurnalis 
tas ir mokytojas balandžio 
3 d. Jaunimo namuose bu 
vo užpultas šaulių už tai, 
kad užėjęs buvo į jų susi 
rinkimą.
• Alg.Kaulėno.buv. L. Lie 
tuvos redakt., paminklui 
statyti ir jo raštams išleis

Mylimai motinai mirus,
ADOS IR VILIAUS PĖTERAIČIŲ ŠEIMAI 
ir giminėms bei artimiesiems užuojautos 
reiškia ir liūdi kartu

Birutė ir Henrikas Nagiai.

Musu Kredito Unijos narei 
A A 

NADIEŽDAI MIKNEVIČIENEI 
mirus, dukrai Adai Pėteraitienei, jos šeimai ir gi
minėms nuoširdzią užuojautą reiškia

,,LITAS” Montrealio Lietuvių 
Kredito Unijos Valdyba.

Mūsų Kredito Unijos nariui 
A A 

VITUI GLAVESKU1
mirus, jo žmonai Onai ir artimiesiems
nuoširdžią užuojautą reiškia

„LITAS* ’ Montrealio Lietuviu 
Kredito Unijos Valdyba.

A T A
PONIAI STANKŪNIENEI

Bostone mirus, skausmo prislėgtoms duk
roms, sūnui agronomui Antanui Lietuvoje 
bei jų šeimoms ir giminėms nuoširdžią gi
lią užuojautą reiškiame ir kartu liūdime

Marcelius,Eugenija,Tadas Gugiai.

Brangiai motinai mirus, mielą nare 
MARIJĄ ADOMAITIENĘ 

ir buvusią narę
ONA VILENISK1ENE

ir visus artimuosius giliai užjaučiame 
Montrealio Lietuviu Katalikių 
Moterą Draugija.

Mirus brangiai motinai ir uošvei, 
A.A. MAGDALENAI STANKŪNIENEI, 
pp. Mariją ir Joną Adomaičius bei ki
tus gimines sunkioje valandoje užjau
čia L ir K. Rimkevičiai

J. ir B. Niedvarai.

Brangiai mamytei ir uošvei
A.A.M. STANKŪNIENEI 

mirus, p.p. Adomaičiams, Vileniš- 
kiams ir artimiesiems reiškia gi - 
lią užuojautą ir kartu liūdi

Pr. E. Bernotai.
P. E. Cipkai.

Mi elus Prietelius
MARIJĄ IR JONĄ ADOMAIČILS, O.A. VILENIŠK1US, 
T. STANKŪNAITĘ IR KITUS GIMINES, 
j u mylimai mamytei ir uošvei mirus, nuoširdžiai už
jaučiame B.M. Makauskų šeima.

Mylimai motinai bei uošvei, 
MAGDALENAI STANKŪNIENEI 

mirus Bostone, nuoširdžią užuojautą
ALDONAI IR VIKTORUI ANDRIULIAMS, MARIJAI 
IR JONUI ADOMAIČIAMS IR VISIEMS ARTIMIESIEMS 
reiškia Elzbieta ir Jonas Kardeliai.

algis ir kazys

KODĖL AŠ EINU Į LIETUVIŠKĄ MOKYKLĄ

Kunigaikščio Vytauto Di 
džiojo laikais Lietuva bu 
vo didelė valstybė.Karo 
metu Lietuvą pagrobė Ru 

ti rinkliava pratęsta iki 
birželio 1 d.
• Radio valandų "Margu- 
tis"vadovybėbalandžio 23 
d.Western Ballroom salė 
je,35O4 Western g-vĄChi 
cagoje ruošia koncertą, 
prisiminti 34 metų sukak 
tį.
• Kaa.Pov.Juknevičius ba 
landžio 12 d. Vyčių salėje 
suruošė gintaro eksponatų 
parodėlę.
• Lietuvos Žurnalistų S- 
gos skyrius ruošia fotore 
porterių kursus Jaunimo 
namuose.
• Jonas Gudonis-Gudavi
čius, pulk.Įeit.,teisinin- 
kas, buv. Lietuvos kariuo 
menės teismė viceproku- 
roras mirė Chicagojekovo
22 d.
• SLA 8O-oji sukaktis Chi
cagoje paminėta kovo 26 d . žmonės nori daugiau apie

sija.Zmonės rusų bijojosi. 
Tai jie pabėgo į Kanadą ar 
ba į Ameriką.Kanada yra 
svetimas kraštas ir mo
kyklose mokomės tik ang 
liškai arba prancūziškai. 
Lietuviai nieko negali iš
mokti apie Lietuvą, nei 
skaityti,nei rašyti lietuviš 
kai. Kad turėtumėm pasi 
sekimą, galėtumėm gerai 
dirbtiKanadoje, turime ei 
ti į anglų ar prancūzų mo 
kyklas. Šeštadienį mes ei 
name į lietuvių mokyklą, 
kad mes neužmirštumėm 
savo tėvų kalbos. Be to 
man labai patinka mokytis 
apie Lietuvą. Aš sutinku 
daug lietuvių draugų. Rei
kia atsiminti, kad lietuvių 
kalba viena iš seniausių 
kalbų pasauly. Yra didelė 
garbė ją gerai kalbėti ir 
rašyti.Yra ir labai svarbu 
jei kas nori mokytis sveti 
mų kalbų. Viename anglų 
laikraštyje buvo parašyta 
apie lietuvių kalbą ir kaip 

ją sužinoti.
Beatė Lymantaitė, 

I kursas .
Yra labai daug priežas

čių, kodėl aš kas šeštadie1 
nį lankau lietuvišką mo
kyklą.

Pirma, aš einu išmokti 
geriau lietuviškai kalbėti, 
rašyti ir skaityti. Kiek vie 
ną šeštadienį mes moko
mės gramatikos, literatū
ros ir kas antrą savaitę is

JAUNIMO METAI
Prancūzijoje kun.J. Pe 

trošius ir jo vadovaujama 
Lietuvių Bendruomenė per 
jaunimą renka parašus ant 
specialių blankų,kurias jie 
persispausdino prancūzų 
kalba.

Venecueloje LB pirmi
ninkas inž.Vladas Venckus 
ir LB atstovė jaunimo rei 
kalams Danutė Statkutė rū 
pinasi Peticijos reikalu

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 pilna; prityrę, sugebą naudo

tis brėžiniais ir mokėti patys nusistatyti mašinas.

NORMALUS DIRBANČIŲJŲ SOCIALINIS 
APRŪPINIMAS.

Kreipkitės asmeniškai Employment office

4970 Notre Dame East. Montreal, P. Q-
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Ilgametis Montrealto Mo
kyklų Komisijos Direkto
rius Rene Gauthier dabar 
paskirtas Direktorium Ku
ltūros reikalams. Sveikin
ame ir linkime sėkmės nau 
jose svarbiose pareigose.

' ■■ ■■ ..■■■ 1 ir

torijos,geografijos, religi 
jos ir prancūzų kalbos.Ši 
taip mes daugiau išmoks 
tame apie Lietuvą ir jos 
kalbą.

Antra, aš lankau mokyk 
lą, kad galėčiau susitikti 
su savo lietuvaitėmis drau 
gėmis, nes jos gana toli 
nuo manęs gyvena.Mes per 
pertraukas susitinkam ir 
kalbam apie visas naujie
nas.

Svarbiausia priežastis, 
dėl kurios lankau lietuviš 
ką mokyklą, yra tautiniai 
šokiai. Man labai patinka 
šokti lietuviškus šokius . 
Mes kiekvieną ar kas ant 
rą savaitę turime tautinių 
šokių pamokas.

Tai yra mano trys prie 
žastys,kodėl aš kas savai 
tę lankau lietuvišką mokyk 
lą. Alma Staškevtčiūtė,

I-mas kursas .
PASAULIO LIETUVIŲ

lietuviu ir kitataučių tar
pe.

Jaunimo Peticijos blan 
kai gaunami Jaunimo Kon 
gresobūstinėje Chicagoje 
/Jaunimo Centre/pas Jau 
nimo Kongreso Komiteto 
ir Komisijų narius. Jauni 
moMetų komitetuose arba 
PLB Valdyboje,kreipian
tis šiuo adresu:Vytautas 
Kamantas, 477 Cole Plaza, 
Willowick, Ohio 44095 USA
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Pilietis dėl Lietuvos valstybės 
sienų

RAŠO PETRAS BŪTĖNAS
2-ras straipsnis.

Ir dar kartą mūsų Vil
kas šiaip ar taip ryžosi, 
tiesa,ne apie Lietuvos vals 
tybės reikiamas sienas iš 
tyrinėjus pas įtarti,tarti ir 
viešai pranešti, ir todėl 
yra didžiai apgailėtina,bet 
tik staiga viešai šykščiai 
ir net nevisiškai teisingai 
pareikšti apie jau esamą 
Lietuvos valstybės sieną, 
jos kai kuriuos svetimųjų

tarpinius durstymus-raitū 
žus ir permažai apgalvos 
tūs savo paties peršamus 
kartografinius dalykus, vi 
sai nuošalyje palikdamas 
etnografinę Lietuvą, taigi 
ir etnografinę Lietuvos 
valstybę.-Vadinu "Lietu
vos valstybės sienos", nes 
visados to užtenka ir be 
pleonazminio žodžio "poli 
tinės".

Eltos praneštam tokiam

Vliko tarybos pareiškimui 
esąs buvęs koks "ryšium 
su Lietuvių Enciklopedijos 
ir Mūsų Lietuvos leidyk
los atsiklausimu'hkstinas, 
atrodo, staigiai staigus 
ūmus reikalas, visuome
nei,tiesa,net nepasakant at 
siklausimų turinių, bent 
priežasčių. Mat, yra gi ži 
noma,kad L.E-oje esama 
ir "politinių Lietuvos že
mėlapių", galgi niekuo ne 
siskiriančiųnuo Vliko ta
rybos dabar aiškinimo. 
Ypač sveikintina nauja 
"kregždė": iš ten aiškini 
mo netikėtai skaitytojų su

žinota, kad kažkur esanti 
ir "Mūsų Lietuvos leidyk 
la'Įir todėl ne pro šalį apie 
šitą naują leidyklą mūsų 
visuomenę kaip reikiant 
pa informuoti,labiausia jei 
ta leidykla susidomėjusi ir 
galgi ji tokia, kuri norėtų 
Vliko tarybos nusistatymo 
didelį Lietuvos valstybės 
žemėlapį išspausdinti.

Toliaukalbzsiu iš eilės 
pagal Eltos pranešimą mū 
sų laikraščiuose,-taigi, 
kaip Vliko tarybos pareikš 
ta-"dėl politinių Lietuvos 
valstybės žemėlapių" ir 
apie jos sienas.Vietomis

Ka kalba dokumentai
drįstu paklausti ir kai kur 
šiek tiek aiškinti, kas rūpi 
man ir, be abejo kitiems 
lietuviams.

Kovo 26 d. Clevelande įvyko prelato Mykolo Krupavičiaus 80 metų amžiaus ir 
veiklos sokaktuvių minėjimas, kuriame prelatą įvertino Lietuvos pasiuntiny - 
bės Vašingtone patarėjas dr. St. Bačkife. sveikinimus pareiškė daug orgąniza- 
pį.ų. Nuotraukoje garbės prezidiumas is kairės/: A.Kasulaitis, K.Karpius , 
kun. Čekavičius, J.Daugėla, P. Tamulionis ir A. Pautienius.
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1. "Vliko taryba patvirti 
no Vliko valdybos pareng 
tą nusistatymo pareiški
mą dėl Lietuvos žemėla
pių informaciniuose leidi 
niuose". - Matyt, ekspertų 
nebūta, kad neminima, ir 
tiekto. Svarbiausia, -klau 
girnas, ar tik lietuvių ir 
pvz. mums draugiškų kttų 
Pabaltijo valstybių tautie- 
informaciniuose leidiniuo 
ge,žemėlapiuose,ar dar ir (mis",o visą nutarimą žr 
plačiau,nes ir ypač "taiką 
įsimylėjusio" "laisvojopa 
šaulio" žemėlapiai čia liet 
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Prelatas Mykolas Krupavičius yra Iš tų žmonių, kuriuos gimdo amžiai, 
ne kasdiena. Juos ugdo vargas, ne prabanga. Juos užgrūdina kova, ne kompro
misas. Juos nušviečia meilė, ne savinauda. Kiekviena tauta galėtų didžiuotis 
Mykolu Krupavičium. Kaip tik dėl to ir mes šiandien, laisvieji nemirštančios 
lietuvių tautos sūnūs ir dukros lenkiame galvas su džiaugsmu Ir pagarba mi
nėdami jo 80 metų garbingo amžiaus sukakti.
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Minėjimui Bengti Vykdomasis Komitetas: I. Bublienė, N. Kersnauskaltė, 
A. Pautienis, R. Saikus ir P. Tamulionis

mu rugsėjo mėn.!8-23d. 
1917 metais, skelbia atsta 
tanti nepriklausomą demo 
kratiniais pagrindais su
tvarkytą Lietuvos valstybę 
su sostine Vilniuje ir tą 
valstybę atskirianti nuo vi 
sų valstybinių ryšių,kurie 
yra buvę su kitomis tauto

Kristalinis rutulys
NEPAPRASTI AIŠKIAREGĖS SPĖJIMAI

1952 metais Jeane Dixon 
išpranašavo, kad genero
las Eisenhoveris bus iš
rinktas ir ateis šeiminin
kauti į Baltuosius Rūmus, 
Vašingtone, o jo konkuren
tas Adley Stevenson nieka
da Baltuose Rūmuose ne- 
šeimlninkaus.

Tais pačiais metais Jea
ne Dixon prnašavo.kad 
Baltuose Rūmuose dvi ka* 
dencijas "sėdės" respu
blikonai, dvi kadencijas- 
demokratai.o 1968 metais 
iš naujo prezidentinius rin
kimus laimės respubliko
nai.

1953 metais Vašingtone 
Jeane Dįjonbuvo pas Mar
iką Rountree viename po
būvy .Ten susitiko su buv. 
JAV ambasadorium Rus i jo 
je.knygos "Misija Maskvo
je" autorium, Joseph Da
vies, kuris ją paklausė:

-Kiek laiko Malenkovas 
išsilaikys premjero poste?

Daug negalvodama Jea
ne Dixon jam atsakė:

-Malenkovas apleis tą 
postą už nepilnų dvejų me
tų .Jo vietą užims stambus 
apskritagalvis .Toliau ji tę
sė—Pagal mano "burbulą" 
išeina, kad ir apskrltagab 
vį pakeis net du asmenys . 
G i prie pastarųjų Kremliu
je bus dar du stiprūs vy
rai, kurtų pavardės prasi
deda raidėmis "S". Su jais 
pirmiesiems dviems bus 
sunku rungtis .Be to, Krem-

liuje atsirasiąs ir naujas 
"S" intelektualas...

Radus kitą progą Jeane 
Dixon pakartotinai pasakė, 
kad 1960-1970 dešimtme
tis JAV-ėms bus sunkus: 
rasinės problemos ir rau
donoji Kinija suteiks labai 

daug nemalonumų,Gi se
kančiame dešimtmetyje 
raudonosios Kinijos, Azi
jos bei Afrikos valstybių 
bus išprovokuotas pasauli
nis konfliktas.Su raudoną
ja Kinija kariaus ne tik 
Vietnamas,bet ir Korėja. 
Kinijos kariuomenė įžengs 
į Rusijos teritoriją, bet iš 
todidelokonflikto nekils . 
JAV su Rusija bus drau
ginguose santykiuose.1964 
-1967 metais JAV-ėms ti
krai bus labai pavojingi.

