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IN FIGHTING FORM: Premier Lesage as he outlined §as. 
election program of the Liberal Party.

Quebec'o ministeris pirmininkas Jean Lesage 
aiškina ir įtaigoja naują Liberalų partijos, drau 
ge ir Quebec'© vyriausybės darbų programą,ku 
ri veiks, jeigu birželio 5 dieną bus išrinkti vėl 
Liberalai Quebec'o valdžion.

Toronto lietuvių studenčių choras, kurį suorganizavo ir veda muzikas Br. Jurk Amerikos lietuviai atsidėję ruošiasi jubiliejiniam Susivienijime 
Foto M. Pranevičiaus, lietuvių Amerikoje seimui, kuris įvyks nClevelande šią vasarą.

Atvaizde matome seimo rengimo komiteto valdybą /iš kairės/: 
----------  sėdi K.Karpius, M.Miščikas, pirm. J.Daugėla, V.Braziulis, 

stovi J.Mockus, VI.Braziulis ir I. Stankevičius.

PRAĖJUSI SAVAITĖ
KAS NAUJA KANADOJE

KVEBEKAS BIRŽELIO 5 DIE N A RINKS NAUJĄ 
PARLAMENTA

TŪLAS POLITINIS PERSILAUŽIMAS
MAŽOSIOS POLITINES

SENSACIJOS

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ►

TA IP A NG LIJOS TE LE GRAM Ų A GE NTŪRA"RE UTER" 
PADUODA J. PALECKIO SENSACIJĄ

Balandžio 22 d. Kvebeko gė ruošti Pasaulinės 1967 me
min.pirm. J.Lesage Montrea tų parodos biudžetą:, staty- 
ly, Queen Elizabeth viešbu- bos darbai pareikalaus 90,000„ 
čio vienoje salėje priėmė spau 000 dol., susisiekimo sistema
da, apie 100 žurnalistų, foto 26,500,900, pramogų centras 
-grafų, televizijos ir telegra- “ La Ronde“ - 25,900,000, ke
rnų agentūrų atstovų,kuriems liai ir tiltai 24,200,000 dol. 
išdėstė Liberalų būsimų dar Viso išlaidų susidarys 322, 
bu programą. Prancūziškai 845,950 dol., o pajamų pra- 
irpoto angliškai kalbėjo apie matyta 250,190,000 dol., tat 
valandą. Kalbos klausėsi ir deficito bus 82,655,950 dol. 
apie 300 svečių. Deficitą išlyginti taip susi-

Trumpai suglaudus, jo kai tarta: Federalinė vyriausy- 
bos turinys toks: Naujai pri be padengs pusę šios sumos, 
imtoji Liberalų programa yra Į šiuos skaičius neįeina mie 
Kvebeko programa. Kvebeko sto expres kelių statyba, šie
provincija turi būti visokerio- kianti 300,000,000 dol. Kitos 
pai pakelta,-kultūriškai,moks išlaidos: administracija 40, 
liškai, ekonomiškai, ūkiškai, 200,000, išlaikymas ir vado- 
socialinio ir gerbūvio kilimo vavimas 56,900,000, reklama
atžvilgiais. Bet koks atsili- 12,100,000, paskoloms apme- 
kimas turi būti pašalintas, keti procentai 12,500,000,pa- 
Darbo atlyginimas bus pakel rodos organizavimas 1,100,000 
tas, moterų teisės darbo ir at policijos, gaisragesybos ir 
lyginimo atžvilgiais sulygin medicinos 10,000,000 dolerių.
tos su vyrų, gyvenimo ir pra 
gyvenimo lygis iškeltas.

Graži, karštai temperamen 
tingai išreikšta kalba konfe 
rencijos dalyviu buvo daug kar 
tų pertraukta ilgais plojimais.

Tą pati vakara visos radio 
ir televizijos stotys plačiai 
perdavė ir pavaizdavo min. 
pirm. Jean Lesage kalba su 
ilgesnėmis ištraukomis.

PASAULINES 67 METŲ 
PARODOS BIUDŽETAS
Federalinė ir Kvebeko pro 

vincijos vyriausybės pabai-

Ir 1.1.
DIDELIS 

APSINUODIJIMAS 
ALUM?

Gere Dow alaus, mirė per 
20 asmenų. Kilo susirūpini 
mas. Darykla išleido į kana 
.lizaciją milijoną galionų,pada 
rė analizus. Teigia,kad mirtis 
ne dėl alaus. Bet žmonės Įsi 
baiminę. D’l šios nelaimės 
Molsonas padidino gamybą.

BILIETAI Į 1967 M.
PARODĄ
Sezoninis bilietas į Pa

saulinę Parodą, su kuriuo
bus galima lankyti visus

Hamiltono Aušros Vartų Parapijos 
KLEBONUI PRELATUI DR. J. TADARAUSKUI, 
jo brangiai mamytei mirus Lietuvoje, reiškiame 
nuoširdžią užuojautą

Hamiltono K. T,. B. Valdyba.

MYKOLUI SAUKAI
mirus, jo žmonai GERTRŪDAI reiškiame gilią 
užuojautą ir sykiu liūdime

VKLS-gos St.CATHARINES SKYRIAUS
VALDYBA.

Ligšiol tebuvo žinomajcad 
perversmo būdu gana lengvai 
vis Įsikurdavo komunistinė 
diktatūra, bet nebuvo pavyz
džių, kad tokiu pat pervers
mo būdu Įsikurtų demokratinė 
santvarka. Tai buvo laikoma 
neįmanomu dalyku. Bet, anot 
patarlės,“ niekas neamžina po 
debesimis“, ir faktas jau aiš
kus, kad ir Šioje srityje daug 
kas pasikeitė. Atrodo, kad ir 
komunistinės diktatūros, kaip 
ir visos kitos diktatūros, pasi 
duoda bendram dėsniui. Štai 
Gvinėjoje labai paprastai nu 
sikratė komunistinės diktatū
ros,pašalinusi diktatorių Nkru- 
mah. Kur kas Įdomiau pervers
mas įvyko Indonezijoje. Indo
nezijos perversmas būdingas 
demokratiškumu, kuriame stu
dentija ir liaudis suvaidino 
ir tebevaidina pagrindine ro 
le, siekiant Indonezijai grą 
žinti demokratinę konstituci
ją ir jos tvarką.

INDONEZIJOJE viskas kei- 
čiamapusiau revuliuciniu 
pusiau evoliuciniu būdu. Bet

............. ...................-•

paviljonus, kainuos $20, 
jei jis bus perkamas tarp 
sausio mėn.12 d.1966 m. ir 
liepos m.31 d. 1966 m. Nuo 
tada kainos palaipsniui 
kils,kol pasieks $35 laike 
1967 m.Parodoj jie vadina 
mi "Passports"./CS/.

ANKSTYVAS PRIĖMIMAS 
Į GUELPHO U-TĄ.

Ontario Guelpho univer 
sitetas priims apribotą 
skaičių studentų iš 13 sky 
riaus balandžio m.1966 m. 
be raštiško egzamino. Bus 
priimta ligi 500 studentų 
pavasarininam semestrui 
kuris prasidės balandžio 
m.22 d.ir tęsis ligi rugpiū 
čio m. 5 d. 1966 m.Studen 
tai privalo turėti vidurkį 
pažymiu ne mažiau kaip 
66% iš 12 skyriaus, o taip 
pat ir 13 skyriaus ligi ko 
vom., ir turi būti pralei 
dę ne mažiau kaip penkis 
metus Aukštesniojoj mo
kykloj. Jie turi būti išėję 
visus reikalingus dalykuą 
reikalaujamus tos progra 
mos, kurią jie pasirinks.

liaudis ir studentija ryžtin
gai siekia atstatyti demokra 
tinę santvarka, kurioje žmo
nės turi visas teises. Prezi 
denta. Sukamo,kuris nušali
no demokratinę valdžią ir Įve 
dė komunistinę diktatūrą, val
džia palaipsniui sunaikinama 

nalaipsn’iii ąžinamademo 
kratinė santvarka. Tai yra la 
bai idomus eksperimentas.

PRANCŪZIJA IR NATO
Didelių rūpesčių sukėlė de 

Gaulle pareiškimas,kad Pran
cūzija traukiasi iš Atlanto 
Sąjungos ir reikalauja sku
biai ištraukti iš Praticūzijos 
visas Vakarų jėgas ir NATO 
štabus. Pasak vieno JAV se 
natoriaus, de Gaulle gali lais 
vai eksperimentuoti, nes žino 
kad Prancūziją saugo Ameri
kos atominiai ginklai. Tame 
pasisakyme daug tiesos,deja, 
jis nepakeičia būsenos. Va
karai turi visiškai persioren- 
tuoti ir visiškai persiorgani 
zuoti. Amerikai ypač tas ne 
laiku atsitinka, kai dėmesys 
nukreiptas i Įvykius Azijoje. 
NATO dėl Prancūzijos pasi 
traukimo, atrodo, nesubyrės, 
bet vis dėlto tai nėra visai 
rimta priemonė Vakaru susi
tvarkymui ir jėgų sutelkimui. 
De Gaulle elgsena pasmerkė 
ir Prancūzijos socialistai ir 
radikalsocialistai. Tiktai ko 
munistai eina drauge su de 
Gaulle.

AMERIKA IEŠKO 

TARPININKU
Visai natūralu, kad JAV no

ri baigti karą. Tai yra žmoniš 
ka. Deja, JAV susidūrė su ne 
žmonišku priešu, kuris karo 
būtinai nori, ir ji atsidėjęs 
veda.

Viena jų, SSSR užs. reik, 
min. Gromyko atsilankė pas 
Popiežių, su kuriuo kalbėjo 
si pusę valandos. Tai pirmas 
toks sovietinis žingsnis.

Kita sensacija: Lietuvos 
“prezidentas“ Justinas Pa
leckis,kaip pranešė REUTER 
agentūra iš Australijos, Syd
ney'juje 16 metų lietuvaitės 
paprašytas pasirašė Jaunimo 
Peticiją Jungtinėms Tautoms, 
kuria reikalaujama Lietuvai 
irkitoms rusų pavergtoms tau
toms laisvės.Paleckis yra va 
dinamos “ parlamentarinės“ 
sovietų Rusijos delegacijos 
vadovas. Tat toks Paleckio 
pasielgimas nuskambėjo per 
visa pasauli kaip sensacija, 
kurią pakar ojotelegramųagen 
tūros, radio ir televizija visa 
same pasaulyje. Paleckis vė
liau pasiaiškinęs, kad jį ap- 
gavę “ fašistai“ , esą jam pa 
kišdami lapą neva gauti jo 
autografa- paraša... Bet gi 
tas lapas turi antrašte ir yra 
išliniuotas. Kaip gi Palec
kis toks žioplas būtų,kad to 
nepastebėtų?

TRUMPAI
• Atidarytas naujas Angli
jos parlamentas.Atidary - 
mas sutapo su karalienės 
Elzbietos 40 metų amžiaus 
sukaktuvėmis.
• Tito lankėsi Buchareste
• Nauja Indonezijos vald
žia atšaukė 6 komunistus 
atstovus,kurie buvo pas - 
kirti Subandrio. Bendrai, 
yra valoma užs. reik, mi
nisterija nuo komunistų.
• Lėktuvo nelaimėje žu
vo Irako prezidentas. Jo 
vieton išrinktas jo brolis 
Abdul Rachman Ares.

Russian Delegate
T ricked

SYDNEY, Australia (Reut
ers)—The leader of a Russian 
parliamentary delegation was 
tricked into signing a petition 
calling for the abolition of the 
Communist party in Lithua
nia during a wild press con
ference at Sydney Airport to
day.

The petition was presented 
by a 16 - year - old girl who 
asked for an autograph.

She obtained the signature 
from U. I. Paleckis, a Lithu
anian who led the Soviet dele
gation to the interparliamen
tary union conference at
tended by representatives of

By Girl
50 nations in Canberra last 
week.

Paleckis told reporters that 
former Nazi war criminals 
living in Sydney were respon
sible for ‘‘this outrage.”

The girl who got Paleckis's 
signature said the document 
was a petition calling for 
“Lithuania free from Rus
sians.”

She said the petition would 
be circulated worldwide and 
presented to the United Na
tions in July.

Lithuania, on the Soviet Un
ion’s western borders, was an
nexed in June, 1940, after its 
occupation by Russian troops.

KOMUNISTAI taikos, siūlo 
mos gera valia , nepriėmė ir 
nepriims. Jie sutiks tik tada 
derėtis dėl taikos ,kai pama
tys, kad jau pralaimi. Bet 
kadangi JAV lairr.ėti karo ne 
siruošia, tai komunistams nė

• SSSR karo min.Malinov- 
akis,viešėdamas Budapeš
te gyrėsi dideliais ginklų 
patobulinimais.
• Danijos min.pirm.Krag 
lankosi JAV ir pas prezid. 
Johnsoną.

ra nei progos JAV taikos siū
lymus priimti.

JAV atstovas JTO Goldber 
gas kreipėsi į Azijos valsty
bes pareikšti iniciatyvos ir 
tarpininkauti taikai. Japonai 
mielai sutiktų, bet jų Žinio
mis, Hanojus nesutinka.

• SSSR užs. r. min. Gromy
ko, viešėdamas Italijoje, jis 
su jos valdžia pasirašė su
tartį dėl kultūrinio bendra 
darbiavimo ir vedė dery - 
bas, kad Fiat kompanija 
Rusijoje pastatytų fabri
kus, kurie pajėgtų pasta-

tyti 600,000 automobi
lių.
• Berlyne vyksta Vakarų 
Vokietijos parlamento po
sėdžiai, kuriais piktinasi 
komunistai ir teigia, kad 
"Berlynas niekad nebus 
Vokietijos sostinė"...
• Popiežius apgailestavo, 
kad negalėjo nuvykti ILen- 
kijos krikšto sukaktuvėsna
• Džakartoj vėl demonst
ravo studentai ir šaukė: 
"Jokia forma ir jokia prie- 
danganenorime komuniz
mo". Studentai reikala
vo pašalinti iš Indonezij- 
jos svetimšalius kinus.

TAIBENTPAŽANGUMAS 
Apsirikimo, dėl kurio

Elektrėnų jėgainėj tenka 
daug ką perstatyti ir teko 
pakeisti kurą/naudoti ma 
zutą, vietoj dujų/, šaknys 
pasirodo glūdinčios giliai 
ir toli. Jėgainės projektuo 
tojai nenumatė, kad nepa
kaks iš tolimos Ukrainos 
vamzdžiais tekančių dujų

LIETUVOS LAISVĖS 
KOMITETAS 

turėdamas galvoje viešai 
ir neviešai pasireiškian
čių nusistatymų nevienodu 
mus Lietuvos valstybinių 
problemų atžvilgiu,Atvely 
kio savaitgalį balandžio 
16-17 New Yorke,Pavergtų 
jų Tautų Seimo patalpose , 
buvo sukvietęs būrį jaunes 
niųjų lietuvių intelektualų 
iš Bostono, Chicagos, Cle 
velando,Detroito,New Yor 
ko, pasvarstyti tokiems 
klausimams, kaip politi
kos ar kultūros primatas, 
asmens laisvės ar tautos 
laisvės primatas, idealiz
mas ir pragmatizmas lais 
vės kovoje .bendravimo ga 
limybės su okupuota Lietu 
va,laisvės kovos organiza 
cija, sovietinio kolonializ 
mo reiškiniaLDiskusijoms 
vadovavobuv.Vilnlaus Uni 
versiteto profesorius ir 
prorektorius dr. Domas 
Krivickas iš Vashingtono, 
DARBININKAI NEŠA MO-

spaudimo.
• Sniečkus komjaunuolių 
suvažiavime prabilo:Mes 
negalime pamiršti, kad 
buržuazinė propaganda da 
bar iš esmės visą savo 
veiklą daugiausia stengiasi

KESČIŲ SUNKUMUS
Sovietų Sąjungos 1966 m. 

biudžete Lietuvos respu
blikai nustatyta pajamų-iš 
laidų suma 838,650,000 
rublių.

Svarbiausias sovietinio
nukreipti į jaunimą, stipri 
na savo atakas prieš kom 
jaunimą.

Neretai jaunuoliai vieno 
dai atsižvelgia į visus už 
sieniečius.Susidurdami su 
jais savo šalyje, nemato 
skirtumo.

biudžeto pajamų šaltinis 
yra apyvartos mokestis, 
kurį moka visi gyventojai, 
kąnors/net ir duoną/ pirk 
darni. Tas mokestis įskai 
tytas į kiekvienos prekės 
kainą ir sudaro nuo 1O iki 
60% kainos.
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Jaunimo metai ir mes
RAŠO IRENA 1

I
Jaunimo Metai jau nu

žengė vieną trečdalį jeigu 
jų pradžia Kanados Jauni
mo kongrese spalio mėne
sį 65 m. ir bebeigią ketvir
tadalį, jei juos pradėjom 
sausio mėnesį su naujai
siais 1966 metais.

Šiandien visose kolonijo
se ir bendruomenėse yra 
rengiamasi didiesiems šių 
metų viešiams pasirody
mams. Jaunimo Metų pras
mė būtų paviršutiniška, jei 
jų didžiausias tikslas būtų 
viešosios manifestacijos . 
Mano supratimųkiekviena 
šių metų diena turėtų būti 
įprasminta pradedant šei
ma, mokykla, organizaci
jom. Čia ir norisi iškelti 
keletą klausimų,kurie ga
lėtų gal būt mums padėti 
konkrečiau įsijungti šių 
metų įprasminime. 
MODERNUSIS GYVENI
MAS IR JO REIKALAVI
MAI ŠEIMAI, ŽMOGUI.

Gyvename laikus, kada 
vis didėjančiu greičiu ir 
ritmu yra daromi išradi
mai, yra keliama gamyba 
ir produktyvumas, ir yra 
transformuojami daiktai, 
aplinka, socialinės siste
mos, galvojimas ir, paga
liau visas žmogaus gyveni- 
mas.Bet ir šiuo atveju šei
ma skaitoma yra pusiau
svyros laidas tiek indivi - 
do, tiek bendruomenės gy
venime.