196Om.birželio mėnesį 
Jeane Dixon pranašavo, 
kad po 18 mėnesių bus iš
žudyta Carrol Jackson šei
ma: vyras,žmona ir dvi du
kros .Spėjamas is žudymas 
įvyko.FBI sekdama Jeane 
Dixon nurodymu,kad žudi
kas esąs aukštas tamsiais 
plaukais muzikas, per dvi 
savaites surado panašų mu
ziką, kurį išdavė jo piršti
nė, Tas asmuo buvo suim
tas ir nuteistas.

Ta ponia pranašauja,kad 
šio šimtmečio bėgyje bus 
fiziškai sužeistas vienas 
Popiežius, ir kad 1962 m. 
vasario 5 dieną Artimuose 
Rytuose gimęs kūdikis nu
švis pasaulyje ir kad visus 
tikėjimus sujungs į vieną

A.Šapoka, Lietuvos istori 
ja,544p.arba V.Daugirdai 
tė-Sruogienė, Lietuvos is 
torija,1956 m. 895 p.

Savaime suprantama,kad 
nuo šios datos šiuo svarbiu 
nutarimu ir prasidėjo akty 
vus Lietuvos valstybės jun 
girnas visų, o visų lietuvių 
tautos žemių,-prasidėjo ir 
nebesustojo.

b/Netrukus,l918 metų ge 
gūžės 15 dieną Lietuvos 
valstybės piliečių išsirink 
tasis Steigiamasis Seimas 
pradėjo dirbtLTada jis taip 
pat vienu balsu patvirtino 
Lietuvos valstybės nepri

SŠlėteMamcfiiglaufta)turi o jtmtje apliniui teUaujai smarkyn spardydami? -.
2. Prieš prie Lietuvos 

valstybės sienų einant kai 
bėtis, čia būtina yra prisi 
minti du atsikūrusios Lie 
tu vos valstybės dviejų 
svarbių įstaigų dokumen
tus - nutarimus, prieš ku
rtuos nė vienas lietuvis ne 
turi tiesos ir teisėsi eiti 
kai p lietuvių tautos narys, 
nes tai yra visos lietuvių 
tautos valia:

a/Vilniuje 1918 m.vasaric klausomybės atstatymą ir 
16 dieną, prieš 48 metus tuojau pareiškė, kad ji bū 
’’Lietuvos Taryba kaipo giant i demokratinė respu 
vienintėlė lietuvių tautės blika /Šap. istor., 569 p./ 
atstovybė, remdamos prl- ir kad Lietuvos valstybė 
pažintąja tautų apsispretui atstatoma savo etnografi- 
mo teise ir lietuvių Vii- nėse sienose. Tąja savųjų 
niaus konferencijos nutari žemių jungimo kryptimi ir 

toliau lietuvių tautos bei 
Lietuvos valstybės buvo rū 
pinamasi ir uoliai dirba- 
ma.Tas tikslas ir rūpestis 
lietuviui ir lietuvių tautai 
ir šiandie nepasikeitė, net 
jis nė negali pasikeisti, kol 
tauta gyva, supranta savo 
rūpestį, siekia kultūros ir 
gerovės ir nepameta savo 
tautinio tikslo./Daugiau bus*

'Ui

t.įj Suv.^atiū).

Viršuje fotokopija iš knygos "Prūsijos valdžios gromatos, pagraudenimai ir ap
sakymai lietuviams valstiečiams", parašytos Prof. P. Pakarklio, Lietuvoje ir iš
leistos Vilniuje I960 metais, valstybines leidyklos mokslo tikslams. Apačioje gi 
fotokopija teksto aiškinimo, kas to teksto gali nesuprasti dėl rašmenų ir kalbos 
savotiškumo. Paskaitę ir įsigalvoję į šiuos įsakymus atsakykite į klausimą, ar 
gi Prūsijos karalius lietuviškai rašė įsakymą vokiečiams? Ne lietuvims? Kai yra 
tūla nuomonė, kad po maro metų į Mažąją Lietuvą buvę suvežta vokiečių?

Nr. 7. 1723 m. SPALIO 22 d. PRŪSIJOS KARALIAUS PRlCKAUS VILIAUS ĮSAKAS, 
DRAUDŽIĄS BĖGTI KOLONISTAMS, APGYVENDINTIEMS PRŪSIJOJE 

Karališka Gromata/ Dėl uždraudimo Sjalin Begimmd Nauju Sujėdū Prufū Sėmėje.
Anno 1723.

vykdyti pažadus, duotus kolonistams, atvyku
sioms į Prūsiją iš svetur.

Įsaku nustatoma, kad asmenys, kurie kurs
tys bėgti valstiečius, bus baudžiami pakariant. 
Didelis atlyginimas pažadamas tiems, kurie pra
neš atitinkamoms įstaigoms apie kurstančiuo
sius bėgti.

Paskelbė P. Pakarki!s. — LIID, I t., 1951 m., 
244—245 psl; Nr. 1.

Kai kurie iš kitų Vokietijos kraštų į Prūsi
ją atgabenti ir čia apgyvendinti kolonistai metą 
savo ūkius ir bėgą kitur. Įsaku reikalaujama 
gaudyti bėglius ir juos bausti mirties ar kūno 
bausmėmis. Čia pat Prūsijos karalius pasižada

JONAS
AVYŽIUS ROMANAS

KETVIRTA DALIS

28 atkarpa. PIRMOS TOKIOS VESTUVĖS

II

Kitą rytą buvo sekmadienis. Neįprastas Liepgiriuose, 
nes Arvydo pasiūlymu valdyba nutarė nedirbti poilsio die
nomis. („Kada gi žmogui paskaityti knygą ar laikraštį, atsi
pūsti po įtempto savaitės darbo?“) Iki vėlyvų pusryčių kai
me vyravo netikra laukimo nuotaika, nes daugeliui sunku 
buvo patikėti, kad staiga neatsivers trobos durys ir įėjęs bri
gadininkas nepasakys: „Na na, gana krapštytis. Seniai me
tas į laukus." Tačiau niekas nesirodė, neragino.

Ir kaimas pamažu, kiemas po kiemo, užšventė. Moterys 
šukavosi plaukus, utėlinėjo vaikams galvas; vyrai, atsisėdę 
priešais stalinius veidrodžius, gramdė barzdas, kiti ėjo ap
sikirpti pas Antaną Grigą arba Daujotu Gabrį — kam kuris 
arčiau,— nes tiedu mielai pademonstruodavo savo ribotus 
gabumus ant nereiklių kaimynų galvų, nors patys kirpdavosi 
mieste. Kur žirklės, skustuvas, o prie jų keli vyrai, ten, aiš
ku, ir kalbos svertu neversi. Ir ne pramanytos, o riųitos 
kalbos, vyriškos, nes naujienos dabar pilasi ant Liepgirių, 
kaip grūdai iš bloškiamo pėdo. Prisiminkim kad ir vakarykš
čią dieną, kai kolūkis pirmą kartą išvažiavo sėti. Didelio čia 
daikto — pirmą kartą! Kasmet išvažiuoja pirmą kartą, juk 
reikia vieną dieną pradėti sėti. Bet ar taip? Ne, liepgiriečiai 
kaip gyvi nėra matę tokių dalykų. įsivaizduokit, Toleikis 
sutraukė į kaimą visų keturių brigadų laukininkus. Apylin
kės pirmininkas Daujotas pasveikino su pavasario sėjos pra
džia. (Menkas iš jo kalbėtojas, bet ne vienam susidrumstė 
akys, kai užgrojo orkestras.) Paskui visi su muzika patrau
kė į Kepalių brigadą, nes čia laukai buvo aukštesni, tad 
pirmiausiai išdžiūdavo ir anksčiau, negu kitose brigadose,

pradėdavo sėti. Priešais, neskaitant orkestro, važiavo sunk
vežimis su sėkliniais grūdais; papuoštas eglišakių vainikais, 
vėliavėlėmis, ■ Tado pieštais plakatais, vaizduojančiais lauko 
darbų scenas; kėbule stovėjo Jokūbas Pauga ir Magdė Rau- 
donikienė — laukininkystės pirmūnai — ir laikė raudoną 
vėliavą; šalia jų Nadia Lunova, šaunioji cukrinių runkelių 
augintoja. O sunkvežimiui iš paskos raiti brigadininkai, už 
jų sėjamosios mašinos,’ lydimos toli nutįsusios valstiečių 
vilkstinės su spyruoklinėmis akėčiomis, zig-zagais ir kito
kiais žemės ūkio padargais. Iš pradžių kai kam atrodė juo
kinga — kurių galų tas vaidinimas? — bet kai, atvykus į vie
tą, visus pasitiko pats kolūkio šeimininkas Toleikis, kai pa
sakė tokią gražią, graudinančią kalbą, kurios kiekvienas žo
dis kvepėjo kasdienine duona, o paskui užgrojo orkestras, 
iškilmingu maršu sudrebindamas laukus, net labiausiai už
kietėjusi širdis suvirpėjo. („Aš, kaimyne, negreitas tokiems 
dalykams, na, kai pamačiau.. . lyg kas kelį įrėmė į gerklę, 
o krūtinėje vikst vikst kaip avies uodegėlė...") Visi, sulai
kę kvapą, žiūrėjo į Paugą su Raudonikiene, kuriems buvo 
pavesta pripilti sėjamosios dėžę. Grūdai čežėjo kaip tyliai 
šnibždama malda; pirmieji grūdai, pirmoji sėkla šį pavasarį; 
o žmonės stovėjo be kepurių tarsi kokioje šventovėje, 
apimti didingo džiaugsmo, suprantamo tik valstiečiui, to pa
ties pamaldaus džiaugsmo, kurį kadaise pergyvendavo kai
mo žmogus kiekvieną pavasarį, berdamas pirmąją saują į 
nuosavą žemę. Paskui ant sėjamosios užšoko Klemas Gaiga
las, nes jam, geriausios brigados vadovui, atiteko toji gar
bė — išvaryti pirmąją biržę,— ir mašina, traukiama poros 
smarkių bėrių, pajudėjo iš vietos. Niekas nekrenkštelėjo, riė- 
prasižiojo, rodos, net vėjas liovėsi — tokia tyla. Ir tik sė
jamąją pamatę grįžtant, visi sujudo, nes orkestras vėl už
grojo maršą, ir sėjėjų pasitikti išėjo patys brigados šeiminin
kai — Andrius Vilimas su pora geriausių Kepalių kolūkie
čių. Gaigalas paspaudė Andriui ranką, perdavė vadžias. Su

kalbėk ar taip kalbėk — Toleikis tuščiai neaušina burnos. 
Tą kiekvienas ant savo kupros jaučiame.— Pajutome... Taip 
tai taip, bet rudenį ne vienas pačiaudės.. .— Tinginiai čiau- 
dės, kad juos kur kots, simuliantai. Ar tau jų gaila? — Kai 
uždroš dėdei, klius ir dėdukui. O visiems, ką nori kalbėk, 
Grigai, arčiau prie širdies savi arai, negu svetimi hektarai. 
Karaliaus laukai platūs, bet tik akims pasiganyti.— Musė, 
kur buvus, kur nebuvus, prie išrūgų tupia, kad ją kur 
kots.— Iš išrūgų galima išlipti, o iš medaus neišklamposi.— 
Man taip ir knieti tokį aviną, pusiau apkirpus, paleisti.— Ir 
paleisk, Antanai. Užtenka jam už šešiasdešimt arų. Dabar 
mano eilė: — Nebūkit pasiutę, nemaišykit plaukų su politi
ka! — Cha-cha-cha I

Pas .antrą kirpėją, Daujotą Gabrį, irgi panašios šnekos, 
tik Lapino troboje visi eina koja į koją.

Švenčia kaimas. Ne vienam kyla nuodėminga mintis — 
aplaistyti pirmą poilsio dieną ir nelauktą avansą. Bet mote
rys, kurių bevielis telegrafas tobuliausias pasaulyje, jau pa
juto sąmokslą, tad šaudo po kaimą, kaip kregždės prieš 
lietų, ieškodamos savo žmogaus, o suradusios tempia namo, 
nepiktai bardamosi, nes kaipgi kitaip parodysi savo valdžią? 
■Kad ir be barimo vyriškai galvai aišku: sekmadienis ne sek
madienis, bet šventieji tau daržo neįdirbs, bulvių nepaso
dins, ir pats be arklio nieko nepadarysi, nes šiokią dieną 
perkarusio kuino iš kolūkio negtfisi. Kažkas paskleidė gan
dą, girdi, vidury savaitės pirmininkas atleisiąs visus vienai 
dienai nuo darbo apsisodįpįj cfatžų, bet daugelis nenori tuo 
tikėti, nes skelbimų lent<(f kol kas tokio patvarkymo nerį. 
O laikas lyg paties Diev<j duotas: dangus pribarstytas baltų 
debesėlių — bus bulvės pilnos... Todėl, murmėdami pano- ' 
sėje („Velniai griebtų tuos arus..."), kėblina pas brigadi
ninką, iš ten su žodiniu leidimu į arklidę, ir po geros va
landos kas antrame darže užverda karštas darbymetis.

vo geriausia proga patraukti per dantį, nusikeikti, tačiau juo- Vakarop daržai ištuštėja visi, kas nesuskubo dieną, su- 
dukų brigadininkas buvo taip susijaudinęs, kad poros žo- lėkė į raštinę atsiimti avanso. Tirštai prirūkytame kambary- 
džių nebeįstengė suregzti. („Aš manau — prieš visą kolūkį je stumdėsi geras pustuzinis žmonių, dauguma moterys, mat, 
taip pagerbė...") . ne.viena, bijodama, kad jos žmogus nepaspruktų su visais

Tai tokie dalykai dėjosi užvakar, pirmą sėjos dieną. O- plūgais, atėjo pidi atsiimti. ■ 1 '■
vakar vėl naujas perkūno trenksmas, anam dar nenudundė- ’
jus — įgaliotinių susirinkimas. O šiandien — švenčiame! Bet 254 ’ Nukelta 4 psl. ‘
čia dar ne viskas: avansą už visą metų ketvirtį duos! Šiaip

tikybą.
Gan tiksliai Jeane Dixon 

pranašavo ir prezidento 
John F.Kennedy nužudymą. 
Jo likimą maždaug taip 
yra nusakiuskdar 1956 me 
tais yra nedviprasmiškai 
išsitarusi, kad 1960 me
tais išrinktasis preztden 
tas bus nužudytas.

Gi trimis mėnesiais 
prieš nužudymą,Jeane Di
xon užėjo pas panelę Kay 
Halle,Churchilių ir Kenne- 
džių artimą draugę, jai pa
sakiusi:

-Aš savo rutulyje matau 
prezidento John F.Kenne- 
džio mirtį toli nuo Baltųjų 
Rūmų. Jis yra pasirengęs 
kažkur vyktiJJabar reikia 
jį Įspėti,kad .išvengimui jo 
nelaimės,jis ten nevažiuo
tų .Prašau panelę K. Halle 
neatsisakyti pranešti Bal- 

r» tiesiems Rūmams apie ma
no regėjimą.

Tačiau panelė Kay Halle, 
nenorėdama būti įtarta pa-
laikymu ryšių su "burtinin
ke", atsisakinėjo prašomu 
paslaugą padaryti...