Čia ne vienam kyla klau
simas, kaip šitam begali
niam tempe ir kitime tė
vai gali suspėti patys per
siimti ir teisingai suvokti 
to moderniško gyvenimo 

\ esmę,kad galėtų perduoti 
savo vaikams tvirtus pra
dus, tvirtus pagrindus. Ne- 
užmirškim, kad pasaulin 
ateinantis žmogus,kurs ir 
statys savo ateities gyveni
mą ne tik ant jam tėvų per
duoto palikimo, bet svar
biausia, savo paties pilna 
asmenybe, kurios pagrin
de bus tvirtos intelektua
linės, dvasinės ir sociali
nės vertybės4sidėmėkim, 
kad šitos vertybės nesuku 
riamos materialiniais tur
tais ir gerbūviu. Reikia iš 
mokti ir pajėgti išlaikyti 
sveiką lygsvarą tarp mate
rialinių ir dvasinių verty-

LUKOŠEVIČ IENĖ

bių. Nenuostabu, kad šei
mos, kurios visą savo dė
mesį ir energiją sukaupė 
turtų krovimui, dažnai ne
rado laiko savo dvasiniam 
augimui, ir tuo pačiu pra
rado kontaktą su savo vai
kais .Tuo nenoriu pasakyti, 
kad materialinis gerbūvis 
neturi reikšmės ir atmesti 
nas kaipo toks.

Nepastatykim priemonių 
tikslu. Juk šiandien kiek
vienu momentu,kai sustoji 
ir gėrėsi ir didžiuojiesi 
savo pasistatyta puikia re
zidencija, paskutinės ma
dos automobiliu ar bran
giais kailiniais,tuo momen
tu ne tik stovi vietoj, bet 
žengt atgal. Aplink tave 
esančiam gyvenime tada 
įvyksta daug naujų ir įdo
mių dalykų. Ir svarbiausia 
Jūsų vaikui jų nereikia at
rasti-jie yra jo normalaus 
gyvenimo dalis. Vyrėsnie- 
siems-atomas yra dauge
lio kieto darbo metų atra- 
dimas;vaikams-tai yra na
tūralus ir kasdieninis daly, 
kas, nes jie gyvena atomi
niam amžiuj, jie kitokio pa
saulio nepažino. Lygiai tą 
patį galėtume pasakyti apie 
visą eilę mėginimų užval
dyti erdves, ištirti kitas 
planetas ir tt.Visa tai pri
mygtinai rodo,kad šių die
nų suaugęs žmogus negali 
elgtis,kaip hermetiškai už
darytas indas,kurio pagrin- 
dinė funkcija yra išsaugoti 
užkonservuotą gėrį - Jis tu
ri pajėgti priimti į save jo 
aplinkos gyvenimo nauju
mus ir progresą, ir juos 
tinkamai perduoti savo vai
kams. Šituo atveju tėvai 
bus subrendusiai pasiėmę 
jiems priklausančią atsa- 
komybę-auklėti ir kurti sa
vo vaikų asmenybes; jie bus 
savo vaikų akyse pripažin
tas autoritetas ir dialogo, 
abipusio supratimo ir ben
dravimo problema nebus 
tokia aštri, kaip šaindien 
tai dažnai pasitaiko. Čia 
reikia įsidėmėti,kad kaip 
tik šiais moderniais lai
kais tas nuolatinis progre
sas, kitimas, judėjimas, 
lengva komunikacija ir su
sisiekimas,turi didelės įta
kos į žmonių kasdieninius 
santykius.

Mylimai mamytei,
MAGDALENAI STANKŪNIENEI, 

mirus, jos dukras-
MARIJĄ ADOMAITIENĘ, ALDONĄ ANDRIUŠIE- 
NĘ ir ONUTĘ VItENIŠKIENĘ SU ŠEIMOMIS, 
jų gilaus liūdesio valandoje, nuoširdžiai užjau
čia V. ir J. Viliušiai.===sss=s=sa

Netekus brangios Močiutės 
ADĄ IR VILIŲ PĖTERAIČIUS SU ŠEIMA 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime 

Janina ir Gediminas Rukšėnai.

Didelis laimėjimų vajus savai spaudai
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

kanados lietuvių

BENDRUOMENĖ
941 Dundas St., W., 
Toronto 3, Ont. '

JAUNIMO METŲ REIKALAI
Atsiskaity mas už surink 

tas jaunimo metų aukas dar 
vis eina nepakankamai. Pra 
some visų apylinkių tą reika 
lapaskubinti,o jau surinktus 
pinigus tuoj pat persiųsti Kraš 
to Valdybos jaunimo sekcijai. 
Hamiltono kredito kooperaty

išlaidas. Lietuviu Diena,kaip 
skelbta vyksta 1967 m. rug
sėjo 3. Meniniai vienetai, 
kurie galvotų pasirodyti dar 
ir kitu metu, prašomi apie tai 
iš ankstopasiinformuoti kraš
to valdyboje, kad galima bū
tų viską planingai suderinti. 
Tapačia proga visi tautiečiai 
maną atvykti i Montreali i Lie 
tuvių Dieną ar kitu kuriuo pa 
rodos metu 1967 m. vasara ir

ADRESAS)

Independent Llthuanlo
7722 George Street La Sotie
Montreal, P.O. Canada.

LAIMĖJIMAI
3 ŽEMĖS SKLYPAI

Žemė* sklypas H:. 220 • *000 eq. pėdų 

’ * * ’ Nr. 229 • W00 • • • •
•• ” Hr. 230- «394 •• ”

Visi sklypai randasi Mentreelle prlomlesty|e 
Francois de Sales, country of Lavai. 
Sklypų vertė 1000.00 kiekvieno.

Laimėjimų paskirstymas įvyks 1967 m. NL Spaudos baliaus metu.
5 Tickets -- Donation f 3.00.

Laiškai Redakcijai
Gerbiamas Redaktoriau, trikampį sklypelį. Nežiū-

P. D irk is. Malonu matyti,kad tams rint kam patiks,ar nepatiks,
• Advokatas Liudas Šmul- ta padarei pastabą kas link mes turime drąsiai įrodi 
kštys ir dr. Laima Grinių- Lietuvos žemlapių, ir aš nėti mūsų teises ir skriau

CHICAGO

vas“ Talka“ paaukojo 50 dol., 
o Kanados Liet. Fondas 500 
dol. Nuoširdus ačiū. Šiuo me 
tu jaunimo sekcija jau turi su 
rinkusi apie $2500.<-, taigi, 
netoli puses užsibrėžtos su 
mos. Taip pat prašome gali- 
mai greičiau atsiskaityti ir už 
automobiliu ženkliukų parda 
vima.

Kaip matome iŠ spaudos, 
peticijos parašų rinkimas ei 
na gerai. Šiuo atveju prašo 
me nelaikyti pas save surink 
tų parašų,bet tuoj pat persiųs 
ti jaunimo sekcijai.

Primename visiems jaunie
siems, norintiems važiuoti i 
jaunimo metų stovyklas Dai
navoje, kad paskutinis regis 
tracijos terminas yra gegu
žės 1 d. Birželio 19-25 d.d. 
vyks vadovų stovykla, daly 
vaujant užjūrių jaunimui. Bir 
želio 25-30 vyks bendroji sto 
vykia visiems per 18 metu. 
Dėl savo didumo si stovykla 
bus suskirstyta į pastovyk 
les: akademikų skautų, atei 
tininku, neolituanu ir studen 
tų. Registracijos blankai yra 
pas apylinkių jaunimo igalio 
tinius. Turint galvoje, kad į 
stovyklas yra labai daug kan 
didatų, pavėlavę užsiregis 
gali nebepatekti.

Kanados šimtmečio 
leidiniui jau gauta $2000, 
- pašalpa iš federalinės vai 
dzios, tai yra padrąsinantis 
faktas, nors mažiausia antra 
tiek dar reikės pridėti patiems. 
Primename,kad paskutinė da
ta įteikti bet kokiai medžią 
gai yra gegužes 1 d.

2. Parodos komitetas 
veikiąs Montrealyje, jau pla 
nuoja lietuvių dienos pregra 
mą. Be mūsų pagrindinio pa
sirodymo lietuviu dienos me 
tu, yra galimybių lietuviams 
pasirodyti ir kitu metu Inažes 
niuose parodos pavilijonuose 
patiems apsimokant kelionės

neturi garantuotų nakvynių, 
raginami is anksto rezervuo 
tis šiuo adresu: Mt. Labrie, 
Lodge Expo, Confederation 
Building, Montreal, tel.397- 
8817. Tai yra oficiali paro
dos vadovybės nakvynių re 
zervacijos agentūra, turinti 
savo žinioje viešbučius ir mc 
telius Montrealyje ir 100 my 
liu spinduliu. Parodai prasi
dėjus, gauti nakvynių be re
zervacijos bus vargiai įmano
ma.

3, Darbo politiniame komi 
tete padidėjus jis papildo
mas dviem naujais nariais: 
Mažosios Lietuvos atstovu 
dr. Anysu ir vilniečiu atsto 
vu Br. Sapliu.

4, Pamažu pradedame apy
linkių vizitavimą. Krašto vai 
dybos įgaliotas dr. P. Luke 
šėvičius lankys , gegužės 6 
d. - Calgario apylinkę, gegu
žės 7 d. - Edmontono apylin 
kę ir gegužės 8 d. - Winnipe 
go apylinkę.

5, Solidarumo įnašų per pir 
mąjį sios valdybos pusmeti 
gauta $648.90 iš 7 apylinkių 
sekančiai:
Toronto...................$300.--
Sudbury ............... ...$123.--
St. Catharines .. ....$ 98.--
Sault St Marie .......$ 58.50
Edmontono ......... ....$ 40.--
Oakvilles.......... ...Ji 20.--
Lethbridge.............$ 9.--
Dėkojame atsiskaičiiisiems. 

Tikimės, kad nieko dar neimo 
kėjusios apylinkę? atsižvelgs 
į krašto valdyba slegiančius 
uždavinius ir pagreitins imo 
kėjimą.

6, Dėkojame Kanados Liet. 
Fondui, paskyrusiam $500.- 
mokyklų reikalams. Tai pirmas 
toks Įvykis Kanados lietuvių 
istorijoje.

A.Rinktinas, 
Kanados Valdybos pirm.

L.Tamošauskas, 
sekretorius.

Spaudos apžvalga
tetas. O juk Lietuvių Kul
tūros Centro statymas tu 
retų būti visų lietuvių rei 
kalas ir visų bendrų jėgų 
darbas.Tat,NL red.mano, 
kad jeigu būtų prie PLB 
sudaryta Taryba, kurioje 
būtų visi autoritetai,tai 
tokio organo nutarimus tu 
rėlų respektuoti visi lie
tuviai ir visi drauge veik 
darni, neišskirdami nei 
"žydo,neiellino",kaip lie 

i pia šventas raštas,padary 
tų milžiniškus darbus. Da 
bar gi kankinamės kur kas 
sau,pasidalinę ir dar kon 

. kuruodami,ir nieko rimta 
neatsiekiame. Štai kodėl 
NL red.kilo mintis susti 
printi PLB-nės autoritetą 
kolektyviniųglobališku au 
toritetu.

PLB-nė faktinai yra A- 
merikos kontinente ir be
veik vienose JAV, o ypač, 
jeigu pridėsime dar Kana 
dą. Tat nereiktų iš kitų 

’ kontinentų Tarybai verbuo 
ti žmonių, nes visuose ki

Paskutiniame "Pasaulio 
Lietuvyje" PLB Valdyba 
atsiliepia į "Nepriklauso 
mos Lietuvos" sugestiją 
papildyta PLB-nės organi 
zaciją Taryba, kuri būtų 
autoritetingas organas pla 
nuoti visus lietuviškus rei 
kalus globališkai.

PLB Valdyba mano, kad 
ji tokia ir yra. Be to, esą 
ją sunku būtų sušaukti po 
sėdžiams.

NL redaktorius sutiktų 
su PLB V-bos nuomone, 
jeigu jos nenuneigtų rea
laus gyvenimo faktai. Pa
vyzdys: PLB Valdybos or 
ganas Kultūros Taryba su 
planavo steigti Lietuvių 
Kultūros Centrą.Geras su 
manymas. Bet tuč tuojau 
šiam nutarimui užšoko už 
akių Pranciškonai su pasi 
šovimutokį centrą statyti 
ir jau prašo aukų. Taigi: 
Pranciškonai PLB Valdy 
bos nutarimų nepripažįsta; 
jiems PLB V-ba ne autori

tė-Glemžienė susituokė ba 
landžia 12 d. Laimingo gy
venimo1.
• Stasys Balzeka,biznierius, 
šiemet atšventė 73-čia gimta 
dienio sukaktį. Vaiku ir vai 
kaičių buvo apdovanotas.
« Augustas Tumaitis pralei 
do du mėn. viešnagėje Forran 
ce, Caliifornijoje.

■ Sandaros banketas balan
džio 24 d. Veteranu Balroom. 
Koncertinėje daly A.Giedrai
tiene, G.Macytė ir G.Mažeikie 
nė.
• Antanui Valoniui suruoš 
tas pagerbimas kaipo išbuvu
siam 25 metus Lietuvos Ūki 
ninko Dr-jos pirmininku, Mid 
way Banquot Hall.
• Povilas Dalen vaistininkas 
šiomis dienomis mirė.
• Br. Kazlauskienė šiomis 
dienomis atvyko iš Lietuvos 
ir apsigyveno pas savo vyrą 
Twin Lake.
• Putnamo seselės Jaunimo 
namuose suruošė koncertą, 
kuriame dalyvavo sol.Pr.Bič 
kienė ir pianistė Birutė Sme 
tonienė iš Clevelando.
• Lietuvių knygų ir žurnalu 
parodinė vitrina iruoŠta Jau
nimo namuose.
• Inz. Andrius Tamošaitis 
yra paskirtas Atomo Laborato 
rijos padidinimo darbams ve
dėju.
• LB Chicagos Gage Parko 
apylinkė yra skirtinga savo 
veiksmais nuo kilų apylinkių, 
nes ji iš valdybos šalina rink 
tus žmones, o ju vietoje ver
buoja nerinktus,ruošia susi
rinkimus, kuriuose varo pro 
pagandauž“ bendradarbiavima' 
su Lietuvos okupantu ir palai 
ko ryšius su ta grupe, kuri ei 
na už “ bendradarbiavima“ .i
• Izidorius Tarulis pagerbtas 
kaip išbuvęs 30 metų Zarasu 
klubo pirmininku.
• Kun.B. Sugintas lankėsi 
Clevelande ir aplankė visus 
Vasario 16 gimnazijos rėmė 
jus vieŠėd-mas pas kun. Iva- 
nauska.t
• Inz.Mindaugas Labanauskas 
susižiedavo su Lajolos univer
siteto studente R.Rauc kinaite.
e Liet.Žurnalistų S-gos Chi
cagos sk. suruoštuose fotogra 
fijos kursuose dalyvauja: A. 
Capkauskienė, G.Armalienė, 
S.Samagojienė, V.Ilginis, V. 
Grėbliūnas, A.Stakėnas, F. 
Brazaitis, E Zaborskas, J. 
Dilys, A.B slys, J.PuŠkorius, 
K. Tiliūnas, A. Gintneris.K'. 
Repšys ir Valerijonas Šimkus.

tuose kontinentuose yra 
tos pačios lietuvių organi 
zacijos-ir vys kūpa i, i r kon 
gregacijų vyresnieji ir tos 
pačios atsivežtinės parti 
jos ir tt.

Štai kodėl N L red. neat 
sisako savo pasiūlymo ir 
kviečia PLB V-bą rimtai 
ir visapusiškai svarstyti 
ir,galimas dalykas, pasiū 
lyti spręsti trečiam PLB 
Seimui.

Jukžemlapiai yra tautos 
istorija ir jaunimas labai 
prie to prisiriša.

Gerbiamieji būkime drą

jaučiuos lengviau.Jūs pasi das,ir jeigu to nepadarysi 
tarę su visais lietuvių Edi me, tai ir mūsų jaunimas 
toriais, galėsite padaryti bus atšalęs ir tada būsime 
naudingądarbą lietuvių tau pastumti į šalį.
tai ir visam priaugančiam 
jaunimui,nurodant,kas pri 
klauso Lietuvai.

Gerbemi tamistos dary
kit viską,kad lietuviai apsi sūs ir veikite ryžtingai. 
rokuotų ir nepieštų Lietu Lietuvos žemėlapis turi 
vos žemlapių pagal tarptau būti etnografinėse ribose, 
tines sutartis,nes Lietuvai Chicago, USA. A. J. Tutlė . 
rubežiaibuvo tik primesti 
kaip ir ant juoko.Net ir len 
kai matė lietuvių žioplumą 
ir puolė du kartus, kad atsi 
plėšti iš Lietuvos žemės . 
Mes neturime kaltinti Vii 
ką,mes turime tik patarti. 
Mes matome,kad mūsų lie 
tuviai nėra išlindę iš bai 
mės maišo.

Mes turime įrodyti pa
saulio politikams, kut turi 
būti lietuvių žemė. Juk Lie 
tuva buvo didelė valstybė 
ir iš tos lietuvių baimės ar 
nemokėjimo, susitraukė į

Malonus p. J. Kardeli, 
noriu išreikšti jums savo 
pasigėrėjimą gynimu-iškė 
limu Lietuvos sienų klausi 
mo. Visai pamatuotai. VLI 
Ko užsiangažavimas tikrai 
ne vietoje. Ir kam tas už
siangažavimas reikalingas. 
Turbūt veikimui pateisin
ti. Veikimas reikalingas, 
bet užsiangažavimas tik
rai ne.

Su pagarba V.Ignaitis.
Rodney, Ontario.

DAR DAUGIAU JAUNIMO 
ATVAŽIUOJA

Iki balandžio mėnesio 
pradžios PLB Jaunimo Me
tų Talkos Komisijoj jau bu
vo užsiregistravę 85 atsto
vai iš 13 kraštu, atvykstan- 
tieji j Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongresą. (PLB 
JM Talkos Komisija rūpi
nasi kitų kraštų jaunimo — 
už JAV ir Kanados ribų — 
atvykimu į PLJK ir ju glo
ba JAV).

Anksčiau užsiregistravę 
jau buvo skelbti spaudoje. 
Papildomai užsiregistravo 
šie atstovai:

Australija — Vytautas 
Viktoras Straukas;

Kolumbija — Algirdas 
Dyrikis, Janina Birutė Kaz
lauskaitė, Tadas Vytautas 
Kazlauskas. Gervidas Kyps- 
tvs. Rasa Irena šernaitytė.

Nukelta 7 psl.

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 mašina*.

NORMALUS DIRBANČIŲJŲ SOCIALINIS 
APRŪPINIMAS.

Kreipkitės asmeniškai Employment office
4970 Notre Dame East. Montreal, P* Q*

juoko.Net
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Pilietis dėl Lietuvos valstybės 
sienų

RAŠO PETRAS BŪTĖNAS
3-as straipsnis.

3. VISOKIOS SIENOS:
a/Ats įkūrus tos 1918 .II J6‘ 

Lietuvos valstybės siena 
šiaurėje nustatyta 1921 me 
tų vasarą arbitražo sutar 
tlml tarp Lietuvos ir Latvi 
jos valstybių,ir baigta /žr. 
Šap.377-578/ Tik būtų nau 
dingą,jei Vilkas prašomas 
neatsisakytų kur nors pa
skelbti tos sienos aprašą, 
ypač paminėti jos rytinius 
punktus prie Dauguvos u- 
pės aiškiai ,ne taip,kaip lig 
šiol žemėlapiuose, ir taip 
paaiškinti teises ano sie
nos rėžio Dauguvos vagoje, 
jelbūtų sutartyje ir tai nu 
numatyta.Tai labai svarbu 
žinoti,o Lietuvos valstybės 
padauguvio istorija, prade 
dantkurkasdar prieš 1219 
metus, net labai įdomi, pa 
traukli ir visaip svarbi, 
nors mūsų istorikų ir etno 
logų dar neparašyta.

b/Rytuose bei pietryčtuo 
se-192O metų Maskvoa su 
tarties siena. -Taigi,Lietu 
vos valstybės ir Sov.Rusi 
jos imperijos sutartoji šie 
na Maskvos posėdžiuose . 
-Rytuose,-taip!. Bet ir tai 
žymūs lietuvių plotai rytuo 
se nebuvo Lietuvos valsty 
betgrąžintl.Žr^apoką 586 
-587 p.

Bet pietryčiuose kaip, ir 
žmogus nebežinai, nuo kur 
ligi kur Vilko taryba laiko 
tokios sienos pietryčtus,ir 
todėl tam reikalui kuriuos 
jau esamus žemėlapius žiū 
rėti,kai kažkodėl pietūs nė 
žodeliu nepamlnėtlčla pra 
vartų, tiesa, labai suglaus 
tų ir šykščių žinių pas iš
kaityti A.Šapokos Liet.1st. 
593-594 p.” Lietuvių tautos 
ploto siaurėjlmas istorijos 

,4 settlement of Lithuanian deportees in the Krasnoyarsk area, Siberia. The huts 
were built by the deportees themselves, after days of back-breaking labor. Al
though this picture was taken in 1Q56, many of the original "settlers” still re
main there. Lietuvių ištremtųjų į Sibirą kaimelis prie Krasnojarsko

JONAS 
AVYŽIUS ROMANAS

w e®
KETVIRTA DALIS

29 atkarpa. PIRMOS TOKIOS VESTUVĖS

11
Iš skaityklos išėjo Martynas su Povilu Naviku. Seni pa

žįstami, nes rajkomo įgaliotinis per visą Martyno pirminin
kavimo laiką globojo Liepgirių kolūkį, ir abu su Martynu 
puikiausiai sutardavo. Tai buvo vidutinio ūgio pusamžis vy
ras gudriomis akimis, kurios kiek niūrokai žvelgė iš po veš
lių antakių. Arčiau nepažįstantiems Naviko jis atrodė nuo
širdus ir nekvailas, tačiau tai netrukdė pasklisti kandiems 
gandeliams, esą, įgaliotinis mėgstąs pasiklausyti prie sveti
mų durų ir kiekvieną, jo manymu, vertą dėmesio girdą pa
šnibždėti pagal paskirtį, tuo parodydamas neabejotiną budru
mą bei pilietinį subrendimą ir, be abejo, tikėdamasis už 
įdėtą kapitalą pelnytų palūkanų — paaukštinimo tarnyboje. 
Rajkomo darbuotojai jo nemėgo, Jurėnas pakentė, bet nie
kino, valstiečiai žiūrėjo į jį abejingai, o Martynas priven
gė, tačiau nejautė jam antipatijos, nes Navikas sugebėdavo 
taip gražiai apvesti buvusį pirmininką apie kertę, kad tuo 
tarpu, kai darydavo spaudimą, Martynui atrodydavo, jog 
daro nuolaidą; o svarbiausia, priešingai Jurėno būdui, ne- 
šykštėdavo pagyrimų, tačiau už akių, jeigu tai būdavo 
jam naudinga, pamiršdavo savo gražius žodžius ir iškone- 
veikdavo už tą patį, negailėdamas juodžiausių spalvų.

— Nesuprantu, ko šiandien atvažiavau,— tarė Navikas, 
sėsdamasis ant suolo po skaityklos langu.— Švęsti kiekvie
nas moka be ingaliotinių.

Arvydas atsisėdo greta. Salia jo — Grigas. Navikui iš 
dešinės — Martynas. Kažkas, praeidamas pro šalį, pasijuokė: 
visa valdžia po langu.

būvyje" Nemuno augštupio 
baseino istorija mūsų isto 
rikų ir etoografu.net ir geo 
grafams dar neprisijun
giant / miškininkams čia 
taip pat būtų daug moksli
nio ir net egzotinio įdarbic/ 
dar neparašyta.

c/"Vakaruose stena-1924 
metų Klaipėdos Konvenci 
jos bei 1928 metų Lietuvos 
-Vokietijos /t.y. Lietuvos 
ir Vokietijos, PB,/sutar 
ties nustatytos sienos".- 
Paryžiuje 1924. V. 8. pasi
rašyta Klaipėdos srities 
Konvenclja.tr tuo būdu Lie 
tuvos valstybės atgavo sa 
vąją Klaipėdos sritį, ku
rios ribos visiems žino
mos ir aiškios /Šap. 578- 
582/.

Bet 1928 metų sienos rei 
kalas visuomenei, žūtbūt, 
reikalingas išsamiai išaiš 
kinti.Juk už Lietuvos vals 
tybės vakarinės sienos/ti 
kriau,- D. ir M. Lietuvos 
ribos/ dalies yra pasiliku 
si visa Mažoji Lietuva, ne 
tik vėliausioji "Karaliau
čiaus sritis", įeinanti į Ma 
žosios Lietuvos plotą/Klai 
pėdos sritis nebuvo ir nėra 
M. Lietu va ar M. Lietuvoje/

Tuo tarpu tik tiek dėl šie 
nų, o dabar prasideda vėl 
"sienos".

4.PRIEDURAI:
a/"Tarpas tarp 1920 ir 

1924-28 metų sienų galų- 
nuo Nemuno ir Vištyčio 
ežero-žymėtinas skirtinga 
linija, pagal 1919 m.gruo
džio 8 d. lordo Curzono pa 
siūlytą / Kur, kam, kodėl, 
kieno ir keltais atvejais? 
PB./ir lig šiol praktikoje 
išlaikytą liniją.Skirtingas 
tos sienos/Tai ar ji linija 
ar siena?PB./ruožo žymė-

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

A. J. RUDIS JAV PRAMONĖS KLUBO PIRMININKAS

Žymusis ir gausingas 
nariais Tarptautinės Pre 
kybos Klubas-Internatib- 
nal Trade Club-sudarė no 
m inacijos komis i ją iš žino 
mų prekybininkų ir pramo 
nininkų, kuri pasiūlė klu
bui naują valdybą fiskali
niams metams nuo 1966 m. 
liepos 1 d. Toji Komisija 
vienbalsiškai nutarė klubo 
pirmininku nominuoti A nta 
ną J.Rudį,Rockwell Engi 
neeringKompanijos Prezt 
denta.šluo metu esantį ir 
Amerikos Lietuvių Tary
bos pirmininku.

Rinkimai įvyko balan
džio 14 d. Sherman House 
viešbutyje,priešpiečių me 
tu, kuriose dalyvavo per 
300 nartų. A. J.Rudis bu 
voišrinktas vienbalsiškai 
Ligi šiol A .Rudis buvo Klu 
bo pirmasis vtceptrminin 
kas,plačiai ir veiksmingai 
pasireiškęs šioje organi
zacijoje. Prieš keletą me 

jimas turi būti paaiškintas 
kad ji nurodo faktinę, bet 
jokioj tarptautinėj sutarty 
nepatvirtintą sieną".-

Tiek nekalbiai /gal di
plomatiškai, ar kaip/ pa
sakyta,kad daug kas iš kar 

This picture, never published before, was smuggled out of one of the Soviet 
slave labor camps near Vorkuta by a released inmate. A closer look will reveal 
barbed wire fence and a watchtower in the foreground, with mines #9 and H10 
serving as the hackdrop. Taip atrodo"garsioji" sovietinė katorga Vor-

metų 'trijų didžiųjų"Pase- 
ri jos žiočių-Vlžainiopods 
daminę1 liniją irkokį patar 
tina jos standartinį žymėj! 
mą žemėlapiuose.

Beje, įdomu, kokių lietu 
viškų baltiškų naujienų pa 
siskaitysime apie Višty
čio ežerą bei Vižainio ko 
rldortoką L. E-oje apie 
tiek pat visaip svarbias 
kaimynines Romintos gi
rią bei Galdapės šykščių 
žinių ten tepasigraibę.

"THE CURZON LINE" 
/ne siena'./patogi vien tik 
tebefavorizuojamai pli

— Šventė šventei nelygu,— atsiliepė Grigas.— Šuniui ir 
Velykos būdoj, o žmogui reikia stalo, ir ne bet kokio.

— Ilsėtis reikia ne mažiau mokslo, kaip dirbti,— pritarė 
Arvydas.— Dieną prašvilpti be naudos, taip, tą kiekvienas 
sugeba, draugas Povilai. Bet kam tuomet knygos, laikraščiai? 
Sekmadienis kaimo žmogui turi tapti švietimosi diena. Kai 
ją išmoksime gerai išnaudoti, tuomet ir valstietis pasidarys 
sąmoningesnis, ir tos šešios darbo dienos našesnės.

— Išmintingai pasakyta,— pagyrė Navikas, nors iš tiesų 
buvo nepatenkintas, nes Arvydo žodžiai nuskambėjo gana 
iššaukiančiai. — Bet šiandien, draugas, nepastebėjau nieko 
panašaus ir paties insivaizduojamą poilsį. Žmonės prasmilko 
visą dieną savo darželiuose, o nūnai bėga namučio su pini
gučiais. Vietoj kultūringo poilsio galvoje privatininkiškos 
mintys, individualistinės nuotaikos. O sėjos darbai kolūkyje 
nepasistūmėjo nė per sprindį. Ar daug čia laimėta, draugas?

— O ar matėte, kaip nusiteikę žmonės „bėga namučio 
su pinigučiais"? Ar kalbėjotės bent su vienu? — savo ruož
tu paklausė Arvydas.— Laimėjome, labai daug laimėjome, 
draugas Povilai! Teisybė, ne apie tokią poilsio dieną sva 
jojome. Bet nėra ko norėti — pradžia. Duosime laiko žmo
nėms apsiginti nuo darbų. Išmoks, pripras. . .

— Šiandien buvo svarbiausia išduoti avansą,— įsiterpė 
Grigas.— Dabar jau vežimėlis linksmiau riedės, nes ir ark
lys namo greičiau bėga.

Alartynas palingavo galva. Negalėjai suprasti, ar jis nei
gia. ar pritaria, tačiau buvo giliai susimąstęs.

— Išmintingai padaryta.— Navikas nusičiaudėjo, nes tu
rėjo chronišką slogą, kuri žiemą vasarą nepaleisdavo iki 
blizgėjimo paraudusios nosies galo.— Reikia skatinti mate
rialinį suinteresuotumą. Savaime suprantama, kai yra šalti 
nių. Toks sumanus šeimininkas, kaip pats. Toleiki. neiššluos 
aruodų gyvuliams, draugas, pamiršęs, kad reikia pasilikti 
sėklai,— pridūrė įsiteikiančiai, o tuo tarpu galvoje taip ir 
zyzė mintis, kaip čia suradus dingstį, prisėdus pirmininkui 
skverną ir paėmus vadžias į savo rankas, kurios užtikrintai 
pasuktų pravažinėtu keliu, gal kiek nuobodžiu, užtai be 
staigių vingių ir pavojingų įkalnių.

— Kol kas pinigų už parduotas karves užteko avansui. 
O toliau — pažiūrėsim. Manau, už pieną daugiau išrinksime. 
Juk einama ta kryptimi, kad kolūkio reikalai gerėtų. Jei

tų jam vadovaujant JAV 
Kongresas pravedė įstaty 
mą, re (kalingą ir šio klubo 
ir bendrai prekybininkų 
bei pramonininkų veiklai. 
Būdamas vicep., vienu at 
veju,ėjo visuomeninių san 
tykių vadovo pareigas. 
Kiekvienam klubo susirin 
klmuiA.J.Rudis suorgant 
zuodavo programą, pa
kviesdavo žymius prele
gentus, tuo būdu užmegsda 
mas naujų kontaktų, kurie 
šiandieną, jam,kaip ALT 
pirmininkui bus labai nau 
dingi. Dalyvavusieji šio 
klubo pobūviuose pastebė 
jo, kad klubo narių tarpe 
yra ne tik žymių ekonomis 
tų, bet ir įtakingų politi
niuose sluoksniuose asm» 
nybių.Pobūviuose dalyvau 
ja užsieniniai ekonominių 
beifinansinlųsąjūdžių ats 
toval, neretai diplomatai 
bei konsulai. Mūsų tautie 
tis A. J.Rudis jų visų tar 
pe. Šiam klubui priklauso 
eilė stambių prekybos.fi 
nansinių ir industrijos or 
ganizacijų.

Žinant, kad A. J. Rudis 
priklauso ir kitiems ame 
rikiečių ekonominiams bei 
kultūriniams sąjūdžiams , 
reikia laukti,kad kaip A LT 
pirmininkas turimus kon 
taktus ir pažintis naudin
gai panaudos Lietuvos iš 
laisvinimo darbams dirbti 
ir vadovauti.

Naujam Tarptautinės 
Prekybos Klubo-Interna- 
tional Trade Club pirmi
ninkui linkėtina geriausių 
sėkmių. ALT biuras.

to,o gal ir be lemto paaiš 
kinimo, nieko nesupras * 
Mat,dalykai kažkodėl yra 
vengiami ir vengiami mt 
nėti tikrų tikriausiais ir 
aiškių aiškiausiais var
dais ir į vardais. Palauksi
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1967 metų Pasaulinės parodos Montrealyje didieji pavilijonai: kairėje viršuje 
Kanados valstybinis pavilijonas perverstos piramidės formos, apačioje Bri
tanijos pavilijonas, dešinėje viršuje Jungtinių Amerikos Valstybių ir apačio 
je Sovietų Rusijos pavilijonas. Kiekvienas jų yra savaimingas, originalus. 
Nepriklausomos Lietuvos skaitytojus pastoliai pažindlnsime su paroda.

me, -gal išgirsime.Gi tuo 
tarputartina:juk tai vadi
namoji "šiaudinė siena" 
demarkacijos linija, o vie 
tiniai žmonės ją tebevadi 
na "markacijos linija". 
Apie demarkacines linijas 
žr.Šapokos Liet. ist. 582- 
585 p.

Net pašykštėta suminėti 
ir nemuninis kur punktas , 
kai Nemunas, oho'. ,upėlė 
/1O17 km. ilgio/ ir dar du 
kart užsikertantis tobulos 
raidės Z pavidalu. Gi "šie 
nos galas", atsiprašau, nie 
ku gyvu niekur neprieina 
didžiulio aiškaus Vištyčio 
ežero ir net negriebia jo 
pietinio įtako Vižainio že 
mupio, ir todėl, vėl smar 
kiai atsiprašau,nėra jokio 
reikalo Lietuvos valstybės 
skriausti dar ir saviš

reikės, sumažinsime nedalomą fondą. Žodžiu, viską darysime 
išlaikyti tvirtam darbadieniui ir įgyti žmonių pasitikėjimui. 
O kai bus pasitikėjimas, tuomet galėsime sakyti, kad kolūkis 
pusiaukelėje į kalną.

Navikas nusičiaudėjo, ir pačiu laiku, nes nežinojo, ką 
beatsakyti: Toleikio planai viršijo viską, ką iki šiol jis kar
tais leisdavo sau įsivaizduoti. Darbadienio vardan sumažinti 
nedalomą fondą! Net nedalomą fondą! Negirdėtas pasikėsi
nimas į kolektyvinius interesus! O. dabar bus ką užsirašyti 
į savo slaptą knygelę! „Pavojinga tendencija ir t. t...“ 
Atsipeikėjęs pratarė:

— O kas bus, jeigu... neinkops in kalną? Paslys nuo 
šlaito ir — žemyn. .. Kolūkio fondai išsemti, draugas, o žmo 
nės, kaip anksčiau, apie savo arus, karves. Sumanymas nuo
stabus, genialus! Neabejoju, pačiam, tokiam išmintingam 
žmogui, pasiseks. Pasakiau taip sau, dėl pavyzdžio. O kas, 
jei. . .— Navikas reikšmingai kilstelėjo pirštą prie lūpų ir 
apsidairė.

— Nebus jokio „jei". Negali būti! Tai prieštarauja ma
terialinio suinteresuotumo dėsniui. Kuo daugiau žmogus už
dirbs, tuo labiau stengsis, o kuo labiau stengsis, kolūkis dau
giau pagamins. Kylis kylį varo, kaip liaudis sako.— Arvydas 
prisiminė pasikalbėjimą rajkome ir įžūliai, pilnas ūmai pa
šokusio apmaudo, pažvelgė į Naviką. Nebegalėjo susivaldyti 
nepridūręs: — Kaip matote, jums nėra ko drebėti dėl kolūkio 
likimo. Pats ką tik pagyrėte, kad esu geras šeimininkas. Nors 
Jurėno kabinete jūsų nuomonė apie mane automatiškai pasi
keis.

— Alano nuomonė? — nuoširdžiai nusistebėjo Navi
kas.— Kokia gali būti mano nuomonė, draugas? Rajkomo 
ingaliotinis negali turėti savo nuomonės. Jis tėra tarpininkas, 
informatorius. Mano pareiga — nieko neslepiant nuolat pra
nešinėti rajkomui apie padėtį kolūkyje, perduoti jums raj
komo nuomonę vienu ar kitu klausimu ir stebėti, kaip vyk 
domi partijos nutarimai.

— Stebėti ir informuoti.— Arvydas ironiškai nusijuo 
kė.— Alums reikia ne stebėtojų, darbininkų.