Kitu atveju Jeane Dixon 
sakėsi mačiusi savo rutu-

Nukelta į 5 psl.

konfliktas.Su
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’’Metmenų” dešimtinė
Lietuvai

4rljo5 ZM/W\0&|

Tik ką išėjo naujas "Met 
menų"/lO-tasis/numeris. 
Paprastai šio žurnalo past 
rodymai nesusilaukdavo 
Montrealy didesnio dėme 
s to.Ne be reikalo mūsų pte 
tų kaimynai Montrealį lai 
koBajorų-žuvtnink-,na ge 
rlaustu atveju inžinierių 
/tik ne sielos inžinierių/ 
kolonija. Netektų dėl to 
raustLDūrę pirštu jų pusėn 
mes rastumėm dar labiau 
naftaltnu trenkiančių drau 
govlų./Žinoma.ne skauttš 
ka prasme/.

Bet dešimt numerių kul 
tūriniam žurnalui, Ir dar 
jaunosios kartos žurnalui 
yra didelis laimikis.Ir nu 
slpelno trumpos apžvalgos.

Gal visų pirma re Iktų pa 
slklaust labai atvlrakar iš 
tikrųjų "Metmenys" yra 
jaunosios kartos žurnalas? 
Abejonių Šia prasme yra 
buvę.Nestigo net statisti
nės argumentacijos .kurioj 
buvo priminta, jog nežtū- 
rinfcad jos redaktoriai yra 
Amerikoj baigę mokslus, 
daugumos bendradarbių 
amžius toli gražu ne jau
nuoliškas.

Kad filisterių Santaros- 
Šviesos suvažiavimuos ne 
trūksta, jokia paslaptis.Bet 
Išeivijos kultūriniam žur 
nalui įvairaus amžiaus da 
lyvlų samplaika nebūtinai 
minusas. Čia labiau reikš 
mingas ne chronologinis, 
bet dvasinis amžius. Trum 
pa apybraiža apie V. Rašte 
nį naujausiam numery šia 
prasme daug pasako.

Gal net vertėtų apsidai
ryti kitų emigrantinių gru 
ptų /nekalbant apie tdeolo 
ginęs sroveles/kad įsitiki 
nūs, kaip panaši konsolida 
vija sunkiai įgyvendinama.

"Jaunąja karta" šiuo at 

Vytautas Jonynas, šio star t penio apie "Metmenis" 
ir kitų, čia spausdintų, straipsnių autorius.

veju gal reikėtų suprasti 
žmones "kuriem naujojo 
pasaulio tikrovė atvėrė ret 
kalą plėsti savąjį dvasinį 
akiratį". Kas be ko daugu 
mai susidėjusios karo Ir 
tremties aplinkybės nelet 
do užimti savam krašte vi 
suomenlnlų pozicijų, ku
rtom jie buvo ruošiami, ku 
rios, dėl jų išsilavinimo, 
luominės padėties, atrodė 
jiems natūraliai skirtos .

Emigracija visus sulygi 
na. Atsidūrę svetimam 
krašte vist lygūs savo ne 
turtu. Bet kiekvienoj išei
vių bangos tolydžio išsivys 
to skaidymasis.

Sociologai net tvirtina, 
kad išeivių visuomeninės 
bei politinės yra faktinai 
visada vadovaujamos as
menų,kurte savam krašte 
turėjo vidurinės klasės luo 
mines privilegijas. Bet tų 
organizacijų nariai rekru 
tuojaml iš pakopė žemes
nių sluoksnių, jei jie sutln 
ka prisiimti eilinių,pėsti 
ninku pareigas.

Girdi, kiekviena, net ma 
žiausia tautinė grupė at
skleidžia savo krašto so
cialinę struktūrą, lygiai, 
kaip kad jūros vandens la 
šas atskleidžia tolimųjų 
gelmių paslaptis.

Metmenų laimėta šia 
prasme daug jau todėl, kad 
jiems pavyko užsitikrinti 
dialogas tarp įvairių kartų 
ir ambicijų žmonių.

Tačiau jie nedviprasmiš 
kai pareiškė pačiame pir 
mame numery, kad laiką 
savo žurnalą kaip "jauno
sios kartos dovaną visuo 
menei, jos subrendimo, at 
sakingumo liūdyjimą, jos 
įs įprasminimo ženklą išei 
viškoj buity".

"Jaunteji"šeimininkausi

Mikalojaus Konstantino Čiurlionio

me" rašė jie, "ir tegul nie 
kas tuo neabejoja, bet.... 
mes kviesimės talkon tuos, 
kuriuos laikysime galin
čius su mumis drauge kai 
bėtl".

Visa tat skambėjo gal 
kiek retoriškai 1959 me
tais,kai pasirodė pirmasis 
"Metmenų"numeris. Min
ties monopolis, pasaulle- 
žiūros monopolis yra bai
siausias visų monopolių. 
Ir,be abejo,rasis žmonių, 
kurie ir santariečtams pa 
darys priekaištą,kad,deja, 
jie nepakvietę talkon visų 
galinčių drauge kalbėti. 
Kad jų esama uždaros, Ii 
berališkai - agnostikinės 
grupelės.

Bet pažvelgus atgal į nu 
veiktąjį barą sunku užgin
čyti, kad jie savo pažadą 
ištesėjo ir tebetęsi.

Jei dažnai kaltiname jau 
nimą esant sumaterlalėju 
s tu, išt ižus lu/Prof .George 
Stigler yra pasakęs, jog 
priekaištas,kad amerikie 
tiškoji visuomenė esanti 
materialistinė yra buvęs 
deklamuotas dažniau nei 
Nepriklausomybės Dėklą 
racija ir išverstas į nesu 
skaičiuojamą skaičių sve 
timų kalbų/, tai "Metme
nų" atliktas darbas yra tik 
rai idealistinis. Ir daug 
svarbiau,r imtas,kūrybin
gas, ne mėgėjiškas.

Jis vyko dviem planais: 
visuomeniniam- ideologi
niam sąžinės egzamine ir 
kultūrinėj - literatūrinėj 
srityje .Kokie būtų jo esmi 
niai bruožai?

Galbūt sunkiausia būtų 
preiti objektyvaus įverti
nimo aptariant ideologinę 
liniją, kurios pagrindą su 
darė"gyvosios lietuvybė^' 
ieškojimas. "Nesantaikos 
obuoliu" čia yra pagrindi
nis įsitikinimas, kad kon
servatyvaus lietuviškumo 

Modern dancers Patricia Cannon, left, and Biroute Nagys who, with their in
dividual groups of dancers, will present a Modem Dance Soirėe at the Revue

Theatre on St. Luke street. The performances will begin Thursday.
The Montreal Star įsidėjo šį paveikslą ir pažymėjo, kad modernaus šokio 
šokėjos, P. Cannon, kairėj, ir Birutė Nagienė, kuri su savo grupe šokėjų, 
turės modernaus šokio vakarus Revue Teatre St. Luke Street, pradedant 
ketvirtadienio vakaru, 8:3Or penktadienį ir šeštadienį.

besąlyginio prieraišumo 
viskam, kas buvo daroma 
Lietuvoj, kėlimas ir palai 
kymasgall būti pražūtingi 
išeivijai.

Savaime aišku,Iškyla ne 
gatyvioslos lietuvybės pri 
pažinimas. Ar esama mū

Nukelta į 6 psl.

VEDA D R.

IRGI RAMYBĖ
-Anksčiau mano žmoni 

skambindavo pianinu, bet 
atsiradus vaikams, turėjo 
nustoti.

-Taip, valkai sutelkia 
dažnai dangišką ramybę . 
DABAR VISKAS BENDRA

Jaunoji:-Ko taip susirū 
pinęs ? Pasakyk, kas yra , 
juk nuo dabar kas tavo, tai 
ir mano-vtskas bendra.

Jaunasis:-Hm.. .Ž Inai, 
brangioji,mes ką tik gavo 
me laišką iš vienos mer
ginos, kuri mus padavė į 
teismą už suvedžiojimą ,

PAGRĮSTAS
REIKALAVIMAS

Žymi kino artistė, prieš 
pasirašydama naują sutar 
tį.pareikalavo padidinti jai 
atlyginimą.

-Nesąmonė, - susšuko dt 
rektorius, ~ tiek negauna, 
net neprašo mūsų bendro
vės prezidentas.

-Na, gerai. Tai atsivesk i 
te savo prezidentą, ir tegu 
jis čia prieš jus vaiposi.

MELODIJA
-Kodėl man dainuojant, 

tu išeini ant balkono?Nepa 
tinka mano melodija?

-Ne tai. Noriu parodyti 
kaimynams, kad aš tavęs 
nemušu.

GUMBAS

IŠŠIFRUOTAS...
-Jums .kapitone, telegra 

ma iš admirolo,-sako jūrel 
vis.

-Perskaityk.
-Kad ji Jums asmeniš

kai reikia (telkti.
-Perskaityk, žioply'.

Jūreivis atplėšia voką ir 
skalto:-Iš visų kvailiausių 
ir tdiotiškiaustų balvonų, 
Jūs esate pirmoje vietoje.

-Tuč tuojau iššifruok šią 
telegramą,-paliepia kapt 
tonas.

MOKINIAI TARP SAVES
Mokinys:- Jei direkto

rius neatstlms savo žo
džio, tai turėsiu palikti 
mokyklą.

Draugas:- O ką jis tau 
pasakė?

Mokinys:-Jis man sakė 
palikti mokyklą.

PASIKALBĖJIMAI 
BIČIULIŠKI. ..

— Mano bičiuli, man gaila ta
vęs.

— Kodėl?
— Mano žmona nusipirko la

bai brangią skrybėlę ir rytoj 
žadėjo aplankyti tavo žmoną...

Perraltienė sunkiai sužeista po 
eismo nelaimės paguldyta ligoni
nėn. Apžiūrėjęs gydytojas dik
tuoja sekretorei:

— Dešiniosios kojos kaulas 
skilęs, pirmas Ir antras šonkau
lis sulaužytas...

Paskui jis kreipiasi | pacien
tę:

-a- Klek jums metų?
— Dvidešimt septyni, daktare.
— Parašykit, —diktuoja gydy

tojas sekretorei: — Laikinas at
minties praradimas...

— Man atrodo, tėte, kad tu pa
tinki mano naujai mokytojai.

— Kaip tu gali taip galvoti?!
— Visai paprastai. Pradžioj 

ji man bent dešimt sykių sakė, 
kad aš geriau elgčiausi, o pas
kui pasakė, kad labai norėtų tave 
pamatytL

•••
— Mano žentas visai netikęs. 

Jis nemoka gerti ir lošti korto
mis...

— Bet ui geros savybės ir 
čia nieko blogo.

— Kaip tik ir yra visas blo
gumas, nes jis geria ir kortuo
ja...

•••
Anunaitls užėjo aplankyti sa

vo draugo Jurgio, šiam nesant 
namuose, kalbasi su jo Jauna 
žmona. Staiga suskamba telefo
nas. Jauna moteris pakelia rage
li ir išklausiusi atsako:

— Ak, tu ten esL.. Gera L
Paskui atsisukusi | Anunalt} 

sako:
— Aš jums turiu liūdną nau

jieną pranešti. Mano vyras yra 
pas jus, lošia kortomis Ir sako, 
kad jūs jam jau visą vakarą pra 
lošia te...

•••
Dvi draugės kalbasi:
— šis blaurus oras | mane 

veikia blogai. Aš vis turiu nujau 
tlmą, kad mirsiu jauna.

— Tu matai, brangioji, kad ta
vo nujautimas nepasiteisino.

•••

KAIMAS KRYŽKELĖJE Atkelto iš 3 psl.

Petras Vingėla sėdėjo su kasininke už stalo. Saldžiai šyp 
santis, bet piktas kaip alkanas liūtas, nes šiandien buvo nu 
matęs smagią iškylą į Viešvilę, o išėjo piššš.

— Pasirašyk, pupyte uoga. Čia čia, ant šitų taškelių,— 
nurodinėjo, o kai sugrubusi ranka iš karto nesurasdavo kur, 
suimdavo ją savo minkštais kvepiančiais pirštais kartu su 
plunksnakočiu ir kaip nusikaltusį kačiuką pabaksnodavo į 
reikiamą vietą.

— Palauk, palauk, tamstele, turiu žinoti, ant ko pasi
rašau.

— Ant popieriaus, ne ant jaučio odos. Nebijok, pupyte 
uoga, velniui dūšios neparduos!. Filomena, mokėk: septy
niasdešimt vienas darbadienis po penkis. Trys šimtai pen
kiasdešimt penki.

— O už vyrą?
— Už vyrą ir gauni. O čia dėk parašą už save. Trys 

darbadieniai po penkis. Penkiolika rublių, pupyte uoga. Mo
kėk, Filomena.

— Tik penkiolika? ..
— Taip vekseliai rodo, nieko nepadarysi. Sekantis. Tris

dešimt astuoni po penkis. . .— Skaitytuvai kaukšt kaukšt.— 
Mokėk, Filomena.

Žmonės vienas po kito pagarbiai lenkiasi ties Vingėla, 
rašosi, virpančiais pirštais skaičiuoja pinigus ir, rūpestingai 
paslėpę juos užantyje, slenka lauk. Nedrąsūs, lyg nusikaltę, 
tartum tie pinigai būtų kokia geradario malonė. Kieme dau
giau tokių, atsiėmusių avansą. Stoviniuoja, susimetę grupe

lėmis, šnekučiuojasi. Visus apėmusi ypatinga nuotaika. Pa
manykit, prižadėjo ir davei Po penkis rublius! Ir tai tik avan
so. . . Beveik dvigubai daugiau, negu pernai išėjo už darba
dienį. O rudenį dar po kilogramą grūdų pridės. Aišku, 
pridės — tuo dabar niekas jau neabejoja.

— Vadinasi, galima ir kolūkyje uždirbti,— kažkieno 
balsas iš būrio.

— Pauga daugiau tūkstančio gavo.
— Nuo šiol, sako, kas mėnesį mokės. Kaip fabrike.

— Mokės! — Burbos Tinginio balsas. Piktas kaip širšė. 
Mat, kišenėje tik dvidešimt rublių, nes, be akmenų vežimo, 
šiemet nieko daugiau nedirbo.— Numetė šuniui kaulą. Ru
denį kitą pridės, rudis nelos, bet ir nedvės. O kai arus ap
genės, visi rudžiui kaukti padės.

— Ką? Ar tau už barabono mušimą nesumokėjo. Bur
ba? — kuo rimčiausiai paklausė Pauga.

— Nesumokėjo, bet prižadėjo: po mirties kviečiais at
plaus,— atsikirto Burba.

— Ne, balandėli, pats nueisi piauti.
— Kiekvienas eis, kai moka.
— Taigi, rublis visiems tinginį išvarys.
Burba kraipo barzdelės kylį, klausydamasis nemalonių 

kalbų. Nebėra jam pritarėjų. Nepatenkintų užtenka, nes 
daug kas gavo skystokai rublių, bet nebedrįsta prasižioti. 
Tad pavydžiai skersakiuoja į tuos, kurie šildo prie krūtinės 
po keletą šimtinių, ir širdyje plūsta save.

Arvydas užeina į raštinę ir vėl išbėga į kaimą. Kaip ne 
savo kailyje. Dabar stovi valdybos namų tarpduryje ir stebi 
šurmulį kieme. Už nugaros Antanas Grigas. Skruostai trūk
čioja. kutenami bergždžiai tvardomos šypsenos, akys dega. 
Patenkintas ir sujaudintas iki ašarų, kad jį kur kots!

Pro šalį prasigrūdo aukšta prakauli moteriškė. Išlėkė į 
kiemą, apsidairė. Plaukai išsipešę iš po skarelės, kampuo~ 

tas veidas įraudęs. Elvyra Karanauskienė. Visoje apylinkė
je žinoma šykštuolė ir pavyduolė, tik jokiu būdu ne kolūkio 
darbininkė.

— Kur pirmininkas? — užrėkė vyrišku balsu.
— Antai stovi. Pralėkei pro šalį.
— Ko reikia, Karanauskien? — paklausė Arvydas.
— Patarimo noriu! — Prišoko prie valdybos durų, įsiki

bo į Arvydą grobuoniškomis vanago akimis. Didelis apga
mas su rudu gyvplaukių kuokštu judėjo ant smakro kaip 
gyvas.— Paugos gavo tūkstantį šimtą. Gaigalas pusantro 
tūkstančio. Raudonikiai tiek pat. Pomidoras tūkstantį, visi 
gavo šimtus ir tūkstančius, o mudu su vyru nepilną šimtinę. 
Kaip reikės gyventi, pirmininke?

— Smetona, ei. prezidente, tau kompanionė atsirado,—• 
nusijuokė kažkas.

— Kaip reikės gyventi! — šūkavo moteriškė, apakinta 
pavydo.— Mažum žinai kokią paslaptį, prašom pasakyti, pir
mininke.

— Žinau. Prieik arčiau, pasakysiu.— Arvydas pasilenkė 
prie Karanauskienės ir negarsiai, bet taip, kad visas kiemas 
girdėtų, šūktelėjo į ausį: — Ogi ar nieko negirdėjai, mo
tin, apie tokį poną dievą — darbą? Taigi jis dalija šimti
nes ir tūkstančius. ..

Visi pratrūko juoku, o Karanauskienė atšlijo nuo Arvydo 
kaip apsišutinusi ir, baisiausiai sugėdinta, o dar labiau įžeis
ta, nudūmė per kiemą į gatvę.

Arvydas suspaudė Grigui ranką: tas juokas nuskambėjo 
jo ausyse maloniau, negu šykštuoliui auksas.

Daugiau bus.

■ KADA KYLA BAIMĖ

Vėlai vakare vyriškis sutiko merginą Ir 
klausia:

— Ar jūs, panele, nebijote taip vėlai 
viena vaikščioti?

— Kol viena vaikštau, tai nebijau.

MĮSLĖS

Kai mėlyna — juokias, 
Kai pilka — verkia.

(Debesys)

Nusiprausė nei šiltu, nei šaltu.
Nusišluostė nei verptu, nei austu.

(Karvė nusilaižė)

Penki pilkiai vedė vilkę 
Pro Klausučius,
Pro Šniukštų dvarą.

(Galvą šukuoja;

LAIMINGA VASARA

Laimina saulė nuo stogo 
Spindulio rankom plonom, 
Žmogų ir fordą patogų
Beria dangaus dovanom, —

Ir žemės veido ovalas 
Žydi raudonai žaliai. 
O jos pakaušyje kalas 
Velnio ragų smaigaliai.

Ant. Gustaitis
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Pasaulinei Parodai ir Lietuvių 
Dienai Monfrealyje artėjant

REPORTAŽAS IŠ MONTREALIO

Tęsinys iš praeito NL nr,
Kovo 24 dieną, kada et

ninių grupių 6 asmenų ko
mitetas turėjo vykti į Ka
nados sostinętartis su Pa
saulinės parodos vyriau - 
šia vadovybe, delegacija 
buvo įspėta, kad lengviau 
bus vienam vadovui atvyk 
ti, negu visai delegacijai 
vykti į Otavą.

Tą dieną, kovo 24, Vy
riausioje Pasaulinės pa
rodos būstinėje, Montre- 
alyje, Ville Marie, 24 au
kšte ir įvyko etninės de - 
legacijos susitikimas su 
prekybos ministeriu p.R. 
Vinters, kurio žinioje pa
roda vykdoma.

Ministeris Winters de
legaciją išklausė labai a- 
tidžiai ir visus delegaci
jos pageidavimus priėmė 
pažadėjęs, kad jie bus vyk 
domi. Tam tikslui nurodė 
iš parodos vykdytojų as - 
menis, su kuriais reikia 
susitarti dėl detalių.

Lietuvių komiteto pirmi 
ninkas Romas Verbyla se 
kusiomis po to dienomis 
išsiaiškino ir sutarė, kas 
svarbiausia, Lietuvių Die
nos datą, būtentų B67 m. 
rugsėjo mėnesio 3 dieną, 
sekmadienį. Tai yra labai 
svarbu,nes tą dieną,t. y. 
Darbo šventės dieną,pagal 
tradiciją kasmet vyksta Ka 
nados Lietuvių Diena, ku
riai jau ir salės iš anksto 
išnuomotos.

Tačiau ne taip lengvai 
viskas klostosi,kaip mi

nisteris pažadėjo.
Balandžio 14 dieną iš Ota

vos atvažiavo parodos Fe
deralinio pavilijono vyr. 
tvarkytojas H.L.Brown,ku 
ris priėmė etninių grupių 
delegaciją.Susitikimas su 
juo buvo svarbus, nes tau
tinės mažumos, neturėda
mos savo pavilijonų, Fe - 
deraliniam paYilijone pra 
šo sau vietos.

Suprantama visai, kad 
Kanada, kaip ir kiekviena 
kita valstybė, turi savo po
litiką. Ir p. Brown mažu - 
mų delegacijai jau konkre 
čiai pasakė,deja,visai ne- 
taip, kaip kalbėjo min. R. 
Winters.

P.Brown pareiškė, kad 
tiktai keturios Kanados ta
utinės grupės tebūsią iš- 
skirtos:anglai, prancūzai, 
indėnai ir eskimai, o visi 
kiti turėsią būti kanadie
čių grupėje...

Atrodo, pagal p.Brown ., 
6 milijonai, anksčiau va- 
dinami"trečtaja grupe" iš
skiriami į grupę be jokių 
teisių. FaktinaigitikriKa- 
nados gyventojai yra tik
tai indėnai ir eskimai, o 
visi kiti Kanados gyvento
jai yra ateiviai- imigran
tai, tiktai vieni ankstyves
nės, kiti vėlyvesnės imi
gracijos, vieni skaitlinge- 
sni, kiti mažiau skaitlin
gi. Atrodo, kad p.JBrown 
atmetė minister io Win
ters principus ir nori pa
daryti savo tvarką. Su tuo 
etninės grupės, žinoma,

Atvaizde /iš kairės/: Prekybos ministeris p.R. Win
ters, jo sekretorius p. Nebb, lietuvių Seimelio Pre
zidiumo ir Parodos komiteto pirmininkas Romas 
Verbyla.Nugara stovi estų pirm. J. Kilhi. 

Kristalinis rutulys
/Atkelta iš 3-^io puslapio/

lyje ir prezidento J. F.Ke- 
nnedžio žudiko penkių ar 
šeštų raidžių pavardę. Pir
moji raidė buvusi nelabai 
aiški "O" ar "Q",bet antro 
ji visai aiški "s".Šį aiški
nimą girdėjo ir Sargent- 
Shrtver /tikroji prez.Ken- 
nedžio sesuo/ privati se
kretorė Eleanor Bumgard
ner. /Dabar jau žinoma, 
kad prezidento Kennedžio 
žudikas buvo "Oswald"/.

1963 m.lapkrič to mėnesį 
prieš pat prezidento nužu
dymą, trys elegantės da
mos: Jeane Dixon, Harley 
Cope ir Rebeka Kaufmann 
susirinko Mayflower vieš-

nesutiko, ir darys žygių į 
Otavą.

Tačiau su p. Brown vis 
dėlto šis tas išsiaiškinta. 
Būtent:Etninės grupės ga 
lės rodyti savo filmus, fe 
deralinio pavilijono teatre 
daryti koncertus.

Kai iškilo meno kūrinių 
ir liaudies kūrybos darbų 
parodos, knygų ir kitų da 
rbų parodos klausimas,p. 
Brown pasakė,kad esanti 
sudaryta prancūzų ir ang
lų jurykomisija, kurituos 
reikalus turi savo žinioje. 
Šitokis pasikalbėjimas et
ninių grupių komiteto ne
patenkino ir jis pasiryžęs 
daryti žygių aukštesnėse 
instancijose.

Daugiau bus.

butln, V aš ingtone, pavaka- 
rieniauti.Užsakius maistą, 
dvi damos šnekučiavosi, 
klausėsi muzikos ir, kai at 
nešė joms valgius, pasigar 
džiuodamos valgė. Tiktai 
viena Jeane Dixon kažkuo 
buvo susirūpinusi,tylėjo ir 
nieko nevalgė.

Ponia Kaufmann, susido
mėjusi Jeane Dixon nenor- 
male laikysena, paklausė, 
kas atsitiko,kad ji neval
ganti ir nekalbanti.Tuomet 
Jeane Dixon atsakė:

-Negaliu nei kalbėti,nei 
valgyti,nes esu susirūpinu
si tuo, kad kažkas tuojau 
įvyks su mūsų prezidentu .

Po valandėlės prie damų 
prisiartino orkestro diri
gentas Sidney Seideman ir 
pasakė joms,esą radio skel 
bia, jog prezidentas esąs 
sužeistas .Tuomet Jeane Di 
xon pakėlė galvą ir sako:

-Radio pranešimas ne-

pasakytt paskutinius žo
džius, kai radio patikslino 
ankstyvesnį pranešimą, 
kad prezidentas pašautas 
mirė.

Kaip pradžioje nurody
tas straipsnis sakątai apie 
Jeane Dixon pranašavimus 
Ruth Montgomery yra jau 
parašiusi ir knygą pavadi
nimu "The Phenomenal Jea
ne Dixon".-

Skridė 
Los Angeles. 
Galas.

tikslus,nes prezidentas jau 
miręs.

Vos spėjo Jeane Dixon

Dr. LIONEL BOYER 
La Salle miesto majoras, 

lietuviams davęs gatvę

7 avril 1966

Būsime dėkingi visiems, 
kas prenumeratą apsimo- *£ 
kės už metus pirmyn. /

INCOME TAX RETURNS 
Knygvedybos Patarnavimas 
LEONARD LALONDE INC.

TIK PAGAL SUSIT ARIMA

M. J. Siauciulis, president,
La Communautė Lithuanienne du Canada, 
547 avenue Lafleur, 
LaSalle, P.Q.

Ville Emard Telefonas
2642 ALLARD 768-4092

JOE’S BUTCHERY & GROCER
J. LAURINAITIS

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

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

DALIS.
1918 FRONTENAC ST. Montreal. LA 44)209

Universal Cleaneti & TJailoU
e Valau ir taisau vyriškus ir moteriškus drabužius.
• Siuva naujus pagal užsakymus vyriškus paltus, 

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

(at Wellington St.) Tel. 769-2941

Baltica Investment Corp.
Autorizuotas kapitalas $ 120.IKK)

I. Skučas, Prez. RA 2-6152 6966 - 44 Avė. Rsmt.
Supcrkame sklypus ir žemę Montrealyje bei apylinkėje.

Už indėlius mokame 8% dividendą .

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

Cher monsieur,
Pour faire suite a 

votre lettre du 4 avril 1966, ii nous 
fait plaisir de vous informer que le 
Conseil de LaSalle ė son assemblėe te- 
nue le 8 mars 1966, a nommė une rue du 
nom de ’’Lithuania".

Pour votre informa
tion, nous incluons un plan sur lequel 
ėst montrėe en rouge ladite rue.

Bien a vous,
CITE DE LASALLE

DIRECTEUR DBS' FINANCES 
ET TRESORIER

SIUNTINIAI LIETUVON

Tel. 525-897!

BALTIC WOODWORK CO.
bAROMOS [VAIRIOS DURYS, LANGAI, VIRTI VĖS KABITAI 

IR Kili [VAIRŪS MEDŽIO DIRBIMAI

K. Kl AUŠ A S ir J. ŠI AI C II LIS.
Adresas: 547 Lafleur Street, LaSalle.

Montreal, P.Ų Tel. DO 6-3884.

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

iš 6ia pasiusite siuntinius savo artimiesiem^
garantuotai skubiausiai Ir

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

IMPORTUOJAME iŠ ANGLIJOS 

geriausias angliškas vilnones medžiagas vyriškiems Ir 
moteriškiems kostiumams Ir suknelėms.

Turijne didžiuli pasirinkimą viln., kašmiro ir šilk, skareliu. 
Ateikite ir Įsitikinsite, kad čia perkant sutaupysite.

PRIIMAME UŽSAKYMUS 

vyriškiems ir moteriškiems kostiumams ir paltams.

Priimami užsakymai Mode to Measure vyrišku kostiumų iš 
geriausių anglišku medžiagų. -•- Kaina $ 5O.-kelnės $ 10.-

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

vedėjas. Laisvai kalba lietuviškai.

COR I PI I Al VFDYROS - KRIKŠTYNOS »ntiiin»iiiiiiiiiiiu»iiiiiiiiiiiiiiim»»umiiimnaiiitiiinnnr»mmtnnm«t

MAŽAM!/ IA"S
ĮVAIRIOS PROGOS

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

LaSALLE AUTO SPECIALIST Reg’d
SAV. C. DESROCHERS 

Taisau ir dažau lengvas mašinas 
7717 GEORGE LASALLE, QUE.

(Priešais „Nepriklausomos Lietuvos” redakciją)
Te!.: garažo 366-0500

namų 366-4203

ME 7-6727

DE LUXE CLEANERS
Sav. P. RUTKAUSKAS

117-6 Avenue, Lachine, r Q

M>coooocooooocooooo<oeooooo

BELLAZZI-LAMY, INC
DO 6-6941 7682 Champlain Blvd. LaSalle
[vairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langy rėmai, 
izoliacija. Ten - Test, Masonite, statybinis popietis.

GEORGE LAVINSKAS
ALLSTATE INSURANCE 

VIS[J RŪŠI[J DRAUDIMAS.
268 - 2nd Ave., LaSalle. Tel: 366-5309.

PRANEŠAMA APIE 
NAUJĄ GYDOMĄJĄ 

MEDŽIAGĄ —
Tai yra ypatinga gydomoji 

medžiaga, įrodžiusi galią 
sutraukti hetnorojus ir 

pataisyti sugadintus 
audinius..

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

Visais naudojimo atvejais, 
švelnėjant skausmams, [vyk
davo hemoroją susitraukimas.

Tačiau visu svarbiausia — 
rezultatai būdavo tokie nuos
tabūs, kad šis pagerėjimas 
tęsdavosi daugelį mėnesiy.

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

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

Pasitenkinimas •• arba 
grąžinami pinigai.

Telefoną* 768-6679

DRY CLEANERS & DYERS CO. LTD.
Valome visokiu* drabužius ir kitų Jūsų namų apyvoką. 