— Indomu, kaip pats insivaizduoji mano darbą? — mei
liai paklausė Navikas, o akyse jau šokinėjo stereotipinės
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kiams.
Vištyčio ežero padangė 

je per visą žinomą istori 
ją,šiais laikais ir,žiūrėk , 
ateityje klojosi svarbių da 
lykų, kurie pravartus yra 
žinoti ir numanyti ne tik 
eiliniams lietuviams, bet 
pirmučiausia baltų istori 
kams,geografams ir lietu 
vių politikams, žurnalis
tams,net,kas be ko,žemės 
vandenų ir miškų specia
listams,nestarp kitko ten 
panosėj ir gražioji Romin 
tos giria donelattinė.kuri, 
kaip rodo ka(kurte mūsų 
žemėlapiai,vėl "naujai ap 
s ten Inta, dabar rusiškal- 
lenkiškai sovtetiškai'Japle 
kurią Vilko taryba savo nu 
tarime gal užmiršo paml 
nėti, kaip kad pvz. nieko 
neprasitarė ir apie 1945 

sudskinei ir sovietinei 
Lenkijos valstybei, eina 
Lietuvos valstybės ir Len 
kijos iš jos atimto Suvalkų 
trlkamptonuo su Vižainio 
lenkinamu koridorioku ligi 
nemuninio Svisločiaus 
žemupio kairto-vakarinio 
kranto,28 km. į pietryčius 
nuo Lietuvos Gardino aps. 
miesto.truputį į pietryčius 
nuo Indūros mstl., kurio 
pietų pusėje netrukus past 
baigia lietuvių tautos rei 
kalaujamoji Lietuvos vals 
tybės pietinė siena, ir žr . 
nekolaborantiškuosius že 
mėlaplus. Toliau ta Anglį 
jos buv. vicekaraliaus ir 
lordų lordo Curzono Unija 
/-line', /eina į pietus nemu 
niniu Svisločiumi ligi jo 
augštupio didžiosios kil
pos,kur baigiasi ir Lithua
nta Propria "Nuolatinio- 
slos Lietuvos" 1566 metų 
ribų užnemuninis pietryti 
n is šonas, o toliau-ve ik į 
pietvakarius,pasukant buv. 
carinės Rusijos ir Austri 
jos-Vengrijos Imperijų 
tarpan. Apie Curzono lint 
ją žr. Šapokos Liet. 1st. 
559 ir kt.p.

Žodžiu, Vilko tarybos 
kažkodėl nutylėta Lietuvos 
valstybės pietinė siena,tar 
turn Lietuvos valstybės tik 
Varviškės bažnytkaimis su 
savo siauru tarpupiniu trt 
kampėliu tebūtų lletuvlš-
kas irpiečiausias tos vals 
tybės lietuvių tautos gy
venamas punktas. Ir apie 
šią gairę,visiems slavams 
taip pat magančią, teliktų 
susakyti tą patį,ką esu pa 
sakęs apie Vištyčio ežerą , 
O dėl to varvlškinio punkto 
žemės į pietus Nemuno vi 
durupyje kartu su nemuni 
niuSvisločium ("mokslinio 
kurjozlškumo" žr. lenkų 
A .Kaminskio 1953 metų že 
mėlapį,po 12metelių Ir mū 
sišklų patogiai išislpaus- 
dlntą,-A Idai, 2nr.1965 m . 
75 p. Bet to žemėlapio ir 
Jo nuorodų žlūrinėtojui 
teks gerokai pasvarstyti ir 
apsisvarstyti. Tenai irgi 
diplomatiškai: "slavtnė 
moksliškoji diplomatija"- 
rezervas "nemažam slavi 
niam rezervatui".

b/"Politinls Lietuvos že 
mėlapis neapsunkintas jo 
kials kitais istorinių, admt 
ntstracinių ar etnografinių 
duomenų ženklais .Jame ne 
žymėtinos nei buvusios vi 
dinės Klaipėdos k rašto/VU 
ko taryba Klaipėdos sritį 
dar tebevadina vokiškuoju 
"kraštu, kontre", PB./ri
bos,nei buvusios demarka 
clnės-administracinės lint 
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VYTAUTAS A. JONYNAS

"Metmenų” dešimtinė
Lietuvai

/Antra straipsnio dalis/
Kalbant apie naujų išei

ties taškų, naujos strategi7 
jos ieškojimą užtikrinti 
Lietuvai vietą pasaulio že
mėlapyje,’’Metmenų" lini
ją galima būtų pavadinti 
beviltiška "kovos dviejuo
se frontuose" linija. Būdin 
giausiu jos bruožų buvo no
ras stovėti "veidu į Lietu- 
vą"ir matytitą ve idą.Koks 
jis bebūtų suvargęs ir ne
beatpažįstamas.Nežiūrint, 
kad žurnalo puslapiuos ne 
pagailėta karčių žodžių 
"inteletualiniam baikštu
mui Sovieti joj ir Lietuvoj'} 
kad neceremoningai buvo 
prakiurdintas Jevtušenko 
pažangumo burbulas.Žur, 
nalo nepabūgta informuoti 
skaitytojus apie lietuvių 
literatūros raidą tenai. Pa
sisakyti net apie tokius 
anatemas kaip kun.Ragaus
kas.

Ypatingai didelio atgar
sio susilaukė V. Rastenio 
pastabos apie Lietuvoj au
gančią industrializaciją.

Nors gal ir nebuvo mes
tas "Metmininkams" kaltf- 
nimas.kad jie propaguoja

ž. MIKŠIO KŪRYBOS 
PARODA

Detroito Lietuvių Kultū
ros Klubas surengė dail.ži- 
bunto Mikšio grafikos dar
bų paroda.

žibunto Mikšio kūryboje 
centrinę vietą užima raš- 
meniniai paveikslai ir kos
tiuminės figūros. Nuo pat 
jaunystės be meno jis yra 
pamėgęs teatrą ir poeziją. 
A n k s tyvesnieji linoleumo 
raižiniai yra didelio forma
to. Vėliau Paryžiuje sukur
tos akvatintos ir ofortai pa
sižymi linijinio braižo plo
numu. Tai atidžiai apgalvo
tos ir išdirbtos kompozici
jos mažiausiame formate. 

kultūrinį bendradarbiavi
mą,neoficialiai tų insinua
cijų. būta-. Ironiška, kad 
šiandien kai Lietuva ma
sei emigrantų yra tapusi 
gintaro išdirbimų markė, 
ir lietuviška knyga dar eg
zotiškesnių ir nemadinges- 
niu dalyku, eilėj kolonijų 
pasidarė populiarūs kultū
rinio bendradarbiavimo la
vono mėsinėjimo seansai- 
"Protų svirdukuliavimo" 
užtemimas įvykęs Čika
goj aiškiai parodė,kaip 
mes kartais nesame tikri- 
savimi.

Būtų pernelyg lengva be 
atodairiškai tvirtinti, kad 
"Metmenys" buvo visur pa
žangos fermentu. Jau pats 
žurnalo atsiradimas buvo 
šūkiu: "Veidu į jaunimą’." 
Ir jei po septynerių riebių 
metų suskasta pagaliau. 
ruošti jaunimo kongresą, 
tai be abejo dalis nuopel
nų priklauso ir metmenin- 
kams. Bet neužmirškim, 
kad būta ir tebesama ir ki
tų jaunimo organizacijų: 
ateitininkų,skautų.Jų žmo
nės lankydavo santariečių 
suvažiavimus.sudaug kuo 
nesutikdavo, bet daug ras
davo ir bendro. Paskuti
niam 1O Metmenų numery 
talpinamas straipsnis:"Su-

Francisco Dantas (Pranas čepukai- 
tis), Brazilijos teatruose, televizijo
je ir kino filmuose pagarsėjęs lie
tuvių kilmės aktorius.

Francisco Dantas — Brazilian 
movie actor, born in Lithuania.

Muzikologijos archyve Jėzuitų namuose Čikagoje, ten lankantis Montrealio mu
zikams Ponams Smilgevičiams. Iš kairės sėdi prof. J.Žilevičius ir ponia Smil
gevičienė, stovi ponia Vyšniauskienė, kun. Grauslys, Jėzuitų vyresnys kompo
zitorius Br.Markaitis, K.Smilgevičius ir T.J.Vaišnys. Žilevičius archyvo ste 
eigėjas. K.Smilgevičius sako, kad Muzikologijos archyvas labai gerai sutvarkyt 
tas ir labai gražiai atrodo. Archyve sutelkta daug madžiagos.

s įtikimai su nepažįsta
mais draugais" suteikia 
daug vilčių, kad jaunimo 
kongresas bus tikrai jauni
mo kongresu.

Aptariant kultūriška i-li- 
teratūrinius žurnalo lai
mėjimus,tektų prisiminti 
liūdną faktą, kad "Metme
nų" grupė neteko paskuti
niųjų metų būvyje trijų itin 
kūrybingų asmenų:A. Škė
mos, J.Kaupo ir A.Mac
kaus.Ta i atsiliepė žurna
lo raidoje.Eilė numerių 
buvo šermeniški nekrolo
giniai. Nors juose ir išvy
do šviesą brangūs kūriniai 
kaip kad A.Škėmos "Kalė
dų vaizdelis" arba K. Os
trausko "Gyveno kartą se
nelis ir senelė"... Origina
lios kūrybos atžvilgiu "Mete 
meny^'visadabuvo aukštu
moj.

Bet užvis reikšmingu 
įnašu mūsų literatūron yra 
"Metmenų" bendradarbio 
R.Šilbajorio kritikos 
straipsniai,Be ve ik kiekvie
name numeryje tilpo šio 
jauno profesoriaus autori
tetinga, išsami studija-etiu- 
das apie iškiliąsias trem
ties rašytojų figūras: A.Škė
mą,Nyką-Nyliūną, J, Meką, 
H .Radauską,H. Nagį, J. A is-

tį.
Mūsų išeiviška visuome

nė iki šiol laikėsi dėsnio, 
kad būt ina palaikyt ir ska 
tinti literatūros gamybą . 
Kelti apdovanojant premi
jomis jos produkciją.

Ar nebus atėjęs metas 
kaip nors atžymėti tuos, ku
rie ateina skaitytojui į pa
galbą, padėdami suprasti 
plačiau ir giliau interpre- 
tuot mūsų kultūrinį kraitį .

Tokiu atveju R.Šilbajo
ris būtų pirmuoju preten
dentu į tokią kultūrininko 
premiją. Kaip kad Lands
bergis į premiją už mūsų 
poezijos antalogijas į ang
lų kalbą. /A ntras is pas iūly- 
mas ne mano-Jono Aisčio/.

R.Šilbajorio spinduliavi
mas kritikoj toks stiprus, 
kad užtemdo eilę kitų tilpu
sių nemažiau reikšmingų 
ir gilių analizių "Metme- 
nyse'^K.Ostrausko apie K. 
Binkį,A .Antanaičio apie M . 
Katiliškį,Jono Vėlaikio ap
žvalgas literatūros Lietu
voje, A. Landsbergio apie 
A .Mackų, pagaliau paskuti 
niam numery pradėtą 
spausdinti J. Blekaičio stu 
diją apie K. Ostrauską. Iš--; 
skirtinio dėmesio n usipel 
no taip pat Juozo Pivoriūno 

straipsniai apie "Čiurlionį 
ir jo legendą".

Prisimenant, kad susto
jus ėjus "Literatūros Lan
kams" nebeturim rimtes
nio literatūrinio žurnalo, 
"Metmenų" komplektas 
yra tikrai didelė dovana , 
kurią dovanojo bendruome
nei "jaunieji dvasia".

Straipsnio rėmai nelei
džia plačiau suminėtikitų, 
ypač svarbaus V. Trumpos 
įnašo. Neteko net užsimin
ti apie žurnalo pastangą su
pažindint visuomenę su jau
nųjų dailininkų darbais, ku
rie puošė jo puslapius.

Nėra "Metmenų" atlik
tas darbas be trūkumų. Be 
suklupimų. Ideologiniuos 
pasikapojimuos galbūt be 
reikalo bandyta persmeig
ti Juozą Girnių.Ypač dabar, 
kai pasirodė "Aiduos" Ma
ceinos aršeniku papipirhi
tas jubiliejinis straipsnis.

Nesuprantame taip pat 
kodėl iki šiol literatūros 
srityje buvo aplenktas K . 
Bradūnas. Nusipelnęs iki 
šiol išsamaus,to paties ka 
libro, kaip kitiem skirtos 
kūrybinės apžvalgos.

Kol ė jo A. Mackaus reda
guojamas "Margutis" gal 
ir buvo pagrindo "Metme-

<s1"rljo5
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DABAR JAU KAIP NAMIE 
Vienas paryžietis turėjo 

rusą svečią. Parodyti jam 
ką nors įdomaus, paryžie 
tis pasiėmė rusą į teatrą . 
Rusuivistiek.Pasiimaį ba 
letą.Rusas nereaguoja.Ve 
dasi ruskelį į imtynių rung 
tynęs. Rusas tyli. Eina į 
parlamentą diskusijų klau 
sytis, į čiuožyklą,! kiną- 
rusui viskas nuobodu. Nūs i 
minę eina pasivaikščioti po 
Elizėjaus Laukus .Pakeliui 
užeina į vaikų lėlių teatrą .
-Aha,-sušuko rusas, nu

stūmęs berniuką nuo suolo 
ir užimdamas jo vietą, -čia 
tai aš jaučiuos i kaip namie.

KUKLŪS NORAI 
Darbdavis:-Kodėl tu pra
šai didesnio atlyginimo? 
Darbininkas:-Pone, aš nie 
kad nebūčiau to prašęs, bet 
tie mano vaikai kažkaip su 
žinojo, kad kitos šeimos 
valgo tris kartus per dieną.

IR PAAIŠKINK TU JAM
Motina pasiėmė Jonuką 

pirmą kartą į koncertą. Di 
rigentas dirigavo orkestrą 
ir kartu davė nurodymus 
solistei. Jonukas žavėjosi 

-Mama, kodėl tas vyras 
mostaguoja su lazda tai mo 
teriai po nosimi?

-Tššš. Jis nieko jai ne
mostaguoja.

-Tai ko ji taip klykia?

nims" apsiriboti palyginti 
nedideliu skaičiumi recen- 
zijų.Dabar norėtųsi jų dau
giau. Norėtųsi,kad vėl iš
vystumėm tų skalpų virti
nę, kurią taip elegentiškai 
iškabindavo girlianda 
"Margutyje", berods Titas 
Alga.

Daug kuo norėtųsi guos
tis ir linkėti.Svarbiausia, 
kad taip gražiai pradėtas 
ir tęstas darbas nenutrūk
tų.

Neskai apima nusivyli
mas išeivija telieka vien 
žvilgterti į dešimtį dailių 
"Metmenų" tomelių, kad 
grįžtų tikėjimas ta, galbūt 
chimeriška, bet padrąsi
nančia iliuzija-gyvaja lie
tuvybe .

GUMBAS

DURYS VISUR A TVYROS
Du vyrukai f ilozofuoja ta 

vernėje.Vienas iš jų sako:
-Aš išėjau gyveniman su 

obalsiu:Tau pasauly visur 
durys atviros...

-Na, ir kaip viskas susi 
vystė ?

-Įkritau Į baisią duobę .

RANKOS ILGESNĖS
Motina pietų metu sūnui:
-Petriuk, kiek kartų tau 

sakiau, jei negali lengvai ko 
pasiekti,paprašyk.At turi 
liežuvį ?

-Turiu,bet mano rankos 
ilgesnės.

SPECIALUS NORAS
-Aš norėčiau tokio laik 

rodžio, kuris pažadintų tė 
vą.bet neprikelių visos šei 
vą.bet neprikeltų visos šei 
mos.

Pardavėjas, nusiminu
siu balsu pareiškė:

-Deja,panele,mes tokio 
laikrodžio neturime.Mes 
turime tik paprastus laik 
rodžius .kurie pažadina vi 
są šeimą, bet nepabudina 
tėvo.

VIENA PAGUODA
-Na,kada jūsų sūnus bai 

gė mokyklą,jūs turbūt turi 
te kuo dabar pasiguosti?

-Pasiguosti?© taip'. Jis 
išgydė savo motiną nuo di 
džiavimosi ligos-nelaksto 
pas kaimynus ir nebesigi 
ria savo sūnaus mokytumu.

TRUMPI DIALOGAI
Janina vaikšto botanikos so

de tarp paimli;, kai vienas jau
nas vyras ją užkalbina:

Ar ne gražu čia, panele. 
Galima Įsivaizduoti, kad esama 
tikrose džiunglėse.

— Visai teisingai, yra net ir 
beždžionių...

**•
— Pasakyk man, kas tave su

pažindino su tavo žmona?
— Niekas. Mes netikėtai su

sitikome Ir dėl to aš nenorėčiau 
kaltinti...

Mano tėvelis

Mano tėvelis
Gerai gyveno: 
Gaidukais arė, 
Vištom akeno.

KAIMAS KRYŽKELĖJE Atkelta iš 3 psl.

frazės, kurias tuoj užsirašys, likęs vienas: „Nepagarbūs atsi
liepimai konjunktūros atžvilgiu. . . Niekinanti pažiūra į par
tinius darbuotojus.. .“— Anksčiau, būdavo, rajkomo inga- 
liotinis visur kišdavo savo nosį, insakinėdavo, nurodinėdavo, 
reikalaudavo. Prieš porą metų partija teisingai pasmerkė 
tokią praktiką. Teisingai, draugas! Nes ne ingaliotinis, o jūs, 
kolūkiečiai, esate šeimininkai. Ales galime tik patarti, at
kreipti dėmesį, atsargiai nurodyti. Esame tarpininkai, o ne 
vykdytojai.

— Per tarpininką visuomet viskas brangiau atsieina,— 
neištvėrė Arvydas.— Tokie įgaliotiniai gal ir reikalingi stam
biuose šalies rajonuose, kur į centrą reikia važiuoti šimtą 
kilometrų ir daugiau, tik ne pas mus.

— Kliudau? — niūriai paklausė Navikas. Raudonis plė
tėsi nuo jo nosies galo į visas puses kaip per sugeriamojo 
popieriaus lapą, užliedamas veidą, kaklą, ausis.

— Vakar mūsų Nastutė gavo iš tėvo laišką,— įsiterpė 
Grigas, norėdamas nutraukti pavojingą ginčą.

— Kliudote! Jūs nekaltas, bet kliudote. Ne man — vi
suomenei. Kiekvienas kliudo, kas nedirba naudingo darbo.

— Liudvikas grįžta, Krūminis.— Grigas pakėlė balsą.— 
Girdėjote?

Martynas krūptelėjo, išbalo, bet niekas jo sumišimo ne
pastebėjo.

— Tegu sau grįžta,— numojo Arvydas.
— Pats manai, Toleiki. . .— buvo bepradedąs Navikas, 

bet Grigas paskubėjo užbėgti už akių:
— Kartu jaunesnysis sūnus parvažiuoja. Bolius apsivedė, 

gyvena kažkur apie Voronežą. Apgenėjo žmogų. Žmona mirė, 
pats liko be sveikatos, sako, vargiai trejetą pūdų bepanešąs, 
o toks bulius buvo. Kad jį kur kots tą Stalino kultą!