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

1205 CHURCH Ave., Verdun, Montreal

SVARBU VISIEMS LIETU
VIAMS

Atkreipiame visų NL skai
tytojų dėmesį į faktą, kad 
visi, kas skelbiasi NL,yra 
lietuvių draugai, -todėl vi
si lietuviai patariami į 
juos kreiptis.
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TAUPYK IR SKOLINKIS
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAUSIAME

TORONTO LIETUVIU KREDITO KOOPERATYVE PARAMA 

KAPITALAS SIEKIA DU SU PUSE MILIJONO DOLERIŲ 
MOKAME: DUODAME:

4%% ui depositus Mergišius iš 6/£i
numatyta ui Šerus Asm. paskolos iŠ 7%

Asmenines paskolas duodame iki $5,000.- ir morgičius 
valdžios nustatyt? norm?, 66% (kainuoto turto.
Vis? narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, bet nedau
giau $2,000.- Asmeninės paskolos, mirties atveju,apdraus 
tos iki $5,000.-
Paramos nariais gali būti kiekvienas lietuvis gyvenus 
Kanadoje.
Kasos valandos: Kasdieni} nuo 10 vai. iki 3 vai. p.p., 
išskyrus sekmadienius. Pirmadieni ir penktadienį vakarais nuo 
4 vai.30 min. iki 8 vai.30 min. Šeštadieniais nuo 9 vai. iki l vai 
p.p. (liepos ir rugpiptio men. šeštadieniais uždaryta).

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

gana gyvai ir gražiai atro- Komunistų veržimasis 
dė tautiniuose rūbuose.Šo- 
koaštuonios poros.Po to, VERŽIMOSI Į URUGVAJŲ METODAI
penktas porbs vaikučių pa- Rašo albinas 
šoko:Žilvytį ir Klumpakojį. Kokia procedūrą vartoja 
Protarpiais į šokius buvo \PUkad paveiktų savo na 
įjungiamas choras, kuris į-ių ideologiją. 
padainavo:"Jauntmo gtes- Pirmoje eilėje APU pa 
mę", "Kur bėga Šešupė" ,sirašėsutartis su Kinija, 

Pirmoji l.n. Valdyba 1953 m. "Berneli mūsų", "Vai var Rytų Vokietija, Čekoslova
Pirmoje eilėje: X Strazdas - pirm O. įndreliene. A. Kiršonis „ f „p {o lr kltals komunistl-

Antroje eileje: St. Banelis, K. Dalinda, P. Budreika, J. Karka / & & J
' dienelė". niais kraštais dėl informa-

Malonu, kad iš winnipe- cijųpasikeitimo. Bet svar 
giečių lietuvių tarpo turi bu prisiminti,pirm viso, 
gerų pažinčių ir iš parla- kad iš tų kraštų,kur bujo- 
mento atstovų, iš kurių vie ja totalitarizmo režimas, 
nas Mr. Richard Seaborn gaunamos informacijos Iš
yra tos pačios televizijos koštos,perleistos per ceo- 
stoties muzikinės dalies 
direktoriumi.Jis dažnai at 
silankydavoį choro repeti 
cijas,pamokindavo ir padė 
davosavo patarimais,© be

NOTARAS
ANTANAS L I U D Ž I U S,B»L.
Bendradarbis V.S. M a s t i s,L.Lt D

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

408 RONCESVALLES AVĖ. 
TORONTO.

Margio vaistinės 11 aukftas*

WINNIPEG. Man.
WINNIPEGO LIETUVIAI
VĖLKANADOS TELEVIZI
JOS PROGRAMOJE

Winnipego lietuviai vėl 
gražiai pasirodė su savo 
tautiniais šokiais ir daino
mis televizijos programo- 
jeį

Šią programą suorgani
zavo KLB-nės Winnipego
apyl. valdyba, kurios prie- to, jis asmeniškai dalyvavo 
kyje, jau keletas metų, sto
vi agr. J. Malinauskas.

Tautinius šokius parinko 
ir jų paruošimui vadovavo 
Jadvyga Krikščiūnienė.

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

Lietuviai advokatai
NEIMAN, B1SSET 

& SEGUIN
Barristers, Solicitors, 

Notary Public.
35 Heyden Street 

(netoli Bloor ir Yonge) 
Toronto 5. Ont. 

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

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

EM.4-1395.
1008 Northern Ont.Bldg.

330 Bay Street.

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

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

SU PASIŪLYMAIS Į W.E. N O RK Ų.2647 

EDDINGTON STREET, PHILADELPHIA, PA. 

19137 USA.

zūrą ir apribotos arba per 
dėtos ir išpūstos pagal 
krašto valdovų režimo nuo- 
taiką ir tik tada suteikia
mos užsieniui, gi pasiekę 
laisvus kraštus niekieno 
nepatikrinamos, laisvos 
spaudos priimamos už tik
rą pinigą.

Urugvajaus žurnalistai,

Gumbarag is

PANOKES YS
Reportažas iŠ

TRAUKINYS S
Toronto

jos žemė". Jis kvietė įvai 
rių politinių pažiūrų žmo 
nes kritiškiau pažvelgti į 
Nepriklausomos Lietuvos 
/ne mūsų savaitraščio'./ 
mitą. Taip pat blaiviau pa

ir televizijos stotyje pade 
damas paruošti pačią lietu
viškos programos eigą.

Ne maža garbė tenka ne 
tik pačiai tautinių šokių mo- bendradarbiaujantieji šia-

Chorą paruošė Winnipego kytojai J. Krikščiūnienei, 
parapijos ^vargonininkė bet ir mums visiems Wi- 
Danguolė Januškaitė. Htl- anipego lietuviams,kad net 
da Barkauskaitė surinko pats televizijos stoties re 
šokėjus į repeticijas daž- žisorius Mr. C.Rourke iš 
nai tam panaudodama savo sireiškė:"Geriausiai iš vi- 
mašiną,o taip pat ir M.Ša- sų tautybių tenka įvertinti 
rauskas. lietuviškus tautinius šo-

Agr. J.Malinauskas kar-kius".

me "informacijų"pasikei- 
me,labai rūpestingai aptar
naujami internacionalinio 
komunizmo. Jiems organi
zuojami žurnalistų kongre
sai,suvažiavima(už taiką', 
kultūrą, juridiniai, antifa; 
šistiniai ir kiti panašūs 
sąskrydžiai specialiai pa-

kėši Montevideo mieste 
Sofia Smolarska, atstovau 
dama lenkų popierio fabri 
ką "Paget" su pasiūlymu 
dienraščius aprūpinti ne 
vien pigesne kaina, bet su 
teikiant išsimokėjimo są
lygas daug patogesnes už 
švedų, kanadiečių, suomių 
ir čiliečių.

Dienraščio "La Mania*- 
na" literatūrinio skyriaus 
redaktorius Mario Benede 
tti grįžęs iš Rytų Europos 
parašė neapdairių eilę 
straipsnių apie komunisti 
nius kraštus. Panašiai įvy 
ko su kino skyriaus "EI

PoŽeminiam trauki
niui sukant iš Bloor 
į university,per "Y" 
pavidalo atsišakoji
mą, vagonų ratai plau
damiesi į kreivės bė
gius rėksmingai cy
pia, tarsi besipešan- 
cios katėe.Šis, $14 
milionų kainavęs pro
jektas (iš bendros 
$200 milionų, sumos), 
planavimo stadijoje 
sukėlė nemažus gin
čus ir įnešė nuomo
nių skirtumus.pradė
jus veikti naujai po
žeminei linijai ir tu
rint ne sklandumų, šiam 
atsišakojimui buvo 
paskirtas šešių roėn. 
bandymo laikotarpis. .
Gerai neužsirekomen- lĮau J1® tyirtina,rei“ 
davęs "Y" mazgas bus Les abejoti,ar valdy- 
išimtas iš apyvartoą ba,iš viso beturės 
o keleiviai važiuoją 'Ką skelbti... 
į miestą (downtown), požeminis, sukdamas 
turės persėsti.

Museum stotyje įva-ja V,Kmg stotį, /y 
goną įlipą ir greta resnis vyras,nebai- 
atgisedę du,vidutinio gęs savo aiškinimą, 
amžiaus keleiviai kai- atsioraŠo ir pakyla, 
basi lietuviškai.jie Jam reikia čia išlip- 
gvildena.kaip tik šią ti. 
problemą. Jaunesnis vy- s.pranckūnas- 
ras stebisi.Jis nega ( 
Ii suprasti.Kaip ten 
buvo planuojama,kaip 
prieita prie milioni- 
nių išlaidų,net, ne
sant tikriems dėl pro
jekto naudingumo?

Vyresnis.klausyda
mas savo bendrą pa
stebi,kad visur ir vi
suomet yra nuomonių, 
skirtumai.Ypač,anot 
jo,tas pasitaiko*vi
suomeninio pobūdžio 
atvejais.Ten niekas, 
nekreipia didesnio dė
mesio į vienokias ar 
kitokias išdavas.pa
vyzdžiui jis pamini 
"vienybės" tikslais 
nuo paramos atsisky
rusio bankelio valdy- 
bą.Nors J „ *
ję keletas savaičių, 
o valdybos nariai dar 
vis negali prieiti 
vieningos nuomonės 
dėl viešai paskelbtų, 
vieno nario santaupų. 
Vieni tvirtina,kad 
esą neblogai supažin
dinti plačiąją visuo
menę su bankelio na
rių, finansiniu sto-

viu.kaip buvo pada
ryta "N.L. " NT. 12.Ki
ti, tuo tarpu,sako, 
kad toks būdas nesąs 
visai tinkamas gar
sinti nario ekonomi
nį pajėgumą,leisti 
visiems sužinoti apie 
jo sutaupytą, skatiką. 
Atstovaują antrąją 
nuomonę abejoja dėl 
daugumos pritarimo 
šiai minčiai. Jie tei
gia, kad paskelbus na
rio santaupas,paro
džius jo Serus,jį bus 
?ai ima tąip atbaidy- 
i.kad vėliau nei su 

pyragu nebepriprašy- 
si grįžti atgal į ban
kelį.o pasikartojus 
tokiems atvejams,to-

"METMENU"DEŠIMTINĖ 
/Atkelta iš 4 psl./ 

sų bendruomenėj "deux 
cents familles'/dviejų šim 
tų šeimynėlių/, atžagarei 
viško,reakcionieriško ele 
mento atatikmens.

Vieni sakys,kad taip'. Ki 
ti dievagosis, kad ne'.

"Metmenų" žurnalas ne 
slėpė savo neišsitekimo 
lietuvybės definicijoj,kuri 
karikatūrinėj forfnoj nusi 
smailina į "Lietuva-Mari

žvelgti į dabartinę tikrovę 
neapsitverti k nų siena 
nuo to ką galim pasisavint 
iš pavergtos tėvynės, teš 
koti naujų išeities taškų to 
lesnei kovai už Lietuvos 
tęstinumą.

Kaip kiekvienas organi 
zacinis organas, "Metme 
nys" pradžioj talpino refe 
ratus, skaitytus suvažiavi 
muosJCai kurie tų tekstų, 
kaip kad J.Meko "Aš, Ame 
rika ir Lietuva" arba A . 
Mackaus "Ties Neprikišu 
somybe ir ties žemėn neį 
augusią kartą" iki šįpĮ iš 
laikė atvirybės geluonį.

Tolydžio "Metmenys" 
ėmė sumaniai naudotis pla 
tesnio plebiscito- anketų 
priemone, suteikiančia ga 
limybę didesniam skaičiui 
asmenų, subrendusiai ir 
nuoširdžiai pasakyt savo 
nuomonę. Tokia buvo per 
eilę numerių ėjusi pasisa 
kymų santrauka:"Nepri- 
klausoma Lietuva šiandie 
niniu įvertinimu".

Paminėkim,kad šis prin 
clpas buvo panaudotas ir 
literatūrinių polemikų1 at 
veju:"Anketa Antano Škė
mos literatūrinio paliki
mo verte i pas vsrstyti'}"Ra 
šytojas egzily". Eiliniam 
skaitytojui ir literatūros 
mėgėjui tokie atviri pasi 
sakymai leido vlspusiš- 
kiau pažinti žurnalo ben
druosius siekimus ir pa
skirų dalyvių meninį "ere 
do". /bus daugiau/.

ruošti propagandos tikslu . Pais" dienraščio redakto-
Tam APU parenka tokius

urugvajiečių žurnalistus,
kurie turi, savo dirbamoje

Apie juos itiformuojama 
kongreso ruošėjams, po to 
gauna kvietimą jame daly
vauti, o kartu pasivažinėti

bonas kun. J. Bertaštus su čiųadministracijomis, tuo

jau yra prae- 
as savaičių., DVIEJŲ AUKŠTŲ

Grybų pasaulyje dažnai 
pasitaiko įvairių augimo 
nenormalumų: dvigalviai
grybai, suaugę galvomis, 
suaugę kotais du ar trys 
grybai ir pan. Žymiai re
čiau pasitaiko daugiaaukš
čių grybų, kai ant vieno 
grybo galvos išauga kitas 
grybas. Nuotraukoje 
matomas vienas iš tokių 
retesnių atsitikimų — dvie
jų aukštų baravykas, rastas 
1962 m. spalio 7 d. Val
kininkų rajono miškuose.

Užkonservuotas origi
nalas saugomas Lietuvos 
Valstybinio kūno kultūros 
nstituto anatomijos kated- 
•oje.

BARAVYKAS

jie maire J.-A. Gariepy M. R. Jeanneau

tu su J. Krikščiūniene pa- Kleb.kun.J.Bertašius vL 
rinko gražių vaizdų iš Lie-somis išgalėmis gelbėjo 
tuvos praeities gyvenimo, šios programos įvykdymui. 
Ypatingai vaizdžiai atrodė Parapijos salė visuomet 
mūsų Nemunas su jo gra- buvo atvira,o be to savo at- spaudoje,kokį nors konflik-
žiomis apylinkėmis, Ne- silankymais , padrąsini- tą su direktoriais ar leidė- 
ries pašlaitės, o taip pat mais bei pagelbėjimais pri- jais, ar dėl kokių nors mo- 
daugybė gražių vaizdų iš davėūpobėi energijos pro tyvų su jais nesugyveną, 
mūsų sostinės Vilniaus , gramos vadovams.
Kauno ir kitų apylinkių. Kovo 2 d.kada Winnipeg©

Eug.Kalasauskas parūpi-lietuvių parapijoje buvo 
no knygų, iš kurių buvo pa- ruošiamos rekolekcijos, o
rinkti vaizdai. Šie gražūs choristai be i tautinių šokių po komunistų imperiją,"pa
mušų praeities Lietuvos dalyviai per sniego pusny dengtomis'kelionės ir pra- 
vaizdai buvo matomi TV nūs ir neapsakomą Manito gyvenimo išlaidomis, 
programoje .tarpais į juos boję vykusią audrą subrido APU taipgi palaiko arti- 
įterpiant lietuviškas dai- repeticijoms,parapijos Ide mus santykius su dienraš 
nas ir tautinius šokius.

J. Krikščiūnienė tauti- rekolekcijų vadovu prelatu būdu turi galimybės į žur- 
niams šokiams vadovauja very rev. Monsignor dr. nallsto profesinę ateitį,jį 
jau eilė metų. Jos tšmoky. Vyt.Balčiūnuatvyksta į re- nugramsdinant ar į minkš
tos lietuviškų šokių grupės peticijas ir stebi mūsų pa tą fotelį pasodinant, 
dažnai matome ne tik tele- siruošimus. APU užėmė tokį postą,
vizijos programoje, bet ir Galiausiai,visus nustebi- kad pagal savo nuožiūrą ga 
per kitus vietinius tautinių no choro dalyvės E. Gali- Ii sulaikyti dienraščio cir- 
švenčių minėjimus, o pas- naitienės padaryta staig- kullaciją, ar bent trukdyti 
kutiniu metu gražiai past mena, televizijos persoąa- jo pasirodymą,padarant di- 
rodė ir Vasario 16-tos die lui paruošė gražų tortą ji, deltus nuostolius, 
nos minėjime. už ką iš jų gavo padėkos

Tautiniams šokiams taip laišką kartu su įrekorduo 
patgrojo D. Januškaltė.ku ta programos juostele, 
ri savo jumoristiniais išsi Laiškas užbaigiamas se- 
reiškimais bei gestais gy kančių sakiniu: "I hope it 
vai ir linksmai nuteikė net willbringyou a great deal 
pačius šokėjus. of pleasure. Thanking you

Programa užstagain for your wonderful 
tęsė pusę valandos. thought, I am, Yours very

Winnipeg© televizijos truly,/pas./Richard Sea- 
stotyje š.m.kovo 27 d.bu born,M. L.A. .Wellington, 
vo atlikta ši programa:Pir Kaip matome,Manitobos 
mas, kaipo atidaromasis lietuvių kolonija drąsiai iš 
šokis,buvo suktinis, toliau ėjo viėšumon ir įsijungė į 
sekė:Audėjėlė,Malūnas ir gausesnių svetimtaučių 
Vėdaras.Šiuos šokius šoko tarpą. K.Strikaitis. 
paauglis jaunimas, kuris

Dažhai interesai susikerta. 
Tas įvyksta,kai kraštai už 
geležinės uždangos leidyk 
loms pasiūlo laikraštinį po 
pierių daug žemesnėmis 
kainomis už tradicines ben 
droves Kanadoj, Suomijoj, 
Švedijoj ir Čilėj.

Kai iš komunistinių kraš 
tų sutartą datą popierius 
neprįstatomas, dienraštis 
turi sumažinti savo tiražą 
arba visai sustoti. Tuo bū 
du šio krašto spauda atsi
duria internacionalinio ko
munizmo valioje.

Paskutiniuoju laiku lan

rium Homero Alsina The- 
venet ir antra tiek su "Ei 
Debate" dienraščio redak
torium Hugo Rodriguez Ve
ra .O tai oficiozų redakto
riai.

APU neseniai atšventė 
20 metų egzistencijos iir 
kaip minėjau jau keli metai 
jai vadovauja komunistai.

Carlos M. Borche yra 
buvęs jos valdybos pirmi
ninku,vicepirm. ir sekre
torium kelis periodus, va 
žinėjęs po Sovietus, Raudo 
nąją Kiniją ir kitus komu
nistinius kraštus,© taipgi 
dalyvavęs garsiąjam ko
munistinių žurnalistų su
važiavime, įvykusiam vie
nam vienam rusų laive vi
duržemio jūroje. Jo arti
miausias sėbras Hugo Ro- 
driguez Vera irgi komunis
tas, dabartinis organizaci
jos pirmininkas.

Bendrai imant,APU yra 
vienas iš efektyviausių UR 
SS instrumentų, veržtis į 
demokratinę Urugvajaus 
spaudą,bet kol Maskva nė 
ra užtikrinta jos pajėgumu, 
kad galėtų paraližuoti visą 
krašto spaudą, netarnau
jančią jai, leidžia vis gi
liau infiltracijos šaknis į 
jos organizma, ir jei kraš
to vyriausybė nesiims 
greitų ir griežtų priemo- 
niųprieš komunizmo veid 
mainingumą,Urugvajus ga 
Ii tapti antra Kuba.

Albinas Gumbaragis 
Montevideo Uruguay.

DIDŽIOSIOMS
PARODOMS

Sausio 20 d.
su užsienio šalimis komitete 

prie TSRS Ministrų Tarybos /vy
ko spaudos konierencija, skirta 
Tarybų Sąjungos dalyvavimui 1967 
metų pasaulinėje parodoje, kuri 
Įvyks Monrealio mieste (Kanada). 
Tarybų Sąjungos ir užsienio ko
respondentai buvo supažindinti su 
Tarybų. Sąjungos paviljono ekspo
zicijos pobūdžiu ir turiniu.

Tarybų Sąjungos sekcijos pa
saulinėje parodoje generalinis ko
misaras B. Borisovas pranešė, kad

M. ONREALIO PASAULINEI
SPAUDOS KONFERENCIJA TARYBŲ SĄJUNGOS IR UŽSIENIO ŽURNALISTAMS

Kultūrinių ryšių Tarybų Sąjungos paviljono devi
zas bus „Viskas vardan žmogaus, 
žmogaus gerovei'. Ekspozicija at
spindės mūsų šalies laimėjimus 
mokslo, technikos ir kultūros sri
tyje, keliant tarybinės liaudies ge
rovę, o taip pat plečiant ir stipri
nant tarptautinius 
moksli nius-techninius 
ryšius.

Vienas iš didelių 
laimėjimus, įsavinant 
vę.

ekonominius, 
ir kultūrinius

skyrių rodys 
kosminę erd-

Žurnalistai susipaiino su Tarybų 
Sąjungos paviljono projektu, kurio 
autoriai yra Lenininės premijos 
laureato M. Posochino vadovauja- 
ma architektų ir inžinierių grupė. 
Ekspozicijos plotas bus 13 tūkstan
čių kvadratinių metrų.

Mes tikimės, pareiškė B. Boriso
vas, kad Monrealio 1967 metų pa
roda padės stiprinti taiką ir taujų 
savitarpio supratimų. T ASS-ELTA

MASKVA („Tiesos' ko r esp. 
telefonu). Tarybų Sąjungos pa
viljone lankytojai turės progos su-

sipažinti ir su Lietuvos 
pramonės produkcijos pavyzdžiais, 
kurie pagal savo techninį lygi ne
nusileidžia geriausiems pasaulio 
standartams. Jų tarpe labai tikslios 
šlilavimo staklės „3E12‘ — Vil
niaus šlilavimo staklių gamyklos 
produkcija, elektros suvirinimo 
Įrengimų gamyklos produkcija, 
Kauno magnetolos, radiolos, gin
taro ir kailių dirbiniai, Lietuvos žu- 

'vies pramonės produkcijų, siuvimo 
pramonės, tame tarpe nacionaliniai 
kostiumai. "Tiesa", Vilnius.

PASKUTINIUOSE RINKIMUOSE IŠRINKTI ŠIE VERDUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS PAREIGŪNAI

'orais J.-L. Gervais M. R. Sėguin mpeau
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HAMI^LTOM
TAUPYK IR SKOLINKIS 

KOOPERATYVINIAME BANKELYJE

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

išduodamos asmeninės paskolos is 8% iki 5.000, 
mortgičių paskolos is 7% iki 66% turtę vertės.

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

Pilnas čekiu patarnavimas.
Darbo dienos:

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

DIDŽIAUSIA HAMILTONO 
Apylinkės

KRONAS,
REAL ESTATE and ins. ltd.

Hamilton's Largest Realtor

366 MAIN ST. EAST, HAMILTON, ONT. Telephone 578-8492

SIŪLO:
• Didžiausią pasirinkimą namą, apartmentŲ, 

fanny, biznių ir t.t.
• Daug gėry pirkėją
• Palanką 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 pas it i k ė j i m u

KRONAS:
REALTORS.

SLA 72 KUOPA
Š. m.kovo 27 d. visuoti

niame narių susirinkime 
kuopa įvykdė balsavimą į 
vykdomąją tarybąį iš rinko 
parengimų komisiją.ligo
nių lahkytojus. Daugiausiai 
balsų gavo senieji SLA vei 
kėjai. Į parengimų komis i 
ją išrinkti St.Bakšys-pirm. 
J.Mikelėnas ir F.Rimkus 
-nariais. Ligonių lankyto
jais išrinkti-St. Bakšys ir 
F. Rimkus.

Šiais metais SLA organi 
zacijai sukanka 80 metų . 
SLA 72 kuopa Hamiltone 
sudaro paskutinės emigra 
cijos ateiviai, jie vertinda 
miSLA veiklą išeivijoje ne 
vien kaipo apdraudos, bet

VILNIAUS VYTAUTO DI
DŽIOJO GIMNAZIJOS 
5O-ties metų sukakties mi 
nėjimas rengiamas š.m. 
gegužės mėn. 28-29 d.d. 
Čikagoje. Šia džiaugsmo 
švente minėjimo rengimo 
k-ja nori pasidalinti su vi 
sais Vilniaus krašto lietu 
viais.Tuo tikslu,numatomi 
išsiuntinėti visiems vilnie 
čiams kvietimai.Deja, VK 
LJ Kanados krašto valdy
bai ar s-gos skyriaus yra 
žinoma tik dalis antrašų.

Šiuo pranešama, kad Ha 
miltone ir ap. gyvenantieji 
Vilniaus krašto lietuviai 
savo antrašus siunčia K . 
Baronui, 1424 King St. E . 
Apt. 11, tel. 5453594.

S AULT ST. MARIE
RINKLIAVA PL JAUNIMO

KONGRESUI
Ap. Valdybos narys Vik 

toras Staškūnas,užbaigęs 
PLJ Kongresui paremti 
rinkliavą, prašo paskelbti 
tos rinkliavos rezultatus .

Aukojo: $12, -V. Staškū- 
nas;$6, -J.Sendžikas;po$5 
-A.Balčiūnas, E.Chinienė, 
StJJruskis,P.Gasperas,J. 
Genys, J. Girdzevičius, V . 
Goldbergas,Z.Girdvainis, 
A. Gustainis, V .Kramilius, 
V .M ina iuskas ,H .M at i joša i 
tis,J.Puteikis, P.Puteikis , 
V. Poškus, M.Riauka.E. 
Skardienė.A .Skardž ius, K. 
Slyžys.Pr.Umbrasas ir A. 
Vanagas;po $3,-N.Aukšti 
kalnis;po$2, -B.DabuIskis 
M .Duoba, A. Kantautas, B . 
Kaminskas .V.Liudavič ius, 
J.Malskis,A.Motuzas,A . 
Motiejūnas,M.Pareigis,V . 
Skaržinskas.A.Trakinskas 
V.Vainutis, J.Žebraitis.A. 
Žemaitis ir V.Žurauskas; 
po$l, -J.Okmanas,S.Okma 
nas.L.Okmanas ir V.Zeko 
nis.

Viso surinkta $160,-
Ap.Valdybos vardu p. V . 

Staškūnas prašo pareikšti 
visiems aukojusiems tau
tiečiams nuoširdžią padė 
ką. Korespondentas.

SUDBURY
MOTINOS DIENOS 
MINĖJIMAS
LB valdyba,š.m.gegu

žės mėn. 1 d. sekmadienį 
1.30-2 val.p.p. laikotarpy 
per CHNO radio stotį per 
duos lietuvišką radio pus
valandį motinos dienos pro 
ga.

LB valdyba š.m.geužės 
mėn.7 d.ukrainiečių salėje 
130 Frood Rd. rengia "Mo 
tinos dienos" iškilmingą . ...minėjimą.

Programoje:Trumpa pa 
skaita,meninė dalis,šokiai 
loterija. Veiks įvairus bu 
fetas.gros gera muzika ir 
kt.

Vis i taut iečiai kviečiami 
skaitlingai dalyvauti,pasi 
kviesti svečių ir draugų, 
tuopačiu pagerbiant mūsų 
motinas.

Vakarų šnipas Kremliuj U OPVTAS

Pulk.Oleg Penkovskij.

POBŪVIS PAS MARŠA LĄ
Maršalo Varencovo gim 

tadtenis buvo švenčiamas 
jo viloje kaime.Buvo su
kviesta daug svečių, įskai
tant apsaugos ministerį 
maršalą Malinovskj.Mano 
šeima,netgi mano motina , 
buvome pakviesti jau iš 
anksto. Ekaterina Karpova 
Varencovo žmona paprašė 
mane būti ceremonijų meis
teriu.

Rugsėjo 16,1961, pradėjo 
rinktis svečiai. Visi kariš 
kiai, išskyrus Malinovskj, 
atvyko civiliniuose rūbuo
se.

Malinovski dovanojo Va- 
rencov 3 litrų šampanp bu
telį. Churajev įteikė jam 
medyje išsloptuotą erelį, 
kažkasdavė jam juodą šunį. 
Geriausią ir originaliausią 
dovaną įteikėme mūsų šei
ma. Tai buvo dalykai,ku
riuos nupirkau Londone .Va- 
rencov viešai pareiškė:"Šį 
kartą mano jaunuolis per- 
sistengė'J ir mano dovanos 
ėjo iš rankų į rankas.Kiek
vienas klausė, iš kur aš ga 
vau tuos gražius dalykus. 
Ponia Varencov ir mano 
žmona tyliai svečiams pa
aiškino dovanų kilmę. "Ah , 
tai dabaisuprantama ..."bu
vo visų atsakymas.

Kada pobūvis pasiekė sa 
vo kulminacinį tašką, mano 
motina nei iš šio, nei iš to, 
priėjo prie Malinovski ir 
paklausė:"Atleiskit man, 
senai moteriai,draugas mi-

nisteri,mano brangusis Ro
dion Jakovlevič,prašau man 
pasakyti,ar bus karas?Šis 
klausimas vargina mus vi
sus".

Maršalas Malinovskt jai 
atsakė taip:"Sunku pasaky- 
ti, Taisija Jakovlevna, bet 
apie tai aš nenorėčiau da
bar kalbėti, nes bevelk vi
są laiką aš galvoju bus,ar 
nebus karas.Bendrai kal
bant,padėtis yra sunki.Mū 
sų priešai ats isako nusileis 
ti. Tiesa, vieną piliulę jie 
jauprarijo/t.y.Berlynosie 
nos įrengimą/ ;ją mes gu
driai jiems patiekėme. Dėl 
ateities,aš galiu tik pasaky
ti, jog mes esame totaliai 
pasiruošę visiems netikėtu- 
mams.Mes laikome paraką 
sausai".

Laike pobūvio aš išėjau 
laukan pažiūrėtųar viskas 
tvarkoje-Nustebau pamatęs 
saugumiečiais apstatytą na
mą. Iki šiol nežinojau, kad 
be savo adjutantų ir įvairių 
patarnautojų , Malonovski 
dar turėjo savo specialią 
saugumo policiją.

Malinovski greit išvyko . 
Prasidėjo girtavimas. Ypa 
tinga i daug gėrė Churajev . 
Jis kelis kartus prašė ma
ne nupirkti jam dėl jo žmo
nos Chanel No. 5,A rpege ir 
kitų parfumų, jei aš vykčiau 
kada nors į užsienį. Kiti no 
rėjo elektrinių skustuvų, 
kai kurie generolai norėjo 
porfelių.

VėliauChurajev pradėjo 
girtis turįs 20, OOO rožių. 
"Utėlė, -pagalvojau aš, -pa
prasti žmonės neturi ko vai 
gyti, o jis turi 20,000 ro
žių".

Tuo pat metu jis mums 
įpasakojo apie žmonių ne- 
VA&umu's šiauriniame Kau
kaze tarp M ineralnije Vodi 
ir Grozny. Daugiau bus.

VEDA KAZYS BARONAS

Sporto skyriaus vedėjas 
Kazys Baronas.