Navikas pastatė ausis.
\ — Teks Gojelius kitur iškelti, ko) savo namą pasista

tys,— tarė Arvydas,
— Iš bėdos susispaudę iki rudens pagyvens. Tegu tik į 

kolūkį priima. Namie ant kanapos minkščiau, kaip svečiuos 
ant duknų.

— Kolūkiui reikia darbininkų,— šykščiai pastebėjo Ar
vydas.— Priims. Berods, neblogai su visais sugyveno.

— Kad sugyvenamas žmogus buvo. Ne Lapinas, nors 
ir didesnį ūkį turėjo. Nemokėjo gudrauti, apgaudinėti, pel
nytis iš kito nelaimės, o bėdoje niekam neatsakydavo. Prisi
menu, kartą sunkiai susirgo Tadas. Puolu šen, puolu ten.

Vieno arklys nekaustytas, kitam ratai sulūžę, trečiam šienas 
vežamas, kad jį kur kots! O Krūminis, kad nors žodelį. Ark
lius fort iš šienapiovės, į brikelį, pats už vadžių, ir dar 
paklausė, gal pinigų reikia. Toks jis žmogus. Per savo geru
mą ir neprasigyveno, nepadaugino tėvo palikto turto, o tik 
labiau nusmukdė ūkį. Porą metų tarnavau už berną pas jį. 
Dirbti, žinoma, reikėjo: bet ir dirbti smagiau, kai tave laiko 
žmogumi, neuja, nesodina valgyti prie atskiro stalo, gerai 
užmoka. Buožė, buožė. .. Pagal hektarų skaičių buožė, o pa
gal širdį. . . Toks Šileika, nors kelis kartus mažiau žemės 
turėjo (kol nebuvo gavęs priedo per reformą), buvo daug 
didesnis buožė už Krūminį. Jeigu ką reikėjo Liepgiriuose 
išvežti, tai tik ne Krūminį.

Martynas atsistojo. Jis iš paskutiniųjų stengėsi kalbėti 
ramiai, tačiau balsas skambėjo nenatūraliai:

— Turiu eiti. Yra reikalų. Likit sveiki. . .
— Žiūrėk, kaip jis atrodo! — Grigas pakreipė ant peties 

galvą ir gandro žvilgsniu permetė Martyną nuo galvos iki 
kojų.— Tu nesveikuoju berniuk, kad tave kur kots!

Martynas gūžtelėjo pečiais ir, niekam nepadavęs rankos, 
nuėjo.

Nuo to įvykio praėjo devyneri metai, tačiau Martynui 
atrodė, kad visa tai atsitiko vakar.

— Jūs suprantate, negalima greit likviduoti banditizmo, 
nepakirtus jo šaknų. Banditai remiasi buožėmis. Reikia juos 
izoliuoti, tada baltasis teroras, netekęs savo rezervų, išsi
kvėps. Jūsų, kaip komunisto ir tarybinio piliečio pareiga 
mums padėti.

Martynas mechaniškai linkčioja galva. Malonus, dargi 
nuoširdus, bet reikalaujantis balsas pavergia jį. Kaip užhip
notizuotas, seka buką sukumpusį smilių, keliaujantį pavar
džių prirašytu popieriaus lapu. „Bus daug ašarų. Bet taip 
reikia. Ir jie mūsų negaili. Klasių kova. . . Teisingai tas drau
gas sako: kol nepakirsime šaknų. . ." Martynas žiūri į sąrašą, 
nejausdamas jokio gailesio, tartum būtų sprendžiamas ne 
gyvų žmonių likimas, o taisoma paprasčiausia korektūra: 
tą pavardę išbraukti, tą palikti.

— Diementis?
— Buožė.
— Pats matau.— Sukumpęs smilius baksteli į grafą, kur 

surašyti hektarai.— Palaiko banditus?
— Nežinau. . .
— Nesigirs, aišku, ir be to aišku. Toks ūkis. Aišku!
— Lapinas?
Martynas suglemba. Užgniaužia kvapą, tarsi kas būtų

to kito, jame staiga atsiradusio žmogaus drąsa ir įžūlumu.
— Lapino tėvas buvo kietas senis. Iki paskutiniosios lai

kė ūkį savo rankose. Sūnui nedaug ir ūkininkauti beteko. 
Nespėjo turtas sugadinti žmogaus.

— Gerai. Krūminis?
Martynas išsekęs, sugniuždytas. Prieš Krūminį jis nieko 

neturi, bet po to, kai su tokiu įkarščiu gynė Lapiną. . . Ne, tai 
būtų pernelyg neatsargu, įtartina, gali nelikti be rimtų pa
sekmių. . .

— Kaip čia jums pasakius. . .
— Stambus buožė.
— N-taip. Keturiasdešimt hektarų. . .
— Aiškus klasinis priešas.
Martynas dviprasmiškai tyli. Sustingęs žvilgsnis prikaus

tytas prie Lapino pavardės, perkirstos riebiu raudonu brūkš
niu. Žadančiai šypsosi šviežia pavasario žaluma spindinčios 
akys.

— Buožiniam elementui neturi būti jokio pasigailėjimo, 
draugas. Jokio! — Kumpas smilius dūrė į Krūminio pavardę, 
atšoko kaip spyruoklė, ir įspėjančiai sušvytavo Alartyno 
panosėje.

Grįžo namo, kaip apspiaudytas. Bandė teisintis, įtikinė
damas save, kad jo vietoje kiekvienas būtų taip pasielgęs. 
Jis gi statistas vykstančioje dramoje, kurios veiksmas nepri
klauso nuo jo dalyvavimo. . ,

Daugiau bus.

Oi, čiuda čiuda

Anglijos lietuvių gražuolės. Karalaitė Bi
rutė Vencaitytė Ir princesės: iš dešinės Ire
na Kaniarauskaitė. iš kairės Janina Punic- 
rytė. Karalaitė per Velykas susižieduoja su 
Jonu Zavecku iš Nottinghamo.

Foto Antano Kulkos

skaudžiai spyręs j paširdžius. Dabar jis mato nebe negyvas 
raides, ne mechanišką korektūros procesą, o kerinčią dide
lių žalsvų akių Šypseną. Goda! Jie nėra dar kaip reikiant 
kalbėję, bet jis žino: čia jo likimas, jo laimė, o gal ir pra
pultis.

— Lapinas. . . Lapinas. . .— Sieloje tebesiaučia baisiau
sia audra, bet išorėje jis jau ramus.— Lapino žemė buvo 
neliečiama. . . Apvalūs dvidešimt. . .

— Ir malūnas.
— Vėjinis. Ne koks malūnas. . .
— Jo sūnus pabėgęs. Gal būt, plauna žmones.
„Bet kuo ji kalta!?“
— Sako, žuvęs. Tikriausiai. Pirmomis karo dienomis jie 

prie Sukmedžio puolė tarybinius tankus plikomis rankomis. 
Visus išklojo... Ir ne tikras — įsūnytas. Jo tėvas Ignasius 
Lapinas, mažažemis. . . O Motiejus. . . pirmas padavė pareiš
kimą stoti į kolūkį. . . Nežinau. . . Man, kaip apylinkės pir
mininkui. . .

— Taip? — Sunkus, klausiantis žvilgsnis prispaudė Mar
tyną, bet jis, sukaupęs jėgų likutį, atsitiesė, stebėdamasis

Oi. čiuda čiuda, 
Mano pati kūda. 
Jei vilkas nepapiaus. 
Ant Sekminių atsigaus.

— Tėti, a! savo čiulptuką jau iš
mečiau. O tu kada savo Išmesi!
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Šioje schemoje duodamas Pasaulinės parodos plotas ir nurodyti svarbesni pavilijonai.

Pasaulinei Parodai ir Lietuvių 
Dienai Montrealyje artėjant

REPORTAŽAS IŠ MONTREALIO

Rašydamas apie artėjan
čią Pasaulinę parodą, va
dinamą E PO 67,pirmia
usia turiu pataisyti klaidą 
įsibrovusią į parašą po at 
vaizdu: šalia ministerio 
sovi jo skret.p. Abbat , 
kita pavarde asmuo.

Kol kas tebevyksta aiš
kinimasis dėl detalių,bet 
svarbių, ypač vietos Ka
nados valstybiniame pa vi 

INCOME TAX RETURNS
Knygvedybos Patarnavimas 
LEONARD LALONDE INC.

TIK PAGAL SUSIT ARIMA

Ville Emard 
2642 ALLARD

Telefonas 
768-4092

lininiai Cleaner A & Tjailo'iA
• Valau ir taisau vyriškus ir iroteriškus drabužius.
• Siuvu naujus pagal užsakymus vyriškus paltus, 

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

(al Wellington St.) Tel. 769-2941

Baltica Investment Corp.
Autorizuotas kapitalas S 120.()()()

,|. Skučas, Prez. RA 2-6152 6966 - 44 Avė. Rsmt.
Superkame sklypūs ir žerrę Montrealyje bei apylinkėje.

Už indėlius mokame 8'c dividendą.

JOE’S BUTCHERY & GROCER
J. LAURINAITIS

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

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

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

1920 Frontenac St. Montreal, P. Q. Laurinaiti*

Ii joje, kur galima būtų iš
statyti dailės dalykus: in - 
dividaualio kūrybos, liau
dies meno, knygas ir tt.

Tuo tarpu pažvelkime į 
kai kurias parodos deta
les: parodos vietą, jos iš
planavimą, tereną, atski - 
rus pavilijonus ir tt.

Vieta, Turbūt ir Vene
cija Montrealio nenukon
kuruotų savo nandenimis. 

Plati Šv. Lauryno upė pa
rodos vietoje nepaprastai 
išsiplėtusi, turi kelias sa
las, perjuosta didžiulais 
tiltais, kurių skaičius pa
rodai bus padvigubintas.

Paroda vyks upės salose, 
kurios dirbtiniu būdu pa
didintos ir pertvarkytos, 
pritaikand tikslui. Vand- 
dens-gausybėježerų,įlan
kų, uostų,lenktynėms plo
tų, specialiai pritaikytų.

Per parodos tereną ei
na Jūrų kelias, užsibaig- 
jąs Čikagoje. Tat okean
iniais laibais į parodą ga
lima atvykti iš viso pla -

BALTIC WOODWORK CO.
1AR0M0S ĮVAIRIOS DURYS, LANGAI, VIRTUVĖS KABITAI 

IR KITI ĮVAIRŪS MEDŽIO DIRBIMAI

K. KIAUŠAS ir J. ŠIAUCll LIS.
Adresas: 547 Lafieur Street, LaSalle.

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

Telefonas 768-6679

WINDSOR
DRY CLEANERS & DYERS CO. LTD. 

Valome visokius drabužius ir kitą Jūsų namų apyvoką.
Savininkai:

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

LaSALLE AUTO SPECIALIST Reg’d
SAV. C. DESROCHERS 

Taisau ir dažau lengvas masinas 
7717 GEORGE LASALLE, QUE.

(PrieSais „Nepriklausomos Lietuvos” redakciją)
TeL: garažo 366-0500

namų 366-4203

LIETUVOS DRAMOS AK
TORIUI JURGIUI PETRA

USKUI 
sukako 80 metų amžiaus. 
Jubiliatas 55 metus savo 
gyvenimo yra atidavęs sc
enos menui. Jis yra sukū
ręs puikių vaidmenų, y- 
pač puikių komiškųjų ro - 
lių. Buvo geras aktorius, 
puikus interpretatorius.

taus pasaulio,neišskiriant 
nei Čikagos,Detroito, To
ronto ir tt.

Geležinkeliai čia patpra 
jina.Oro linijos Montrea- 
yje kryž iuojas i kelios, gi 
VIontrealis yra pasaulinis 
orinio susisiekimo centras.

Į parodos vietą bus heli
kopterių susisiekimas iš 
aerodromų.

Iš miesto į parodos vie
tą atvesti ne tiktai automo
bilių keliai, bet ir požemi
nis traukinys ir,be to,dar 
spavialus kabantis trauki
nys.

Automašinoms pasista
tyti milžiniškos aikštės. 
Atrodo, patogumų lanky
tojams bus pakankamai.

Daugiau bus.

ILTO

1007

SEMI-LUSTRE 
400 
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CILUX
UPER WHH

SPECIALUS

IŠPARDAVIMAS

£^=Nr. 1007 - $10.50
CANADIAN GALLON

MAŽOSIOS LIETUVOS 
VEIKĖJAS

p. Erdmonas Simonaitis, 
gyvenąs Vokietijoje, lankė 
si Berne .Šveicarijoje, pas 
dr. A.Gerutį ir įkalbėjo į 
diktafoną savo atsimini
mus. Iki šiol jau užfiksuo 
tas laikotarpis iki 1923 m . 
sausio mėn. sukilimo, ku
rio pasėkoje Klaipėdos 
kraštas atiteko Lietuvai.

Įdomu pastebėti,kad p. 
Simonaitis turi gerą atmin 
tį ir sklandžiai atkuria iš 
gyventus Įvykius.Jau per 
ankstyvesnius susitikimus 
jis nupasakojo savo jaunys 
tę ir pavaizdavo, kokiomis 
aplinkybėmis susibrandi- 
no jo tautinis susiprati
mas.

Po kiek laiko p. E. Simo 
naitis vėl ketina vykti į 
Berną, kur toliau dėstys 
savo atsiminimus.

VISU RŪŠIŲ SIUNTIMAI
• Į LIETUVĄ, LATVIJA, ESTIJA, UKRAINĄ ir U.S.S.R
• SĄŽININGAS IR GREITAS PATARNAVIMAS.

• SIUNTINIAI PILNAI APDRAUSTI.

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

SIUNTINIAI LIETUVON
per

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

iš čia pasiusite siuntinius savo artimiesiemš
garantuotai skubiausiai Ir

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

IMPORTUOJAME iŠ ANGLIJOS 

geriausias angliškas vilnones medžiagas vyris’kiems ir 
moteriškiems kostiumams ir suknelėms.

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

PRIIMAME UŽSAKYMUS

vyriškiems ir moteriškiems kostiumams ir paltams. 

Priimami užsakymai Made to Measure vyrišku kostiumų iš 
geriausių angliškų medžiagų. — Kaina $ 50.-kelnės $ 10.-

SAVININKAS CH. KAUFMANAS
Lietuvos pilietis. Buvęs audiniu fabriko Litex Kaune 

vedėjas. Laisvai kalba lietuviškai.

GEORGE LAVINSKAS
ALLSTATE INSURANCE 

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

LIUDAS STANKEVIČIUS
Raudonojo Kryžiaus paski 
rtas etninių grupių sk.pre 
zidentu ir rinkliavų vedėju 

LIETUVOJE MIRĖ VERTĖJAS,
išvertęs daugelį lietuvių 
literatūros kūrinių į rusų 
kalbą, Teodoras Šuravi 
nas.

Šuravinas yra mišrių tau 
tybe tėvų sūnus: motina lie

J>PSL.

Nr. 400 ■ $8.10 
GALLON CANADIEN

Pristatymas f namus

FKRRONNKRIK

HARDWARE 
7688. RUE EDOUARD ST. 

LASALLE

TEL. 383-0470 w. THEROUX, prof.

JUOZAS PAROJUS, 
išleidę jau kelias savo 
knygas eilėraščių ir pro
zos.

tuvė, tėvas rusas. Šuravi
nas gerai mokėjo abi kal
bas ir gražiai mokėjo ver
sti abiem kalbom.

SUKAKTUVINIO PIEŠINIO 
KONKURSAS 
Filatelistų Draugija 

"Lietuva" mini 20 metų su 
kaktį. Spalio 28,29 ir 30 
dienomis ruošia didelę paš 
to ženklų parodą Balzeko 
lietuvių kultūros muzie
jaus naujuose irimuose.

Draugijos susirinkimas 
š. m. kovo 29 d. nutarė pa 
skelbti parodos vokams , 
etiketėms ir leidinio-pro 
gramos viršeliui piešinio 
konkursą.

Premijai skiriama $30.-
Piešinioturinyj turi har 

monizuotis šios sąvokos: 
a/Draugijos pilnas var 

das: Filatelistų Draugija 
"Lietuva"-/Lithuania Pat 
latelic Society/.

b/Datos:1946-l966.
e/Kuris nors Lietuvos 

pašto ženklas su Vyčiu.
d/Kas nors tautinio me 

no: raštas^uostųmarginių/ 
gėlės ir pan.

Piešinio dydis:6"ant 9".
Siųsdamas konkursui 

piešinį, autorius savo var 
dą, pavardę ir adresą įde 
da į atskirą voką.užlipdo 
ir ant jo pasirašo slapyvar 
ižiu.Jury Komisija turės 
:eisę atidarytitik premiją 
laimėjusio piešinio voką.

Premiją laimėjusio pie 
šinio visas teises Draugi 
ja pasilieka sau.

Piešinius d-jos v-ba tu 
ri gauti ne vėliau š. m. bir 
želio 30 d. Piešinius siųs 
ti šiuo adresu:Ignotas Sa 
kalas, 7356 So. Campbell 
Ave, Chicago, III. ,60629 .

V-ba.



6 PSL.

TAUPYK IR SKOLINKIS

PIRMUTINIAME IR DIDŽIAUSIAME
TORONTO LIETUVIU KREDITO KOOPERATYVE PARAMA

KAPITALAS SIEKIA DU SU PUSE MILIJONO DOLERIU 
MOKAME: DUODAME:

434% už depositus Morgičius iš 6'/fi
5'/^o numatyta už serus Asm. paskolos iš 7%

Asmenines paskolas duodame iki $5,000.- ir morgičius 
valdžios nustatyt? norm?, 66% įkainuoto turto.
Vis? narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, bet nedau
giau $2,000.- Asmeninės paskolos, mirties atveju,apdraus 
tos iki $5,000.- J 1

Paramos nariais gali būti kiekvienas lietuvis gyvenąs 
Kanadoje.
Kasos valandos: Kasdieną nuo 10 vai. iki 3 vai. p. p., 
išskyrus sekmadienius. Pirmadienį ir penktadienį vakarais nuo 
4 vai.30 min. iki 8 vai.30 min. Šeštadieniais nuo 9 vai. iki l vai 
p.p. (liepos ir rugpiūeio men. šeštadieniais uždaryta).

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

Lietuviai advokatai
NEIMAN, BISSET 

& SEGUIN
Barristers, Solicitors, 

Notary Public.
35 Heyden Street 

(netoli Bloor ir Yonge) 
Toronto 5. Ont. 

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

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

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

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

mūsų naujų maisto 
katalogų.