IŠEIVIJOS GYVENIMAS
Clevelande įvyko Š. Ame 

rikos lietuvių jaunių ir jau 
nučių krepšinio pirmeny
bės. Nugalėtojais išėjo pe Lietuvių klubo "Tauras" 
reitų metų meisteriai Či- pirmininkas Alg. Gražys, 
kagosAras ir Cicero Atei HgSiol buvęs Loyola kole- 
tis:čikagiečiai jauniaibaig Sijos sporto vadovu, da
inėje laimėjo prieš Ateitį ^ar Sav0 naują paskyrimą. 
47:39, o jaunučiai iš Cice Al. Gražys persikelia dirb- 
ro-Čikagos Lituanicą6336 « i Bishop’s universitetą,.

-Futbolo rungtynėse Či kuriame turės daug plates 
kagos Lituanica nugalėjo veikl°s dirvą.
graikų Olympics 3:2. Pranešdamas apie tai The 

-Marquette Parko vyrų Montreal Star, įdėjo Al.Gr 
krepšinio pirmenybes lai- ažie paveikslą ir pasikalbė 
mėjoKorp.Neo Lithunia. į?“-..

-Sporto darbuotojų kur 
saibus liepos mėn.Vasaga 
stovykloje.

PAVERGTOJI LIETUVA
Pasibaigė Sov. Sąjungos 

moterųkrepšinio pirmeny 
bės.Meisterio vardą laimė 
jo Rygos TTT komanda, an 
troj vietoje palikdama Tbi 
liso VPLGalutinė pirmeny 
bių lentelė atrodo taip:

1. TTT 19 1244:878
2. VPI 17 1196:1097
3. Dinamo" (M)14 1184:1147
4. „Burev." (L) 13 1110:1028
5. „Din.“ (Kj) 11 1044:1086
6. ASK (L) «11 1036:1086
7. „Sp." (M. *r.) 10 1092:1132
8. „Politechn.“ 10 1132:1155
9. „UralmaS.“ 10 1028:1054

10. „Ginamo“ (N) 7 982:1076
11. „Unlverslt." 6 1033:1145
12. „Burev." (R) 4 1004:1201

Tokiu būdu, Kauno Poli 
technika, taip gražiai pasi

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

rodžiusi pirmame rate,tu 
rėjo pasitenkinti aštunta 
vieta. Taip pat,pirmą gru 
pę,turi apleisti Talino Uni 
versitetas ir Rsotovo Bu- 
reviestnikas. Daug vilties 
jų vieta užimti turi Vil
niaus Kibirkštis. Vilnietės 
nugalėjo jau Taškentą 53: 
45 ir Minską 52:50.

-Karaliaučiuje pas ibaigė 
Sov.Sąjungos jaunių stalo

nevičiaus, kurie treniruo
jasi su Sov. S-gos rinkti
ne Europos pirmenybėms. 
Nežiūrint susilpnintos su
dėties, mūsiškiai nugalė - 
joRTFSR9:0, Ukrainą 8:1 
ir Turkmėniją 9:O.Mergai 
tės pralaimėjo Ukrainai 
3:6,bet įveikėRTFSR 7:2 
ir Kirgiziją 9:0.

IŠ VISUR
-Puikų laiką maratono 

bėgime parodė japonas Te 
rasava,nubėgęs šį nuotolį 
per 2 vai. 14 min.35 sek. 
Tai geriausia sezono pa-
sėkmė pasaulyje.

-1970 m.pasaulio irklą
vimo pirmenybės numato 
mos St.Catharines.Šioje 
sporto šakoj labai stiprūs 
yra lietuviai.

-Lažybų mėgėjai numato 
kad Stanley taurės baigmė 
je susitiks Montrealis ir 
Čikago.

-Paskutinėm žiniom iš 
Lietuvos pranešama, kad 
Vilniaus Kibirkštis mote 
rųkrepšinio komanda pa-

kartu dirbančią ir tautinį 
darbą,vi enbalsiškai nuta
rė šią sukaktį tinkamai pa 
minėti. Minėjimas numato 
mas lapkričio 12 d.Į SLA 
veiklą įsijungus žymiems 
visuomenės veikėjams, S, 
Bakšiui,J.Mikelėnui ir F . 
Rimkui.be abejo šis minė 
jimas Hamiltone bus gerai 
suorganizuotas ir sėkmin 
gas.Minėjime pagrindinei 
kalbai pasakyti susirinki
mas pageidsvo kviesti SLA 
prezidentą Povilą Dargį.

SLA 72 k.nutarė suruoš 
tigegužinę.SLA ruošiama 
gegužinė jau įėjo į tradici 
ją ir kas metai sutraukia 
vis daugiau dalyvių.Gegu
žinėje jau kelinti metai iš 
eilės esti jaunimo sporto

Iš anksto tariame vilnie 
tišką ačiū.VKLS valdyba. 
varžybos ir laimėtojams 
įteikiamos dovanos. Jauni 
kviečiamas treniruotis iš 
anksto ir dalyvauti sporto 
varžybose .Datą ir vietą pa 
skelbsime vėliau spaudoje. ŽŪK LA UTOJŲ IR MEDŽIO-

J. mikelėnas, dirbąs ne- TOJŲ KLUBO 
kilnojamo turto įstaigoje , metinis narių susirinkimas 
įsijungė į SLA 12 k. organi šaukiamas balandžio 21 die- 
zatoFių eiles.Kuopa susi- ną 7 vai. vakaro 5 Gore St. 
laukė gana pajėgto apdrau Grand viešbučio antro auk- 
dos srityje ir tinkamo or što salėje.Įėjimas iš Gore 
ganizaciniam darbui as-gatvės.
mens. Bus duota metinė apyskai-

Sustrinkimas kuopos pir ta, renkami nauji valdomie- 
mininko Z. Pulianausko pa ji organai ir svarstoma klu 
talpose praėjo labai darbin bo atieties veikla. Klubo va 
gai ir darnioje nuotaikoje . Idyba kviečia visus narius 
Po susirinkimo šeiminiu- suvirinkime būtinai dalyvau 
kai visus pavaišino kavute ti. Kovo 26 d. parengimas 
ir užkandžiais. J.Š. davė 226 dol. pelno. V-ba.

Motinos mūsų neapvylė, 
neapvilkime jų ir mes, ras 
kime laiko jas pagerbti 
bendrame pobūvyje.

LB valdyba.
STOVYKLAVIETĖS ĮSIGIJIMAS JUDA PIRMYN
Londono lietuvių skautai 

labai rimtai svarsto visas 
galimybes, kaip gauti sto
vyklavietę.

Skautų sudaryta speciali 
komisija turėjo svarbų pa 
sitarimą su vietos Bendruo 
menės ir parapijos atsto
vą is .Išdiskutavus įvairius 
pasiūlymus bei nuomones 
prieita prie vienos ben
dros išvados,kuri maždaug 
nūtų tokia: -’J -

Londono lietuvių parapi 
ja nenumato pirkti žemės 
sklypo.Kadangi kitos lietu 
vių organizacijos nėra tiek 
pajėgios, kad galėtų paski

Šiandien. ..rytojui

rai žemės sklypus įsigyti, 
tai geriausia būtų,kad jau 
nimo reikalams stovykla
vietę kur nors Londono apy 
linkėse nupirktų visų Lon 
dono lietuvių jungtinėmis 
jėgomis.Šiam reikalui reik 
tų sudaryti akcinę bendro 
vę arką panašaus ir išleis 
ti Šerus .Bijoti,kad tai būtų 
rizikinga,nėra jokio pama 
to.Žemės sklypų vertė juk 
niekad nesmunka.

Kadangi nepertoliausia 
yra kita lietuvių apylinkė- 
Roney ir ten taip pat yra 
nemaža priaugančios kar
tos,tai prie stovyklavietės 
įsigijimo nutarta kviesti 
prisidėti ir Rodney bei kitų 
artimesnių lietuvių apylin 
kės.

Žinoma, galbūt dar šiai 
vasarai stovyklavietės ne 
turėsime, bet stovyklavie 
teiįsigijimoklausimą taip 
radikaliai judinant galbūt 
labai artimoje ateityje mū 
sų lūkesčiai išsipildys.

L. E-tas

teniso pirmenybės. Lietu
vos berniukai užėmė antrą 
vietą,o mergaitės buvo tre 
čios.

-Kauno halėje /kur vyko 
Europos krepšinio pirme 
nybės/ prasidėjo Sov.Są
jungos rankinio pirmeny
bės .Pirmųjų rungtynių pa 
sėkmės: Kauno Žalgirio 
moterys nugalėjo Vilniaus 
Statybą 15:14,ir Odesą 15:5 
o Vilnius įveikė Taškentą 
10:8. Vyrų grupėje Kauno . 
Žalgiris sužaidė lygiomis 
suBaku-18:18 ir valiau nu 
galėjo Maskvos MA I pasek 
me 18:17.
- Vilniaus šachmatų pir
menybėse meisterio var
dą užsitikrino J.Vistanec 
kis.
- Į Sov.S-gos baigminius 

bokso susitikimus iš.Lie- i 
tuvos pateko:T.Tomaševi- kęs į tolį 8,23^n ir Ščel- 
čius, A. Zursa, D.Navic - kanovas-6, 73 m.Kitos 
kas , L.Nomeika.D. Poz geresnėspasekmės:tri- 
niak,/lenkas/, V. Bingelis, šuolis -Čiochina /Rum/ 
Čepulis ir Tamulis. 16,43/Europos rekordas/;
- Karaliaučiuj prasidėjo rutulys - Varju/Vengrij/ 

Sov. S-gos stalo teniso jau- 19,05 m; 3000 m- Nor - 
nių pirmenybės. Lietuva poth/Vak. Vok./ 7;56,O; 
dalyvauja be L. Balaišytės, moterų aukštis- Balaš
J. Bražiūnaitės ir R. M ik- /Rumun/- 1,76 m.

teko į pirmą grupę.
- Komandinėse Europos 
moterų stalo teniso pir
menybėse Vakarų Vokie
tijos KaisenbergoBTC at
stovės baigmėje nugalėjo 
Budapeštą Meteorą 7:2, 
tuo tarpu Bad Toelze va
karų Vokietijos vyrų rin
ktinė pralaimėjo japonams 
1:4, o moterys japonėms 
2:3 santykiu.
- Japonijos futbolo meis

terio vardą laimėjo Real 
Madrid.
- Glazgove Anglijos fut

bolo rinktinė netikėtai nu
galėjo Škotiją 4:/3 santyk 
- Dirtmundo halėje įvyko 
uždarų patalpų Europos 
lengvosios atletikos pir
menybės.Naujus pasau
lio rekordus atsiekė arme 
nas Ter-Ovanesian, iššo-

BUY QUEBEC SAVINGS BONDS
Quebec'o Taupymo Lakštai /Bonds/ nominaline kaina parduodami iki 16 gegužės 1966. 

Nelaukite ryt dienos. Pirkite šiandien t

"NEMUNO" IR "ŠIRVINTOS" TUNTŲ SKAUTŲ ŠVENTĖ HAMILTONE 
Balandžio mėn. 24 d. pa 

šaulio skautų Globėjo šv. 
Jurgio proga "Nemuno2 ir 
"Širvintos" tuntų skautus- 
skautes aplankys vyriausi 
skautininkai iš Čikagos.

Šią metinę šventę pradė
sime dalyvaudami organi
zuotai su aukštaisiais sve-

čiais 1O vai.pamaldose.Ka po pietų.
dangi Vyr.Skautininkai jau Nors laikas gal ir ne vi-
3 vai.po pietų turi būti To- siems patogus, tačiau kvl- 
ronte.tai iškilminga suei
ga ir trumpa lauko laužo 
pobūdžio programa įvyks 
tuojau pb 1O vai. pamaldų, 
-11:15 min. Jaunimo Centre 
Iškilmės baigiamos 1 vai.

ečiame visus tėvus ir vi
suomenę kuo skaitlingiau
siai mūsų šventėje dalyva
uti.

Skautininkai.

Rimkui.be
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Didelis laimėjimų vajus savai lietuviškai spaudai
MUZIKAS ALEKSAS 

AMBROZAITIS 
atostogas praleidęs šei
moje Montrealy, išskri
do tęsti muzikalinės iš
vykos į Vokietiją, kur dar 
turės išbūti apie 6 mėn.

A.Ambrozaitis netiktai 
koncertuoja įvairiose Vo
kietijos ir Europos vieto
se, bet ir ats įdėjęs stud i- 
juo ja va rg onus .Soest We - 
stf alen bažnyč ioj, kurion 
jis pakviestas vargonini
nku, jis turi puikius var - 
gonus,kuriais treniruoj
asi visus laisvalaikius,ir 
jau gerai valdo pedalus.

MŪSŲ ARCHITEKTAS 
V. Zubas Otavoje stato,jo 
projektu, spalvinės tele - 
vizijos stotį, kurios pri
žiūrėti kas savaitę važi
nėja į Otavą.
PRIMENAME JAUNIMUI, 
kad balandžio 30 d. 7 vai. 
vakaro jis laukiamas jau
nimo šventėje, nes tą va
karą yra Aukšt. Lit. Kursų 
išleistuvių vakaras ir bus 
gražus pasilinksminimas 
su orkestru, vaišėm ir tt. 
VISIEMS, KAS GAVO AN

KETAS
Kanados lietuvių leidiniui, 
pranešama, kad ši savai
tė yra paskutinė į jas atsa 
kyti. Prašoma atsakymus 
siųsti adresu: J.Kardelis, 
7722 George Street, LaSal- 
Ife, P. Q.

• Dainius Lukoševičius 
Toronte susižiedavo su 
Albina Grigaite.

DR.J, § E M 0 G A S

5441 B ANN ANTYNE, Verdun.
Pirroadienįir _ . _
ketvirtadienį * P’m‘
antradienį ir „

. .. . 2—4 p.m.penktadienį
trečiadienį 7—9 p.m.
šeštadienį 11—1 p.m.

PO 7-3175; namų 6-9582.

I) A NT V GYDYTOJ AS
Dr. J. MALIŠKA

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

Nainy tel.: MU 1-2051.

DR. A. O. JAUGELIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA

Tai. 932- 6662: namg 737- 9681

1410 Guy Street, 1 aukštas 
11 • 12 kambarys.

DR. V. GIR1UNIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA 
3938 Rosemount Blvd.

Tel’.RA 7- 5552; namu RA 1- 0656

ADVOKATAS

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

Suite 205
168 Notre Dame St.E.

UN 6-2063 ir UN 6-2064.

DR. IRWIN COPN1CK
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

Notaras
J. BERNOTAS 

B.A., B.C.L.

Sun Life Building 
Suite .2001

Tel.: UN 6-4364.

LIETUVIŠKAS PUSVALANDIS GIRDIMAS KAS 
ŠEŠTADIENIS PER CFMB STOTį, 

BANGA 1410, 5.30 VALANDA VAKARO,

J. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS

SIUVU IR PARDUODU

Taisau ir Remodeliuoju 
Vasaros laike saugojimas 

/ Storage /'.

6396 Bannantyne, Verdun. 
PO 7-6183.

Programos vedėjas L. Stankevičius.

KASOS VALANDOS:

„HITAS" 1465 De Seve St., Montreal 20, P.Q.
TEL. 766 - 5827

MOKA už:
Indėlius 5%
Eln. s-tas 4%
Nemokama* gyvybė* draudimas 
iki $2.000 bendros santaupų 
sumos.

IMA už:
II Nekiln. turto paskolas 6.5% 

Asmenines paskolas 7.6% 
Investacines paskolas 8.4% 
Pigus paskolų draudimas iki

II $10.000.

1465 DE SEVE: ROSEMOUNTO SKYRIUS:
Sekmadieniais 10.30- 12.30.

Darbo dienomis: 10.00 — 3.00 vai. 3907 Rosemount Blvd tel 722-2472 
kasdien, iiskiriant pirmad. ir Jeitad Dienq: penktad. 1.00 - 6_00 vai.

Vakare: trečiadieniais ir Vakare: pirmadiema.s, treč.adiemais 
penktadieniais 7.00 - 9.00 vai. •' penktodiema.s 7.00-9.00 vai.

INCOME TAX 
PRANAS TAUTKUS, 

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

Kreiptis asmeniškai arba 
skambinti tiktai šiomis die 

nomis ir valandomis:
Šeštadieniai* 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.

MONTREA LIO LIETUVIŲ 
JAUNIMAS

Jaunimo Metams ir Jauni- 
moKongresui nieko nebei- 
kia: nei Peticijai parašų 
renka, nei Kongresui lėšų 
renka, todėl yra būtinas 
reikalas susirūpinti vyrės 
niems.Geriausia, kadSei- 
melioPrezidiumas imtųsi 
iniciatyvos.

LIETUVIŲ KLUBO VEIK
LA

DLK Vytauto Klubo šeri- 
ninky susirinkimas šaukiamas 
šį sekmadienį balandžio 24 
d. 2 vai. ppc klubo patalpose. 

Susirinkime Trustee “Vytau 
tas“ išmokės procentus už 
paskolas, kurios klubiečiy 
buvo įneštos klubo namų sta
tybai, Paskolų priėmimas dar 
vykdomas toliau.

Balandžio 30 d, įvyks Klubo 
namų atidarymo iškilmės į ku 
rias kviečiami visi Montrea 
lio ir apylinkės lietuviai. Bi
lietus prašome įsigyti Klube 
ir pas platintojus.

Šeštadienį klubo didžioje 
salėje, dalyvaujant apie 400 
asmeny, buvo labai šaunus 
priešvestuvinis pobūvis ku
biečiams Juozui Naruševičiui 
ir Nancy Kriščiunienei, ku- 
riy sutuoktuvės numatytos bir 
želio mėnesį .

Velykų laike yra miręs klu 
bietis Simanas Gerulis,kurio 
artimųjų nesant Montrealyje, 
laidotuvėms rūpinosi Klubas.

Klubo Valdyba. 
SKAUTIŠKAS VAKARAS

Šį šeštadienį, balandžio 
mėn. 23 d.šv. Jurgio šven 
tė.Ta proga iš Čikagos at 
vyksta skaučių vyriausia 
skautininke O. Žailskienė 
ir skautų vyriausias skau 
tininkas B. Juodelis.

Tuoj pat po pietų įvyks 
ir skautų tuntų štabo posė 
džiai su vyr. skautininkais, 
o 5 vai. p p. Aušros Vartų 
parapijos salėje bus iškil 
minga Tuntų sueiga su vai 
šėmis ir skautiškais pasi 
rodymais-laužu. Po laužo 
seks jaunimo šokiai.

Visi tėvai ir jaunimas 
/ne skautai/yra kviečiami 
dalyvauti sueigoje-lauže; 
ir ypač jaunimas-šokiuosa 
• Smuikininkės E.Kuprevičiū 
tės-Bergienės ir pianisto A. 
Kuprevičiaus koncertas pla 
nuojamas dar šiemet Montrea 
lyje.

ADVOKATAS 
STASYS DAUKŠA, LI..D.

4 Notre Dame St. E.
Suite 902 ir 903

Tel: 861-8478 ir 861-8479

ADRESAS:

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
Independent Lithuania

7722 George Street La Šalie
Montreal, P.O. Canada.

LAIMĖJIMAI
3 ŽEMĖS SKLYPAI

Žemės sklypas N:. 220 - 6000 są. pėdų
' ’ ' ’ Nr. 229 - 6000 * * • •
'• •' Nr. 230- 6394 " "

Visi sklypai randasi Montreollo priemiestyje 
Francois de Sales, country of Laval. 
Sklypų vertė 1000.00 kiekvieno.

Laimėjimiį paskirstymas įvyks 1967 m. NL Spaudos baliaus metu.

5 Tickets -- Donation f 3.00.

"BA LTIJOS" STOVYKLOS 
KOMITETAS

paskutiniame posėdyje ap 
tarė gegužės mėn. 7 d. Auš 
ros Vartų parap.salėje ruo 
šiam o stovyklos vakaro- 
baliaus reikalus. Progra
mos sudarymu rūpinasi S. 
Baršauskas, loterijos-J. 
Šiaučiulis,valgių bufeto-J. 
Blauzdžiūnienė,gėrimų bu 
feto-P. Adamonis ir salės 
-J. Ladyga.

Stovyklos pastatų nakvy 
nėms.toiletų ir prausyklų 
statybą vykdys kontrakto- 
rius Lavoie, St.Donat.Kon 
traktas pasirašytas $1520. 
OO už medž io darbus plius 
$1OO.OOuž medžiagos pri 
statymą į statybos vietą 
kalne .Medžiagas tiekia Sto 
vykios Komitetas. Statyba 
bus pradėta sekančią savai 
tę ir turi būti užbaigta iki 
birželio mėn.l d.Statybos 
planai paruošti architekto 
V.Zubo,statybos priežiūrą 
vykdo Statybos komisija iš 
inž,J.Kibirkščio, inž. V.Ši 
pelio ir J. Ladygos.Dėl lė 
šų stokos šią vasarą dar 
nenumatoma pertvarkyti 
vandentiekį,kad jis pasiek 
tų naujuosius pastatus.

Priimant dėmesin, kad 
nuo pat įsikūrimo iki šiol 
stovyklą yra parėmę tik 
301 asmuo ir organizaci
jos ir sudėję per tris me 
tustik nepilnus $10.000, 
Stovyklos Komitetas pa
grįstai galėtų didžiuotis 
jau atliktais stovyklos kuri 
mo darbais .Reikia tikėtis , 
kad šių-jaunimo metų pro 
ga, į šį konkretų Montrea 
lio lietuvių projektą jauni 
mui įsijungs ir lig šiol dar 
nuošaliai tebesą mūsų tau 
tiečiai. Pr.R.

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

I.G.ELECTRIC R'd.
Elektros kontraktorius

IGNAS G U R C I N A S .

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

LIETUVIŲ FONDAS IR 
JAUNIMO METAI 
Suprasdami Lietuvių

Fondo reikšmę mūsų jauni 
mui vis daugiau atsiranda 
tautiečių, kurie ta intenci 
ja padaro savo įnašus.

Jaunimo metų proga Jo 
nas ir Bronė Lukoševičiai 
įnešė Fondan $1OO, -

Šį pranešimą rašant,dar 
nebuvo žinoma, kaip bus 
paskirstytos pirmosios 
Lietuvių Fondo pajamos, 
bet reikia tikėtis,kad ati 
teks mūsų atžalynui.

Todėl,norėdami sudary 
ti palankias lietuviškam 
veikimui sąlygas ir norė 
darni, kad mūsų priaugan 
čioji karta į jį įsijungtų, 
nepagailėkime tos šimti
nės,kuri vėliau gali turėti 
šimteriopą reikšmę. ĮgaL 
AUŠROS VARTŲ PARAP. 
- Pirmoji Komunija vai
kams įvyks sekantį sekma 
dienį per 1O vai.mišias. 
-Padaryti darbai bažnyčio 
jemuplautosbažnyčios šie 
nos iš vidaus ir pagrindi
nai sutvarkyti vargonai. 
-Nuoširdžiai dėkojame T. 
G.Kijauskui, S. J.už gra
žiai pravestą Tridienį Di
džiosios Savaitės metu. 
Taip pat žmonėms už skait 
lingą dalyvavimą.
-Balandžio mėn.12 d.palai 
dotas Vyt. Glaveckas, štai 
ga miręs Did.Penktadienį, 
besiruošdamas eiti į A. V . 
P.bažnyčią. Žmonai ir gi 
minėms reiškiame gilios 
užuojautos.
-Velykų rinkliava-$ 506.50 
-Aukojo bažnyčios fondui: 
P. Gurklys, J. Girdauskas 
po $5;P. Vitas, P.Kerevi- 
čius, J.Adomonis, J.Kli
mas,P.Vileniškis, J.Staniu 
lis.J.Kesberuk, V.Skaisgi 
ris po$lO;A J<eršulis-$14; 
V. Pilipavičius, V.Andre- 
jauskas,J.Benzaitis,J.Stro- 
pus,D .Jurkus po $15;Z.La 
pinas-$18;B. Jaugėlis-$19; 
J.Leknickas-$29;A .Hickle

D-L.K. VYTAUTO KLUBAS
21S9-61 ST.CATIIERINE E., MONTREAL.

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

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

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

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

PINE LAND CORP.
agentas ROMAS VERBYLA

Investavimui iemi St. Hubert, 
' netoli St. Elenos salos

/1967 m.pas. parodos vieta/.

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

Montreal 5,0ue.

LAIKRODININKAS
ANTANAS ŽUKAS
1855 WELLINTON ST.

Tel. WE 2- 0644.
TAISAU IR PARDUODU 

ŽEMOMIS KAINOMIS 
LAIKRODŽIUS IR JUVELYRUS.

MODERNAUS ŠOKIO 
SPEKTAKLIUS, 

kuriuos tris vakarus ve-
dė Birutė Vaitkūnaitė-Na- 
gienė, dalyvaujant jos tru
pei, labai gerai įvertino 
The Montreal Star kritikastė 
p. Johnson'as, labai rim
tai spektaklius aptaręs.

ŠV.KAZIMIERO PARAP.
Margučių vakarienė atei 

nantį šeštadienį 7.30 vai. 
vakaro. Bus orkestras ir 
premijuojami gražiausi 
margučiai.

Pirmoji Komunija atei
nantį sekmadienį 11 vai.

Mirė Juozas Kaminskis 
44 metų amžiaus. Palaido 
tas penktadienį.

Pakrikštyta Noelos ir
Justo Kibirkščių duktė 
Kristinos, Danos ir Mari
jos vardais.

Aukojoparapijai:P.Ta - 
mulis 60 dol. ,H. Jasutis ,
R. Palšattis, P.Šukys, Pr . 
Šukys,Pr.Kalinauskas,K . 
Mikėnas,P. Žukauskas, J. 
Svotelis,K.Mickus, J. Lai 
mikis po 50 dol., R. Lukša 
ir P. Malinauskas po 44 
doL.S.Jaspelkis, J.Suševi 
čius ir V.Sabalys po 40dol. 
V .Ragutis, J. Kalakauskas 
po 34 dol. ;A .Sadauskas, M. 
Gedeon, K.Klemką po 30 
doi. V JCelmka, P .Jurgutis 
jun.po 25 dol. ;A. Z iemka , 
A.Šmitas, A. Žilinskienė,
V. Siekis, Z. Bakaitis, P. 
Jurgutis po 20 dol.; J. A si 
pavičius 19 dol.;Z .Bagata- 
vičius.K. Ambrasavičius, 
A.Mikalajūnas po 15 dol.; 
A. Žukauskas, L. Brazaus 
kas.J.Varaška, B. Valatke 
vičius, M. Petrauskas po 
14 dol.;A.Plaušinis,E .Stoė 
kus,K.MališauskaąA. Sta - 
siškienė.V. Bytautas, Mac 
Namara,M.Kringelis po 1O 
dol. ir kiti.

W. Bunis,J.Gaurys po $20;
S. Kęsgailą, J. Jurėnas po 
$25; P. J.Mileriai, J.Ada- 
kauskaipo $3O;K.Smilge- 
vičius-$lOO. OO.

AR ŽINOMA, KAD

’’NEPRIKLAUSOMOS 
LIETUVOS” SPAUST UVĖ

spausdina bilietus, Pakvietimus, vizi
tines ir padėkos katdes, įvairius 
b laikus, receptams Icąidius, vedybi
nius pakvietimus, nulies atveju už
uojautos laiSkus, visokius ” statemen 
bis", vokus su adresais, laikraščius, 
žurnalus ir knygas.
Darbą atlieka pigiau,negu kitos spaus 
tuvės. Kviečiame, įsitikinti.

Spausdintus gedime priimti paštu ir paštu 
pasiųsti.
Adresas: 7722 George Street,

LaSalle,Montreal,P. Q. 
Canada.

DIDELIS SAVAITGALIS 
TORONTE

Praėjusį savaitgalį Toron
te buvo gausu įvykių: Kan
ados Lietuvių Fondo meti
nis suvažiavimas, visų lie
tuviškųjų Kanados bankų 
valdybų pasitarimas ir Pri 
sikėlimo parapijos naujų
jų pastatų atidarymas.

S-GOS "VERSLAS" 
VALDYBA
Lietuvių prekybininkų, 

pramoninkų ir amatininkų 
s-gos "Verslas" įvykusio 
visuotinio narių susirinki 
mo š.m.kovo 20 dieną iš 
rinktoji valdyba pasiskirs 

pareigomis sekančiai: 
pirmininku dr. Juozas Kaš 
kelis, vicepirm in. Benedik 
tas Jackus, sekretorius
Vincas Bačėnas, iždininkas
Viktoras Janulevičius, na 
rys Edvardas Kondratas .

Revizijos komisijon iš- 
rinkta:Stasys Janušauskas 
p.Beresnevičienė ir p. Bal 
sevtčius.

Sąjungos "Verslas" būs 
tinė yra Lietuvių Namai 
1129 įdundąs St. 5J7.Toronto, 
Ont.

jūsų apdrauda:
Reikalinga patvarkymo? 
Reikalinga patikrinimo?

GERIAU DABAR-NEG VĖLIAU,
NELAIMEI ATSITIKUS

I

TAI JUMS NIEKO NEKAINUOJA.

SKAMBINKITE:

Adomonis Insurance 
Agency Inc.

TEL: 722 - 2472

TIKSLUS IR GREITAS PATARNAVIMAS
L-,———---------------------------------------------------------------------------

A. NORKELIŪNAS
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.

FORD
Sales Limited

4415 Bannantyne Avė., 
Verdun.

F ALCON—FAIR LANE 
GALAX1E—THUNDERBIRC

MUSTANG —TRUCKS

USED CARS
1 year guarantee.

Kreipkitės į
LEO GURECKAS

Sales Managers Assistant 
Keating Ford lietuvis atstovas 

769-8831. 

LIETUVIŠKŲJŲ BANKŲ 
SUSIRINKIMAS 

turėjo daugiau pasitarimo 
pobūdį,negu nautarimų.bet 
laikomas naudingu, Pasi
sakyta už terminologijos 
suvienodinimą, dividendų- 
palūkanų derinimą vengi
ant savotiškos konkuren
cijos ir tt.

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
naujai pastatytos patalpos 
atidarytos iškilmingai, at
silankius PranciškonųPro- 
vincijolui T .Andriekui, ku
ris pasakė labai gražų pa
mokslą.
Nauji pastatai atrodo di

deli ir gražūs. Jie sujung
ti su seniaisiais. Juose yra: 
viršuje didelis vienuolynas, 
žemiau klebonija, studen -
tams, skautams ir bankel
iui patalpos. Be to, rūsy
je dar salė ir kt.

Namai baigiami įrengti.

• Ponia H. Žmuidzinienė 
dalyvavo p.V.Willemsenes 
Portugalijos konsulo To
ronte žmonos,suruoštuose 
"Granite Club" pietuose.

Tel. namų DO6- 2548 
įstaigos 769-8529.
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