• Be to, siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius 
siuntinius iki 17% svarų gryno svorio.

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

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

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

patarnauti ateityje.
LIETUVIŲ ĮSTAIGA

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

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

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

AR SKELBTINOS ŠĖRININKŲ SANTAUPOS?
Jeigu bankelio narys, pa

daras apčiuopė mesnį in ves 
tavimą, tetari tik vieną Še
rą. Jeigu jis prašo pasko
los ir, nors pažade as, jos 
negavęs apie tai klausia, 
kelia tai į viešumą, yra ga
limybė, kad savo tarpe jis 
bua pasmerktas,spaudoje 
suskaičiuotos visos jo san- 
taupos.kaip padarė vienas 
K redito Koope raiyvas /NL 
Nr.l2/.Po to apie jį "kal
bės” jo paskolą ir jos dydį 
diskutuos, net metiniame 
susirinkime nedalyvavę 
bankelio nariai/NLNr.15/

Tokie keisti reiškiniai 
pasitikėjimo orumu besi
gaubiančioje taupymo įstai
goje,verčia susirūpinti mū 
sų bankine sistema ir ap
skritai kooperacinių idėjų 
interpretavimu.

Paminėtas banko elge
sys ir žemiau išvardinti 
faktai stato mūsų taupymo 
įstaigą ir jos tarnautojus 
į abejingas, kooperacijos 
supratimo perspektyvas.

Artėjant ipotekos /ist. 
motgage/ paskolos atna.i 
j in imo terminui ir skaitani 
parapijos biuletinyje besi
kartojantį sklebimą, kuria
me Prisikėlimo Kredito 
Kooperatyvas siūlo pasko 
las / "Kam eiti pas sveti
mus, jei pas savus geres
nės sąlygos/, nutarėme pa 
sinaudoti savos įstaigos pa
tarnavimu.

Pusmečiu anksčiau pada
vus prašymą ir tuo reika
lu kalbantis su Kredito Ko
misijos nariu A. Kuolu pa
aiškėjo, kad bankelis turi

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.

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

gos, foto aparatai ir 1.1.

teisę duoti r.ik$30,000.00 
Žinant,kad paskola viršis 
tą sumą ir nuo jos beatsi
sakant, p. Kuolas patarė 
nuosavybės dalininką /žmo
ną/ įstoti nariu į bankelį 
ir paduoti prašymą likusiai 
sumai/kurijkaip vėliau pa
aiškėjo, buvo$3OOO. OO/ .

Tuo tarpu paskolų kom- 
panijai/Ontario Loan & De 
benture Co/ siūlant ir to
liau pas juos likti atnauji- 
tiant paskolą, buvo praneš
ta, kad paskolos reikalus 
tvarkys savas Kredito Koo
peratyvas .Kadangi pirmas 
martgage, prieš kelis me
tus dar naujam objektui bu
vo duota s pe r $ 90 ,OOO .OO 
todėl buvo tikra,kad vertės 
atžvilgiu nekils jokių abe
jonių.

Praėjus pusmečiui ir ne
gaunant iš bankelio jokios 
žinios,teko susirūpinti. Nu
ėjus pasiteirauti į bankelio 
raštinę .paaiškėjo, kad pa
skola nebus duodama, nes, 
anot tarnautojo,nesą pini - 
gų. Nustebus dėl tokios ži
nios ir pasiklausus,kodėl 
nebuvo apie tai pranešta , 
J. Matulionis atsakė, kad 
jis neturįs laiko kiekvie
nam pranešinėti. Neran
dant kitos išeities ir papra
šius grąžinti prašymus , 
pirmasis nebuvo visai su
rastas, o antrame įrašyta 
-atsisakė...

Metiniame susirinkime 
keliant šį reikalą ir stebin
tis tarnautojo elgesiu, val
dybos pirmininkas S. Če
pas,palaikęs asmeniškumu 
nebe leido kalbėt LSus ir ink i-

N E P R I K L A U S OMĄ LIET U V A

Jaunimo Kongreso rengėjai nori Jaunimo Kongrese prista
tyti lietuvius karius aktyviai kovojančius prieš komunizmą su 
ginklu karo lauke — Vietname. Kai kurie jų atvyks tiesiai iš 
fronto į Kongresą.

Nuotraukoje SMSgt. JUOZAS GRIGANAVIČIUS yra ap
dovanojamas su Bronze Star medaliu už pavyzdingą tarnybą, 
nepaprastai gerą vadovavimą karo metu savo dalinyje, didelius 
sugebėjimus ir nepaprastas pastangas kovojant su priešu Viet
name. Jo pastangos buvo didelės reikšmės JAV karinėms pa
jėgoms Vietname. SM sgt. Griganavičius yra apdovanotas dau
geliu medalių už pasižymėjimus tarnyboje ir kovos lauke. Jo 
tėvai Ona ir Juozas Griganaviėiai, seserys Ona Grigonytė ir 
Vera Nikštėniene. ir brolis kunigas Jonas Grigonis gyvena 
Clevelande ir visi yra aktyvus lietuviškame gyvenime.

Lietuviai, kurių sūnūs, giminės ar draugai šiuo metu yra 
JAV kariniuose daliniuose Vietname, prašomi pranešti karių 
pavardes ir adresus Jaunimo Kongreso Komitetui: PLJK KOMI
TETAS. 5620 SO. CLAREMONT AVE., CHICAGO, ILLINOIS
60636.

NOTARAS 
ANTANAS L I U D Ž I U S,B,L. 
Bendradarbi s V.S. M o st i s,L.L.C

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

408 RONCESVALLES AVĖ. 
TORONTO.

Margio vaistinės II aukotas*

Eel: Įstaigos LE7* 1708: 
Namų CR9-6166.

mo dalyviai , tuo tarpu,pa
matė,kažką neįprastai nau- 
jo.Jiems buvo neaišku,kaip 
vienas narys galėjo prašy
ti jaunąjį bankelį $30,000 
viršijančią sumą.Paaiškin- 
ti pakviestas K redito Komi
sijos pirmininkas B.Saka
lais nušvietė reikalą kiek 
kitoje šviesoje, negu anks
čiau privačiai apgailesta
vęs / "labai gaila,kad vis 
kas taip išėjo"/. Jis net pa
brėžė,kad mes atėję į ban
kelį prašyti paskolos todėl, 
kad kitur jos negavę.Kaip 
vėliau, irgi privačiai p.Sa- 
kalas aiškino, kad mums 
pasiūlius parapijos staty- 
bai$4OO.OO,jie buvo tikri, 
kad paskolos reikalai esą 
beviltiškose,tik ką bankru
tavusios Atlantic Mortgage 
Co. rankos e.Kita ip tariant, 
bankelio valdyba apsvars
čiusi reikalą "stumtelėti" 
šiaudo bes įgriebiantį narį.

Galint šiame krašte ge
riau ekonomiškai įsikurti, 
nesinorėtų tikėti,kad valdy. 
bos narių tarpe būtų buvę 
asmeninių tendencijų. Ne
žiūrint, kad su kai kuriais 
iš jų tekę turėti /ar, ne iš 
blogos valios, neturėti/ su 
verslu susijusio artimes
nio,o gal ir ne pagal jų no
rus pasibaigusio bendravi
mo.

Išsinešus iš susirinkimo 
keistą traktavimo įspūdį , 
vasario mėn. 16 d.buvo pa
rašytas laiškas, kuriame 
bankelis prašytas paaiškin
ti savo elgesį ir grąžinti 
šėra. Seras buvo prisiųs
tas po mėnesio laiko, o at
sakymo į kai kurias su koo
peracijos sąvoka susiju
sias mintis, nebuvo iki šiol 
gautas.

Rašant spaudoje, tenden
cingai atidengiant bankelio 
narių santaupas, viešai 
skelbiant prašytas pasko
las, ar nebūtų patikimiau 
pasirašyti tikrą vardą?

O gal keliant lietuviškos 
veiklos ne rėmimą, gerb . 
Kor. suabejojo savuoju 
duosnumu? Ypatingai būtų 
pravartu apie tai pamąsty
ti suvedant sąžinės sąskai
tas kiekvieno sekmadienio 
rytmetį. .. S. Pranckūnas.

NL red. mano, kad klau
simas pakankamai išaiški
ntas ir nėra reikalo dėl jo 
daugiau kalbėti. NL red.

ST. CATHARINES
MOTINOS DIENOS
minėjimas
Motinai visur ir visais 

laikais buvo reiškiama pa Rolls
garba kaipo gyvybės nešė 
jai, kenčiančiai ir mylin-’ 
čiai. Dar prieš Kristaus 
laikus kai kuriose religijo 
se motina ypatingai buvo 
gerbiama ir jų šventovėse 
jai pastatytos atskiros 
šventyklos.Kiekvienos tau 
tos istorijoje iškeliamos 
didvyrių motinos:Lietuvoj 
Birutė, Vytauto Didžiojo 
motina.

Papročių teisė iš senų 
senovės globojo motiną ;tą 
globa ir jos teisių apsauga 
egzistuoja visur kultūringų 
tautų įstatymuose. Komu
nistiniame pasaulyje moti 
na neturi jokios pagarbos . 
Ten artimo meilė neegzis 
tuoja ir vaikai paruošiami 
motinas išdavinėti, nes to 
reikalauja komunistinė dik 
tatūra ir teroro priemonės.

Gražiausias metų laikas, 
kada gamta pasipuošia pir 
mais žiedais, yra skirtas 
motinai pagerbt i. Motinos 
dienos šventės arba moti 
nos pagerbimo dienos įve 
dimo iniciatyva priklauso 
amerikietei A. Jervis, kur i 
1908 m. pirmoji išrūpino 
Philadelphijos mieste vi
soms motinoms pagerbti 
dieną, o 1914 m.oficialiai 
JAV buvo paskelbtas gegu 
žės antras sekmadienis 
Motinos Dienos švente.

Lietuvoje 1929 m .kovo 
24d.Lietuvos organizacijų 
atstovų nutarta Motinos 
dieną švęsti gegužės pir 
mą sekmadienį.

pritaria p. S. Pranckūno pa
sisakymui, kad rašant ap
ie šitokius dalykus, geriau 
pasirašyti tikra pavarde.
Ir ko bijoti ar varžytis, jei
gu rašoma teisybė?

Pilietinė drąsa yra kultū
ringo ir sąžiningo žmogaus 
pareiga.

LIETUVIU

DIENOS
ILIUSTRUOTAS LIETUVIŲ KULTŪROS IR 

VISUOMENĖS GYVENIMO ŽURNALAS

Negyvenkite nematydami, kas darosi lie
tuviškame pasaulyje!

Užsisakykite
žurnalą LIETUVIŲ DIENOS.

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

LIETUVIŲ DIENOS
4364 Sunset Boulevard

Hollywood, California 90029

Telefonas: 664-2910

PRENUMERATOS KAINA: metam, — $6oc

1966. IV. 27. - 17(991)

Taip atrodo naujieji DLK Vytauto Nepriklausomo Klubo namai iš St. Catherine
gatvės pusės. Jie oficialiai atidaromi balandžio 30 dieną 7 valandą vakaro.

Motinos garbei gegužės 
1 d. 11 vai. Tėvų Pranciško 
nų vienuolyno patalpose,73 

Avė., B-nės V-ba 17tęsinys.
ruošiasi iškilmingai pami 
nėti Motinos dieną.Motinų 
garbei šeštadieninės mo
kyklos mokiniai, vadovau 
jamimok.M. Gverzdienės, 
išpildys programą.

Tai dienai su paskaita 
atvyksta iš Toronto T.Se 
konienė.Visos motinos bus 
pagerbtos, o turinčioms 
daugiau prieauglio, kurios 
atvyks į minėjimą,bus įteik 
tos B-nės skirtos vertin
gos dovanos. Tą dieną atsi 
lankykime visi ir pagerbki 
me Motiną. B-nės V-ba .

MAISTO TRŪKUMAS
Jie nešaudė,bet savo kū

nais ir šautuvais stumdy
dami žmones,pagaliau iš
sklaidė minią.

Maisto trūkumas kai
muose palieka dar labai 
r imtas.Daug nepasitenkini- 

EDMONTON. Alta^mo,Gatvių užpuolimai, įsi
laužimai ir žmogžudystės 
yra dažnas reiškinys. Bu
vo atsitikimų,kada liaudis 
užpuldavo miliciją. Tai ne 
buvo chuliganai,bet papras, 
ti žmonės,kurie išliejo sa
vo pyktį ant valdžią atsto
vaujančius.

Pagaliau Churajev pra. 
dėjo kitiems svečiams pa- 
sakotikaip centrinio komi
teto tarnautojai riejasi vie
nas sukitu.kaip jie girtau
ja ir pralošinėja.kaip jie 
laksto paskui moteris. Ser- 
geiSergejevič paėmė jį už 
rankos ir išvedė laukan į 
šviežią orą.

Štai Jums Churajev, "au
toritetingas" centrinio ko- 
miteto atstovas: 20,000 
rožių,Čaika limuzinas,dvi 
tarnaitės, asmeninis šofe
ris, butas Maskvoje, vila 
Maskvos priemiestyje, lo
šikas .girtuoklis ir pliurpa 
las. Bet jis yra centrinia 
me komitete. Negalima jo 
paliesti,nes jis yra tuojau 
po Chruščiovo.

ATOMINIAI GINKLAI 
BANDOMI KASDIENĄ 
Daugumas mūsų atomi

. , , , , CLAY PROTESTING RECLASSIFICATIONmų bandymų vykdavo Ka-
zakstane. Mažesnieji ban- Sunkaus svorio boksinin- 
dymai būdavo nepastebimi 
iš viso ir Vakarams neži 
nomi.

Didelius atominius spro

MIRTIS EDMONTONE
Balandžio 4 d.edmonto- 

niečiai sugiliu liūdesiu pa 
lydėjoį amžino poilsio vie 
ta A A Leonorą Kazlaus
kienę, 70 metų amžiaus. 
Velionė paliko liūdintį vy 
rą,tris dukras ir vieną sū 
nų.

KLB Edmontono Apyl.
Valdyba

Jeigu keliatės i J.AVąlsty- 
bės, apsigyvenkite, amžinai 
žaliuojančioje ir šiltoje Kali 
fornijoje. Informacijas teikia 
ir padeda įsikurti

JOHN KUTRAS

011 WluSHIRE BLVD. 394-6S17 
SANTA MONICA, CALIF. 395-3358

JUOZAS AUDĖNAS 
Ekonomistas

Tarpininkauja Mutual 
Funds 

investments.
W9 Warwick Street

Brooklyn 7,N.Y.

FILATELISTŲ ŽINIAI I 
PERKU NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS 

PAŠTO ŽEHKUIS - VOKUS - ATVIRUTES • 

ABARIUS - PAVIENIUS, SERIJOMIS - 0I0E 
UAIS BEI MAŽAIS KIEKIAIS. KREIPTIS 

SU PASIOLVMAIS Į W.E. N O R K Ų.2647 

EDDINGTON STREET, PHILADELPHIA, PA. 

19137 USA.

Vakarą šnipas Kremliuj

kas-čempionas Clay rėkia: 
kai į kariuomenę tai aš ne
tinku, perkvailas, o kariau
ti jau tinku?...

AR ŽINOTE RAŠO

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

K EI El V Į žmonės mėgstadėl to, kad jis niekam 
nepataikauja ir nesibijo teisybės skelbti. Teisingo
mis žiniomis iš visur /jame daug žinių ir iš Kana
dos/, aiškiu ir atviru pasiisakymu laikraštis per 65 
metus pelnė ger? vardų ir pasitikėiima.

K E L E IV Y rasite patarimų teisiniais ir kitais 
klausimais, gražių apsakymų, eilėraščių ir tt: Jis 
turi ir moterų skyrių.

METINĖ PRENUMERATA KANADOJ IR KITUR
TIK $5.00.
Laiškus ir prenumeratų adresuokite:

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

gimus paminėdavo Tas s ir
sovietų spauda, bet nieko 
nesakydavo apie mažes
niuosius. Jeigu Tass tylė 
davo, tai mes generaliiia 
me štabe taip pat tylėdavo 
me.

Įvairūs naujo tipo atomi 
niai ginklai yra bandomi 
kasdieną .Sovietų reikulavi
mai uždrausti atominius 
bandymus yra gryna veil 
mainystė. Chruščiovas pa 
s įrašys tokią sutartį dėl 
uždraudymo atominių gink 
lų tik tada, kai jis žinos , 
jog Sovietų Sąjunga yra 
pralenkusi JAV šioje srity
je.Derybos gali tęstis dar 
1O metų be jokių rezultatų.

Atominiam ginklam ir 
raketom gaminti trūksta 
žaliavų. Beveik visa rūda 
ateina iš Čekoslovakijos . 
Rasta rados ir Kinijoje , 
bet ji nereikšminga. Todėl 
nestebėtina, kad Sovietai 
stengiasi įsistiprinti Kon
ge, nes ten yra didžiuliai 
uranijau.s klodai.Kada Lu
mumba laikinai vadovavo 
Konge, sovietai pasiuntė į 
Kongo per Egiptą ir Suda 
ną 23 lėktuvus karininkų 
/įskaitant ir generolus/ .

Bus daugiau.
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HAMILTON
TAUPYK IR SKOLINKIS 

KOOPERATYVINIAME BANKELYJE

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

Išduodamos asmeninės paskolos iš 8% iki 5.000, l
mortgicių paskolos is 7% iki 66%-turto vertės. 

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

Pilnas čekiu patarnavimas.
Darbo dienos: 

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

»...............- ............................ . , ............................. -t

KRONAS:

ORTAS' jaunimo metai

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

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

SIŪLO:
• Didžiausią pasirinkimą namą, apartnienty, 

farmy, biznių ir 1.1.
• Daug gėry pirkėjų
• Palanky finansavimą
• Greity 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 pa siti k ė j i m u

/KRONAS'
REALTORS.

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
CHORŲ KONCERTAS 
įvyks gegužės 7d. Jaunimo 
Centro salėje, 48 Dundurn 
St., N. Šiame koncerte da
lyvauja du Prisikėlimo pa 
rapijos chorai, suaugusių 
ir naujai įsikūręs studen
čių choras, kuriems vado
vauja muzikas kun.Br.Jurk 
šas.Hamiltono ateitininkai 
sendraugiai širdingai kvie 
čia visus hamiltoniečius ir 
tolimesnių bei artimesnių 
vietovių lietuvius skaitlin
gai dalyvauti šiame koncer 
te.

Po koncerto bus šokiai, 
grojant Benni Ferri orkes 
trui.Šis tradicinis kartūnų 
baliuseilę metų turėjo gra 
žųpasisekimą.Visadapasi 
žymėjo gera menine pro- 
grama.Šį pavasarį kartūnų 
baliaus programa-koncer 
tas bus įdomus ir geras sa 
vo meniniu lygiu.

Programoje dalyvauja 
apie aštuoniasdešimt asine 
nų. Tai labai reta proga, 
kad iš tokio didelio skai
čiaus susideda koncertinė 
programa. Tad kviečiami 
nepraleisti šios progos, o 
ypač yra mielai laukiamas 
jauaimas.Jaunimui bus ge 
ra proga susipažinti, už
megzti santykius su kitų 
kolonijų jaunimu. Šio ba
liaus pelnas skiriamas jau 
nimo reikalams,kur Jauni 
mo Metų proga jam yra 
reikalinga materialinė pa 
rama. Visi gegužės 7 die 
nos vakarą rezervuokime 

RODNEY, Ont
KLB RODNEY APYL.V-BA

ruošia Motinos Dieną gegu 
žės 1-mą d.5va!.po pietų 
nuosavuose namuose.

Kadangi tai yra Jaunimo 
metai, tai pakviesti jauni 
eji paskaitininkai: Angelė 
Naruševičiūtė,Romas Jo
cius ir Vytas Nargėla.Me 
ninę dalį atliks Rodnės ir 
Londono jaunimo ansam- 
lis,ved. kun. B. Paceviči- 
aus. Dalyvauja ir vietos 
šeštadieninė Dr. V.Kudir
kos vardo mokykla, kuri 
kuri baigia mokslo metus. 
Po minėjimo bus bendros 
vaišės, kurioms valdyba

JAUNIMO AR SENIMO 
CENTRAS?

Balandžio 17 d. skaudu 
buvo žiūrėti į hamiltonie
čius ir svečius iš Londo
no pie uždarų vysk.Rya- 
no gimnazijos durų.Nevie 
nas klausė, kodėl rungty
nes negali vykti Jaunimo 
Centre, kur buvo žadėta į- 
rengti krepšinio salę, o 
tenka, kaip benamiams , 
bastytis po svetimus kam
pus? Jeigu Jaunimo Cent
ras pilna prasme yra mū
sų atžalyno susibūrimo vie 
ta, tad joje turi rasti vie
tos ir sportas .Netinka gra
žaus vardo naudojimas 
vien tiktai šokiams,© mū
sų jaunimą versti ieškoti 
vietos pas svetimtaučius. 
Tą klausimą turėtų išspr
ęsti aukavusieji salės sta
tybai ir nutarti, kad iš jau
nimo organizacijų neimtų 
didesnės nuomos, kaip pas 
svetimtaučius užsakomo
se salėse. Priešingu atve
ju Jaunimo Centro iškaba 
bus tiktai graži iškaba, bet 
tiktai reklaminė. K.B. 
o Sunkiai serga Grand vi
ešbučio savininkas A. Nor
ris- Naruševičius.
f-- — - —;' ■■

kartūnų baliui. Taip pat 
bus premijuojamos pen
kios gražiausios ir įdo
miausios kartūnų suknelės. 
Šokių metu veiks bufetas , 
loterija ir laimės staliu- 
kai.Rengėjaikviečia visus 
dalyvauti. J.Šilelis .

prašo šeimininkes atsine
šti užkandžių. Rodnės lie 
tuvių namai lengvai pasie 
kiami: važiuojantieji 401 
keliu iš rytų į vakarus, pr 
įvažiavę Rodney-Wardsvi 
lie tiltą, virš 401 kelio su 
ka dešinėn, o iš vakarų į 
rytus-kairėn, tik jie turi 
pirma pasukti dešinėn, kad 
galėtų pervažiuoti tiltu per 
401 kelią. Nuo šio posūkio 
lietuvių namai tiktai už vie 
nos mylios. Valdyba kvie
čia visus apylinkių lietu
vius dalyvauti. V-ba.

Jungtinis Prisikėlimo parapijos choras Toronte, susidedąs iš suaugusiųjų, vaikų ir studenčių, vi
so 170 dalyvių, vedamas įpuziko kun. Br. Jurkšo, kurį matome choro viduryje, šalia stovi akompa- 
niatorė Dalė Skrinskaitė. Sis choras balandžio 17 d., naujų pastatų inauguracijos proga išpildė di
delę muzikinę programą, dirigentui muz.Br. Jurkšui vadovaujant. Gegužės 7 dieną šis choras da
lyvaus Hamiltone. /Skaitykite čia pat Hamiltono kronikoje žinią/.

VEDA KAZYS

Sporto skyriaus vedėjas 
Kazys Baronas.

HAMILTON-LONDON 
1O1 : 42

Kaip ir reikėjo tikėtis , 
pirmas draugiškas susiti 
kimas Hamiltono Kovo su 
Londono Tauro krepšinin 
kais baigėsi aiškia hamil 
toniečių pergale pasekme 
101:42 /49:18/. Tačiau, ne 
seniai įsikūrusiam Londo 
no sporto klubui, nėra ko 
nusiminti,kadangi kiekvie 
na pradžia yra sunki, juo 
labiau žaidžiant prieš sti 
prų priešininką, su didės 
niu patyrimu ir turinčiu ii 
gesnę klubo istoriją, dau
giau pergalių-kokių ir bu 
vo Hamiltono Kovo krepšį 
ninkai. Tiesa, jie pirmą 
puslaikį sužaidė gan blan 
kokai, tačiau antrą rungty 
nių dalį jau parodė bran
desni žaidimą, geresnius 
derinius,metimus. Jaunoje 
Londono LSK Tauras ko
mandoje atsižymėjo Dani 
liūnas ir Butkus,kurie leng 
vai rastų sau "vietą" ir Ko 
vo ar Aušros eilėse. Vienu 
žodžiu, Tauro krepšinin
kus laukia graži ateitis, ko 
ir linkime iš širdies, nes 
jie žymiai prisidės prie 
pagyvinimo mūsų sporti- 
niogyvenimo. Tikime.kad 
Londono lietuviai nesiten 
kins vientikkrepšiniu, bet 
taip pat kultivuos ir kitas 
sporto šakas, ypač turint 
mūsų sporto veteranus S . 
Navicką ir J. Brazlauską , 
didelį sporto rėmėją E. Da 
niliūną irkt.Tad valio Lon 

PILIETIS APIE LIETUVOS VALSTYBĖS SIENAS

jos/Ką gi Vliko taryba ką 
tik yra pasakiusi dėl Suval 
kų trikampio "demarkaci
nės linijos" žymėjimo?Tai 
kaip gi iš tikrųjų svarstyto 
nesvarstyta?PB./, nei bu 
vusio administracinio Lie 
tuvos padalinimo/apskri 
čių ar valsčių/ ribos> nei 
su minėtuoju, teisiškai jau 
pripažintuoju Lietuvos 
/-Lietuvos valstybėd’.PB./ 
plotu mažiau ar daugiau ne 
sutampantieji etnografi
niai Lietuvos plotai".-Vie 
nu reikalu čia jau skanda 
liokas'. Kovojama už Lietu

BARONAS
dono Tauras ir gero vėjo 
tolimesniame sportiniame 
gyvenime'.

Ž a idė ir taškų pelnė Lon 
dono Taurui:Daniliūnas 15, 
Bliskis 2, Bliumas O.Kiau 
pėO, Čiagys 2,Navickas 3, 
Butkus 20. Hamiltono Ko- 
vui:Dervaitis 2,Breichma 
nas 2,Beniušis 22,BIekai 
tis 26, Stonkus 23, Viners 
kis 23.
PAVERGTOJI LIETUVA

Didelę pergalę atsiekė 
Kauno Žalgiris rankinio 
vyrų komanda tarptautinė 
se rungtynėse, įveikdama 
Danijos rinktinę pasekme 
21:20. Kauno halėje šias 
rungtynes stebėjo 4 tūkst. 
žiūrovų. Po rungtynių Da 
nijos rankinio s-gos vice 
pirmininkas pažymėjo,kad 
lietuviai yra ekstraklasėa. 
Tokios stiprios komandos 
neturi netik Danija, bet ir 
eilė kitų stiprių rankinio 
valstybių.
- Lietuvos stalo teniso ko 
mandinio meisterio vardą 
iškovojo Kauno Politechni 
ka,antroje vietoje palikda 
ma Inkarą ir trečioje Vii 
niaus Žalgiris.
- Futbolo turnyrą Klaipė 
dojelaimėjo šeimininkai. 
Lemiamose rungtynėse 
Klaipėdos Granitas įveikė 
Gdansko Lechiją 1:0, kuri 
užėmė antrą vietą. Trečia 
vieta atiteko Mogiliovo 
Spartakui ir paskutinė- 
Gdynės Baltikai.
- Pavergtos Lietuvos fut 
bolininkai -rVilniaus Žal
girio komanda-jau dvide
šimtą kartą stoja į Sov.Są 
jungos futbolo pirmenybes 
kovodami antroje klasėje . 
Mūsiškiai anksčiau žaidę
Spartako vardu, buvo ketu 
ris kart aukštoje Sov. Są
jungos klasėje 1953 m. , 
1960,1961 ir 1962,tačiau jo 
je neišsilaikė ir turėjo nu 
sileisti vienu laipteliu že 
myn.

a iš 3 psl./
vą ir Lietuvos valstybę,© 
svarbus kovos ginklas pa 
čių kovotojų "namie už
krosnies užkištas palieka 
mas rūdyti ir sudūlėti".
• NL 15-me numeryje re 
ikia šitaip pasitaisyti:Stei 
giamasis Seimas 1920 m. 
gegužės 15 dieną susirink 
ęs patvirtino Lietuvos vai 
stybės nepriklausomybę ir 
tt.,-taigi prieš 46 metus. 
Gi 1919 m. gegužės 15 die
ną Lietuvos valstybės ka
riuomenė išmušė Sov. Ru
sijos raudonąją armiją ir 
iš Panevėžio. P. B.

/Atkelta
Antanas Audronis Vilūnas;

Urugvajus — Elena Gra- 
mašauskaitė;

Venecuela — Raimundas 
Biskis, Irena Jablonškvtė, 
Regina Jablonskytė, Jadvy
ga Klovaitė. Romanas Klo
va. Marius Kvedaras, Jonas 
Milčiukas, Aldona Verckai- 
tvtė. Juozas Zavadzkas, Ri
čardas Zavadzkas, Arūnas 
Zunkus;

Vokietija — Alfredas 
Stanikas.

Pagal kraštus užsiregis
travusiu atstovų skaičius 
skirstosi taip:

Angliia — 10, Austrija 
— 2, Australija — 19, Bel
gija — 3, Brazilija — 3, 

Italija — 1. Kolumbija — 
6, Nauioii Zelandija — 1, 
Prancūzija — 7. šveicari- 
ia — .1. Urugvajus — 1, 
Venecuela — 11. Vokieti
ja — 20. Viso — 85 užsira- 
gistravo atstovai iš 13 kraš
tu. Pridėjus JAV ir Kana
dą — viso 15 kraštų.

Iš JAV ir Kanados mies
tu ir miestelių atvažiuos 
tūkstančiai jaunimo atsto
vų į PLJ Kongresą Chica- 
goje birželio 30 — liepos 3.

Kitų kraštų jaunimui la
bai reikia visų lietuvių pa
ramos. Pirmiausia turime 
padėti jiems atvažiuoti į 
Ameriką. Jie patys yra su
rinkę pinigų kelionei apmo
kėti, bet jų nepakanka. Ieš
komi mecenatai, kurie su
tinka apmokėti visą arba 
dali kelionės kitų kraštų 
jaunimo atstovams. Jau du 
mecenatai yra išpildę savo 
pa s i žadėjimą, atsiųsdami 
pinigus kitų kraštų jauni
mo kelionėms apmokėti. Tai 
Lietuvių Studentų Sąjunga 
JAV, apmokėjusi kelionę 
atstovui iš tolimiausio kraš
to — Naujosios Zelandijos 
ir Vincas Kizlaitis Cleve- 
lande, apmokėjęs kelionę 
Vasario 16 gimnazijos Vo
kietijoje mokiniui. Mecena
tai yra skubiai reikalingi, 
nes balandžio 20 reikia įmo
kėti pinigus kelionių biu
rams už atvykstančius.
Atvykusius iš kitų kraštų 
jaunuolius norima apgy
vendinti lietuvių šeimose 
prieš ir po Kongreso, kad 
jie galėtų pagyventi lietu
vių tarpe.

Visi, kurie nori ir gali 
mūsų jaunimui padėti, pra
šomi skubiai savo aukas 
siųsti ir apie savo talką 
pranešti PLB J M Talkos 
Komisijai šiuo adresu; Mr. 
Vytautas Kamantas, 477 
Cole Plaza. Willowick, Ohio 
14094. Tel. <216) 944-1448.

LDK Birutės Karių Šei 
mų Moterų Draugija Chica 
goję per pirmininkę M.Ba 
bickienę ir iždininkę M . 
Jautakienę atsiuntė 30 dol. 
čekį,laiške linkėdamos Pa 
šaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongresui "savo žygiais 
ir darbais pagreitinti žiau 
rios bolševikų okupacijos 
Lietuvoje panaikinimą ir 
praskaidrinti viltis lais
vės švyturiui".

Po 25 dol.prisiuntė Pe 

iš 2 puslapio/ 
tras Matiukas iš Roches- 
terio, ir N. N. iš Clevelan 
do su prierašu:"pridėda- 
mas savo auką primenu 
jums,kad komunizmas ne 
pasikeitęs. Vienybėj mūsų 
galybė,tad kovokim iki per 
galės'."

Australijoj Sidney mies 
te Vasario 16 minėjimas 
buvo ruoštas jaunimo. Aus 
tralijos Jaunimo Kongre
so pirmininkas Romas Ci 
bas.Jr.atsiuntė telegramą 
prieš minėjimą, prašyda
mas daugiau blankų nusiųs 
ti.Minėjimui jie sunaudojo 
gautas blankas ir dar patys 
lietuviškoje spaustuvėje 
turėjopersispausdinti dau 
giau. Jo pranešimu,šių me 
tų minėjimas perpildė lie 
tuviais bažnyčią ir minėji 
mo salę .kurioje minėjimą 
organizavo ir pravedė vien 
tik jaunimas'. Parašų rinkt 
mas peticijai buvo nepa
prastai sėkmingas.

Panašios žinios ateina 
iš viso pasaulio kraštų ir 
JAV bei Kanados miestų. 
Jaunimo Peticijos pradžia 
yra graži ir sėkminga, ro 
danti lietuvių išeivijos ir 
jaunimogyvumą bei entu- 
ziazmąkovoti už Lietuvos 
laisvę. Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongresas išju-> 
dino visą pasaulį. Tai tik 
darbo pradžia. Turime su 
tuo pačiu entuziazmu ir 
energija rinkti parašus ir 
toliau.

Visus sujaudino gauta 2 
dol. auka iš profesoriaus 
Juliaus Gravrogko Cleve 
landė. Prof. Gravrogkas 
yra paskutinis Vytauto Di 
džiojo Universiteto rėkto 
rius, jau einąs 82 gyveni
mo metus ir labai kukliai 
gyvenąs. Tačiau jaunimo 
reikalais jis rūpinasi ir 
sielojasi bei remia.

Dar 2 dol.atsiuntė N. N. 
iš Rahway, N. J., ir 1 dol. 
S. Kiršinąs iš East Chica 
go.

Visiems aukotojams pa 
siunčiami kvitai ir kiše
ninio dydžio Jaunimo Kon 
greso Rėmėjo kortelės . 
Kvitus ir korteles gauna 
tie, kurte atsiunčia aukas 
PLJK FinansųKomisijai. 
Aukas siųsti šiuo adresu: 
Lithuanian Youth Congress, 
c/o Mrs.B. Juodikis, 1794 
East,227 Street,Cleveland, 
Ohio, 44117.

Tiems aukotojams, ku
rie aukodami pasirašo į 
aukų lapus, aukų rinkėjai 
išduoda rėmėjų korteles .

V.K.

TORONTO, ONT.
AMERIKOS LIETUVIO 

PATIRTIS MASKVOJ IR
VILNIUJ.
Toronto Akademikų- 

D-jos paskutinė priešatos 
toginė paskaita įvyko šeš 
tadienį, balandžio 16 d. va 
kare,Muzikos Studijoje.

Kalbėjo dr. Rimvydas 
Šilbajoris tema "Tarp Vii 
niaus ir Maskvos".

Dr .R.Šilbajoi is / g. 1926 
m./yra literatūros istori 
kas bei kritikas.daktaro 
laispnį gavęs Columbia u- 
te.Šiuo metu jis dėsto Ohio 
State u-te Columbus,Ohio 
bei reiškiasi lietuviškoje 
kultūrinėje spaudoje.Da
bar bus ir nauju Lituanus 
žurnalo redaktoriumi. Pa 
gal JAV-SSSR sutartį jis 
yra metus laiko praleidęs 
Maskvos u-te,kur artimai 
pažino ten studijavusius 
lietuvius. Taipogi lankėsi , 
Vilniuje.

Prelegentas teigia, kad 
II-jo pasaulinio karo lietu 
vių tremtinių didžiausias 
gyvenimo lūžis įvyko prieš 
22 metus, kai jiems teko 
palikti savo tėvynę.Todėl 
ir prelegentas būdamas 
tos lietuvių tremtinių gru 
pės nariu, troško pažinti 
sovietinį žmogų, ne iš 
Markso ir Engelso raštų , 
ne iš sovietų siunčiamų 
laikraščių ir brošiūrų, ne 
iš sovietų oficialių turistų 
pasakojimų, bet norėjo pa 
žinti žmogų sovietinėje 
santvarkoje pats .Maskvos 
gatvėse. Kaip tas žmogus 
gyvena, ką jis galvoja ir, 
ar ir iš viso jis galvoja?

Prelegentui teko pergy 
venti nepaprastai stiprų 
dramatinį momentą jau 
pirmą vakarą, kai jam at 
vykus ir žiūrint iš univer 
sitetopatalpos nakties me 
tu į Maskvos miesto švie 
sas, jis pirmą kartą po 20 
-ties metų, išgirdo du vy 
rukus iš Lietuvos už nuga 
ros lietuviškai kalbantis .

Maskvos universitete 
specializuojasi įvairiose 
mokslo šakose apie 250- 
300 Lietuvos jaunimo, bai 
gūsio Vilniaus universite 
tą.

Prelegentas teigia, kad 
lietuvių studentų filozofi- 
nė galvosenos amplitudė 
yra gana plati. Jis tą am
plitudę suskaldė į kelias 
grupes, iškeldamas kiek- 
vienaigrupei charakterin 
gesnius bruožus.Čia jokia 
statistika,čia tiktai prele 
gento iš pasikalbėjimų iš 
vesta įspūdžių analizė.

Beveik visi tie studentai 
lietuviai yra savotiški nuo 
tykių ieškotojai. Jie yra 
linksmi,drąsūs ir veržlūs . 
Jie yra išdidūs gimę lietu 
viais.

Prelegento išvedžioji
mai auditorijoje buvo seka 
mi labai įdėmiai. Buvo la 
bai daug paklausimų.Daly 
vavo apie 80 asmenų.

Prelegentas yra gilaus 
mastokosmopolitas-litera 
tas.Linksmas,gyvas ir pas 
tabus’.greitos orientacijos, 
turįs nepaprastai didelį ba 
gažą žinių ir patyrimo.

Po paskaitos prelegen
tas su akademikais susiti 
ko p. p. St. Kairių bute, kur 
besivaišinant buvo praleis 
tas įdomus vakaras, begvil 
denant įvairias aktualias 
temas. Ponas St.Kairys, 
kai tik ir buvo tas asmuo , 
kuris pristatė dr.Šilbajo- 
rį auditorijai,patiekdamas 
žiupsnelį jo biografijos.

Prasidedant akademikų 
paskaitų pertraukai-atosto 
goms iki sekančio rudens , 
norėtųsi padėkoti d-jai už 
tą didelį kultūrinį ir tauti 

Nukelta 8 psl.
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d.l.k.VytautoKZ UBO NAMŲ ATIDARYMAS
Š| ŠEŠTADIENĮ BALANDŽIO MEN. 30 DIENĄ.

KVIEČIAME DALYVAUTI VISU LIETUVIU ORGANIZACIJŲ ATSTOVUS, 

kurie registruojasi prie įėjimo, taip pat VISUS KITUS LIETUVIUS, 
kurie įėjimo bilietus galės įsigyti prie įėjimo.

Iškilmių programa:
• 5 vai. p.p. KERTINIO AKMENS ĮDĖJIMO APEIGOS, kurias atliks Sv. Kazimiero parapijos klebonas 

kun. dr. F. Jucevičius. Po to, didžioje salėje IŠKILMINGAS ATIDARYMO AKTAS, SVEIKINIMAI IR 
KONCERTAS, kurį išpildys sol. Agnė Paškevičienė ir sol. A. Keblys, akompanuojant muz. K. 
Smilgevičiui.

• 7.30 vai. vakaro VAISES - VAKARIENĖ, po to ŠOKIAI IR KITA LINKSMOJI VAKARO DALIS.

KLB Aukštesniųjų Lituanistikos Kursų mokslo metų užbaigimas
ĮVYKS BALANDŽIO 30 DIENĄ, ŠEŠTADIENĮ, 7 VALANDĄ VAKARO AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS SALĖJE. PROGRAMOJE: KURSŲ UŽBAIGIMO AKTAS, PASILINKSMINI

MAS SU PROGRAMA IR VAIŠĖMIS. VISAS MONTREALIO LIETUVIŲ JAUNIMAS KVEČIAMAS ATSILANKYTI Į ŠIĄ METINĘ TRADICINĘ JAUNIMO ŠVENTĘ.

Motinos dienos minėjimas
ĮVYKS GEGUŽĖS MĖNESIO 1 DIENĄ',SEKMADIENĮ. 5 VALANDĄ PO PIETŲ AUŠROS VARTŲ BAŽNYČIOJE MIŠIOS IR PO MIŠIŲ PARAPIJOS SALĖJE MINĖJIMAS. 
PROGRA MO JE : KUN. J. GAUDZĖS PASKAITA', PO KURIOS BUS DAINOS; EILĖRAŠČIAI IR TAUTINIAI ŠOKIAI, IŠPILDOMI LITUANISTIKOS KURSŲ MOKINIŲ. 
VISI LIETUVIAI KVIEČIAMI DALYVAUTI MOTINOS PAGERBIME. Lituanistinių Kursų Mokytojai ir Tėvų Komitetas.

moąt|real
AUKSTESNIEJI LITUANISTI 
K OS KURSAI 
praėjusį šeštadieni pabaigė 
mokslo metus, dalyvaujant 
KLB Seimelio Prezidiumo at
stovui A. Mylei ir Tėvų k-to 
nariams: p.Jaugeliui, p.Sei- 
džiui ir p. Styrai.

Kursus šiemet pabaigė 20 
abiturientų, kurių išleistuvės 
Įvyks ši šeštadieni,balandžio 
30 d. Aušros Vartų salėje. 
(Žiūrėk skelbimą).
SEIMELIO PREZIDIUMO 
kasininko pareigas balandžio 
20 d. perėmė kun. J. Gaudzė.

beimtelio Prezidiumas.
• NL red-oj lankėsi J. Juš
kevičius ir ponios Petraus
kienė ir Čečkauskienė.

DR.J. Š E M 0 G A S

5441 BANNANTYNE.yerdun. 
Pirmadienįir 
ketvirtadieni 2“4 ■ 7> 

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

PO 7-3175; namų 6-9582.

"BA LTI JOS' 'S TO VYK LOS 
gegužės 7 d. vakaro -ba
liaus programą sutiko iš
pildyti Birutės Nagienės 
modernaus šokio grupė, 
jaunas gabus pianistas Ra
imundas Piešina ir Skau - 
tų Vyčių Tautinių šokių 
grupė.

Ypatingo susidomėjimo 
kelia Birutės Nagienės mo 
dernaus šokio grupės ir 
jos solo pasirodymas.Ne
seniai jos šokėjos su sa
vo programa pasirodė Re
vue Theatre St. Luke Str. 
Montrealyje ir susilaukė 
labai teigiamo garsaus me
no kritiko Sidney Johnson 
įvertinimo. Be labai įdo - 
mios modernaus šokio pro
gramos, "Baltijos"stovyk- 
los vakaro dalyviai turės 
progos išgirstibekylančio 
gabaus pianisto R. Pieši
nes koncertą. O Tautinių 
šokių grupė bus naujame 
sąstate. Visa tai žada ma
lonų ir jaukų vakarą, kurį 
malonu bus aplankyti.

P.L.J. KONGRESAS
Artėja P.L.Jaunimo Kongre

so vajaus pabaiga,tačiau Mon- 
trealy to vajaus pasisekimas 
nedidelis. Paskutinį kartų jau
nimas kreipiasi Į Montrealio 
visuomenę, primindamas, kad 
kongreso pasisekimas priklau
so nuo mūsų paramos. Atei
nanti savaitė yra paskuti
nė vajaus savaitė - būkime 
duosnūs. Jeigu kuris nebus 
spėtas aplankyti, prašome 
aukas siųsti: A.Lukoševičių, 
tfe, 1567 Foch Ave. Verdun, 
R.Navikėnas 5005 Bossuet, 
arba R.Verbyla 5974 Turenne. 
Taip pat prašome tuoj prisius 
ti tiems patiems asmeninis Lie 
luvos Laisvės peticijos la
pus su parašais, nes juos rei
kia grąžinti centrinei valdy
bai. Ateinanti sekmadieni au- » < 
kos bus renkamos Aušros Var 
tu ir Sv. Kazimiero salėse.

Dar karta kviečiame Montre. 
alio jaunimą registruotis į 
prieškongresinę stovyklą,nes 
registracijos laikas irgi arte, 
ja prie galo. Registracijos la. 
pai yra pas A. Lukoševičiū- 
tę ir R. Navikėną. Gražu ir 
smagu , jei susidarytų daug 
važiuojančių.

Daugelis montrealiečių ste-
• Diplomuotas sąskaitybi- bisi: “ Kodėl Montrealy tiek 
ninkas /accountant/p. Luk- mažai daroma Jaunimo Kon- 
šys, buvęs komandiruotas greso reikalu?“ Būtų daug 
į Jamaiką, su šeima ir mot- tikslesnis klausimas sau pa
ti na,p. Ersloviene, jau su- čiam: “ Kiek as aukojau šiam 
grįžo į Montrealį,kur apsi 
stoja pastoviai.

I) A N T į! G Y I) Y T () J A S
Dr. J. MALIŠKA

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

Namų tel.: MU 1-2051.

KASOS VALANDOS:

DR. A. O. JAUGELIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA

1410 Guy Street, 1 aukštas 
11- 12 kambarys.

Tel. 932-6662: namg 737-9681

ADVOKATAS
STASYS DAUKŠA, L1..D.

4 Notre Dame St. E.
Suite 902 ir 903

Tel: 861-8478 ir 861-8479

DR. V. GIRIUNIENE
DANTŲ GYDYTOJA 
3938 Rosemount Blvd.

TeltRA 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 COPNICK
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 STOTI,, 
BANGA 1410, 5.30 VALANDA, VAKARO, 

Programos vedėjos L. Stankevičius.
Tel- 669 8834.

gi įl įį>f/ 1465 De Seve St., Montreal 20, P.Q.
L |l 1 TEL. 766 - 5827

MOKA už: IMA už:
Indėlius 5% II Nekiln. turto paskolas 6.5%
Eln. s-tas 4% Asmenines paskolas 7.6%
Nemokamas gyvybės draudimas Ipvestacines paskolas 8.4% 
iki $2.000 bendros santaupų Pigus paskolų draudimas iki
sumos. II $10.000.

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

Darbo dienomis: 10 00 — 3.00 vai. 39°7 Rosemount Blvd., tel. 722-2472 
kasdien, išskiriant pirmad. ir šeštad Dienq: penktod. 1.00 -6.00 vai.

Vakare trečiadieniais ir (Vakare: pirmadieniais, trečiadieniais 
penktadieniais 7.00 - 9.00 vai. ir nenktadieniais 7.00 - 9.00 vai.

Kiek aš aukojau šiam 
. svarbiam reikalui?.. Ar aš pa
dėjau savo paraša lape, kuris 
yra protesto dokumentas prieš 
Lietuvos pavergimą ... Ar aš 
paprašiau to paties savo ar
timo svetimtaučio...?“ Jei ne... 
kodėl ? A. L.

NL red, turi pastebėti, 
kad JaunimoKongreso va
jus šią savaitę nesibaigia 
ir tęsis iki pat Kongreso. 
Dar yra visas gegužės mė
nuo ir bent pusė birželio, 
kuriuos ir reikia išnaudo
ti vajaus tikslams, bet rei
kia veikti. Ir NL red. siū
lo sudaryti didelį vajaus 
komitetą, kuris tęstų va
jų. Komitetui patartina tuo
jau aplankyti Montrealio 
Kardinolą ir paprašyti jį, 
kad jis kreiptųsi į para
pijų klebonus, o šie į sa
vo parapijiečius ir papra-

šytų juos pasirašyti Peti
ciją ir, kiek kas gali, pa
aukotų ir pinigų.Tat jau
nimui beliktų sekmadien
iais pastovėti prie bažny
čių ir atlikti savo mažą pa
reigą Jaunimo metams. 
Ukrainiečiai, estai, latvi
ai patys siūlosi į talką , 
tiktai reikia su jais susi
siekti. Bet reikia veikti. 
Jeigu bus laukiama,kad 

kas ateitų parašą padėti ir 
auką atneštų, t ai iš to nie
ko neišeis.
• Pp.Smilgevičtai svaitę 
laiko praleido Čikagoje, 
kur aplankė Jaunimo Cent
rą, muzikos Archyvą ir 
daugelį pažįstamų bei gi
minių.
• Panelei Mačionytei, iš
tekančiai už p. Balčiūno, 
sekmadienį Vytauto klubo 
salėj buvo suruošta prieš- 
vestuvinė staigmena,kuri
oje dalyvavo per 300 as - 
menų, įteikusių daug dova
nų ir pareiškusių daug ge- 
reiškusių linkėjimų.
• Forume penktadienį bu
vo tradicinis etninių gru - 
pių meninis pasirodymas, 
kuriaipe dalyvavo ir lietu
vių tautinių šokių grupė.
• Mečys Speičys išvažiuo 
ja Lietuvon, kur žada ir 
pasilikti.
• Balandžio 17 d. po sun
kios ligos mirė A.Limana 
vičius, palaidotas bal. 20 d 
Užuojauta giminėms ir ar
timiesiems.
• Op. sol. E. Kardelienės 
Muzikos studijos metinis 
mokinių koncertas šiemet 
įvyks birželio mėn. 19 d.
6 vai. po pietų Aušros Var
tų salėje.

ŠEŠTADIENINIU 
MOKYKLŲ 

mokslo metu užbaigimas bus 
gegužės men.l d. Aušros Var 
tu parapijos salėje. Visi mo 
kiniai renkasi i parapijos sa
lę 10 vai.30 min. Mišios 11 
vai. Po mišių parapijos salė 
je mokslo metų užbaigimo ak
tas ir tėvų komiteto puošia
mos vaišes. Kviečiame visus 
lietuvius atsilankyti i mūsų 
jaunimo šventę. Mišių retu 
giedos Aušros Vartų parapi 
jos choras.

Šešta

I MOKYTOJU 
SUVAŽIAVIMA 

TORONTAN
balandžio 23 d. išvyko
dieninių lietuvių mokyklų mo 
kytojos: St.Ališauskienė, J. 
Baltuonienė, seselė Loreta 
ir Malcienė.

JAV LIETUVIO PATIRTIS 
MASKVOJE IR VILNIUJE 

/Atkelta iš 7 psl./ 
nį darbą, kurį jie atlieka 
besidominčiai Toronto vi
suomenei. Aktualiomis pa 
skaitomis ji išlaiko savo 
narius ir bes Įdominėtuo
sius gyvenimo progreso 
tėkmėje .Kviesdama paskai 
toms skaityti geriausius 
šių dienų Vakarų Pasaulio 
lietuvius intelektualus- 
mokslininkus.ji užpildė tą 
objektyvią, pilna to žodžio 
prasme, kultūros spragą, 
kuri Toronte buvo jaučia
ma per paskutiniuosius 
penkioliką metų.

Besidomįs .

tų siūlymų, kurių aptarimas

Dr.P.MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą.

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

Raštinė: LE 4-4451.

FOTOGRAFAVIMO 
SPECIALISTĖ 
EUG.BALSYTĖ- 
VALIŪNIENĖ 

vakarais lankė laisvojo 
meno/liberal arts/ kursą 
Toronto universitete.Ji pa 
gilino studijas fotografavi 
mo srityje ir laimėjo pagy 
rimą už nuotrauką "Ru -• Serga p. Aneliūnienė ir

Stasys Morkūnas, ligoninėj. net keletą valandų, nutęsė' su duo". Tai buvo geriausia 
sirinkimą, tarp kitų, priimtas nuotrauka iš visų kursų da 
nutarimas, kad asmens,įstoję lyvių patiektųjų. Vb. 
į klubo pašalpinę draugijų ne NL red.mielai įdėtų "Ru 
laukiant 6 mėnesių galės šė- dens" nuotrauką, 
rus įsigyti, Taip pat, kad visi 
pašalpinės draugijos nariai VYRESNIŲJŲ MOKSLEI- 
privalo įsigyti Šerus, bent po VIŲ ATEITININKU 
2 būtinai. Studijų Dienose Toroąte

Suvirinkime išmokėjo 7% už savaitgalį dalyvauja kun.
paskolas dėl klubo statybos, G.Kijauskas, S.J. ,ir penki 
taip gi įnešė naujų paskolų moksleiviai iš A. V. parapi 
leletą tūkstančių dolerių . j°s. ___ _
Trustee “Vytautas“ jau bai Būsime dėkingi visiems, 
gia sukelti visą mortgičių kas už NL apsimokės už 
sumų. metus pirmyn.

DLK VYTAUTO KLUBO 
ŽINIOS

Sį šeštadienį didysis Klubo 
Namų atidarymas - iškilmės, 
kurių programa nurodyta vir
šuje- skelbime. Klubas kvie
čia visus lietuvius ir jų sve
čius Šioje šventėje dalyvauti. 
Dalyvauti yra pasižadėję ne 
mažai įvairių, miesto ir pro
vincijos pareigūnų, todėl pasi 
rodykime, kad mus esama Mon 
trealyje.

Kviečiamos visos organiza
cijos Montrealyje, kad atsiųs 
tų savo atstovus į, šį Klubo na 
mų atidarymą, kurie l?irš sįrtįk- 
ti prie Įėjimo.
Sekmadienį buvęs šdrininkų 

susirinkimas buvo netik gau 
sus, bet ir veiksmingas. Vai 
dybos buvo gana daug pateik

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

Nuo 1966 m. pradžios pradedama išnuomuoti sales, 
talpinančias nuo 100 iki 600 asmeny 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.

J. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS

SIUVU IR PARDUODU
Taisau ir Remodeliuoju 
Vasaros laike saugojimas 

/ Storage /.
6396 Bannantyne, Verdun. 

PO 7-6183,

I.G.ELECTRIC Rd
Elektros kontraktorius

IGNAS G U R Č I N A S .
889 - - 56 Avenue 

L a c h i n e. T ei. 63 1 • 0882 -

A P S I D R A U S K 1 
ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
GAISRAS - AUTOMOBILIAI - ATSAKOMYBĖ - GYVYBĖ

P. ADAMONIS
Chartered Insurance Broker

3907 Rosemount Blvd.
TEL. OFF. 722- 2472 RES. 722 - 4735

S - tos “ Lite“ No. 752 D

A. NORKELIDNAS
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.

PINE LAND CORP.
agentas ROMAS VERBYLA

Investavimui žemė St. jlubert, 
netoli St. Elenos salos f 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.

AR ŽINOMA, KAD

’’NEPRIKLAUSOMOS 
LIETUVOS” SPAUSTUVĖ

spausdina bilietus, paktietimus, tiži-' 
tines ir padėkos korteles, įvairius 
blankus, receptams lapelius, vedybi
nius paktietimus, mirties atveju už
uojautos laiškus, visokius ” statemen 
tus”, vokus su adresais, laikraščius, | 
žurnalus ir knygas.
Darbą atlieka pigiaupiegu kitos spaus 
tuvės. Kviečiame įsitikinti,

Spausdinius galime priimti paštu ir paštu 
pasiųsti.
Adresas: 7722 George Street,

LaSalle, Montreal, P .Q. 
C a n a d a.

Sales Limited

4415 Bannantyne Avė., 
Verdun.

F ALCON-FAIR LANE 
GALAXIE—THUNDERBIRF

MUSTANG—TRUCKS

USED CARS
1 year guarantee.

Kreipkitės į
LEO GURECKAS 

Sales Managers Assistant
Keating Ford lietuvis atstovas 

769- 8831.

I el. namų UUn-ZD 
Įstaigos 769-8529
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