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Montrealio Aukštesniųjų Lituanistikos Kursų dešimtoji laida, kuriai balandžio 30 d. Aušros Vartų salėje akto metu Įteikti atestatai. 
Pirmoje eilėje sėdi mokytojai ir garbės svečiai /iš kairės/: A. Ptašinskas, R.Otto, M. Jonynienė, R.Verbyla, p. Ališauskienė Kur
sų vedeja Br. Lukoševičienė, P.Styra, p. Blauzdžiunienė, m, Rimkevičienė, St.Kęsgailą ir J.Kardelis. Antroje ir trečioje eilėse 
Kursus baigusieji abiturientai: Mijaa Markauskaitė, Loreta/Žižytė, Lionė Mecelyte, Virginija Murauskaitė, Danutė Lukauskaitė,Da
lia Blauzdžiūnaitė, Rūta Skučaitė, Milda Girdžiūtė, Julytė Žukauskaitė, Vida Kizerskytė, Jolį Andruškevičiūtė ir Bernardeta Kunce- 
vičiūtė; trečioj eilėj: Edvardas Juodis, Vytautas Ptašinskas, Raimundas Kunnapuu, Vjtas Makauskas, Saulius Gorys, Vytautas Kudž- 
ma ir Vytas Semogas. Foto Tony Laurinaičio.

DIDŽIOJO LIETUVOS KUNIGAIKŠČIO VYTAUTO 
NEPRIKLAUSOMAS KLUBAS 

INC. 1907- PASTATYTAS 1965
Did. Lietuvos Kunigaikščio Vytauto klubo naujųjų namų 
atidarymo iškilmių metu bal. 30 d. j frontinę sienų į- 
mūryta marmurinis akmuo, kuriame Ij.Šiaučiulto-Mo- 
zuraicio projektu išpjautas Lietuvos Vytis ir padėtas 1- 
rašas, kurį eta maotome.

JAUNIMO ŽYGIS CANBERRON! PRAĖJUSI SAVAITE
Pasklido keista žinia 

iš Australijos: Justas Pa
leckis pasirašęs Jaunimo 
Kongreso peticiją Jung
tinėms Tautoms'. Kaip 
žinoma, peticijoj reika
laujama pasmerkti Rusi
jos kolonializmą Europoj 
ir grąžinti Lietuvai ne
priklausomybę.

Vėliau gautos Australi
jos laikraščių iškarpos 
žinią patvirtino ir paaiš
kino. "Peticijos pasira- 
šjmas" iš tikrųjų įvykęs 
Sydney /Mascot/ aero
drome, balandžio 19 d., 
prieš pat rusų "parla
mentarams " išvykstant 
namo iš Tarpparlamenti
nės Sąjungos konferenci
jos, kuri buvo Australi
jos sostinėj Canberroį 
balandžio 11-18 d. Palec
kis tarėsi pasirašąs į al
bumą jaunai gražiai jo 
gerbėjai... Ta "gerbė
ja" buvo Jūratė ReisgytĄ 
16 metų. Tipiškas įvykio 
aprašymas laikraščiuose 
sako, kad "Šešiolikmetė 
mergina apmovė Lietuvos 
Prezidentą /Mr. Y. I. 
Paletskis/, išgavusi jo 
parašą peticijoj,reikalau- 
jančioj laisvės Lietuvoj'l 
Sydney dienraščio Daily 
Telegraph balandžio 20 
dienos pranešimo antraš
tė sudaryta iš fotografi
jos, kurioj matoma Jūra
tė Re izgytė būsikreipianti 
į Paleckį.

Žemiau rašo, kad Jūra
tė pertraukė spaudos kon-
ferenciją Mascot aero-
N

Jaunimo Kongreso Centrinis Komitetas Sydnejuje-
Sėdi ii kairės: Jūratė Reisgytė, Nijolė Vaičiurgytė, Pajauta 
Pullinen. Stovi: V. Šliogeris, R. Cibas (pirm.), A. Simaitis,

C hrwift ’Jie suruošė žygį iš Sydney Į Australijos sostinę 
Canberrą. Jų tarpe ir Jūratė Breisgytė, gavusi 
Justo Paleckio parašą Peticijoje JTO-cijat.

NEDELSKI ME PASIRAŠYTI PETICIJĄ 
UŽ LIETUVOS LAISVĘ!

nėms Tautoms.

Paleckio pasiaiškinimus, 
bet pranešimuose ryški 
sympatija protestuojan
tiems lietuviams. Aus
tralijos parlamento at-

PASIRAŠĖ JAU IR JUSTAS PALECKIS
drome, prašydama Pa
leckį autografo į jos al
bumą. Kai Paleckis pasi
rašęs, tada mergina pa
sakiusi, kad jis ką tik pa
sirašęs tokią ir tokią pe
ticiją, kuri buvusi ap
lenkta apie albumo lapą...
Spaudos konferencija vy

ko triukšmingoj aplinku
moj, nes čia pat buvo su
sirinkę į "išleistuves" a- 
pie 50 lietuvių su gana 
nedraugiškais plakatais ir 
šūkiais . Demonstrantų 
triukšmingumas itin pa
didėjęs, kai buvo pasa
kyta, kas atsitiko su tuo 
parašu. Paleckis piktai 

nusisukęs. Netrūkus ru
sai praskynę Paleckiui 
kelią pro demonstrantus 
į lėktuvą. Palec kis de
monstrantams šūkavęs lie 
tuviškai. Vyresnioji Jū
ratės sesuo Gražina /22m./ 
laikraštininkams išvertė 
tą "dialogą'hngliškai, bū
tent, kad demonstrantai 
reikalavę Lietuvai lais
vės, o Paleckis šaukęs 
"Lietuva laisva, o Jūs 
kvailiai'.'

Jūratė Reisgytė spaudos 
atstovams paaiškino, kad 
tas pokštas esąs jos pa
čios sugalvotas. Laikraš
tininkai tačiau prideda,

Nors spauda skelbė ir • JAV ambasadorius J

stovas Wentworth pasa
kė aštrią kalbą Australi
jos parlemente, smer - 
kiančią bendravimą su so
vietiniu " parlamentu ". 
/ELTA/

Toliau iš
"MŪSŲ PASTOGĖS" 

Pabraukimai siuntėjo iškar
pos. Nebuvo laiko perrašyti.

Velykų antrą dieną — balan
džio 11, Australijos sostinėje 
Canberroje prasidėjo tarptautinė 
parlamentarų konferencija. Die
ną prieš tai Sydnejaus dienraš
čiai paskelbė net su nuotraukom, 
kad sovietų delegacijai vadovau-
ja Justas Paleckis — okupantų 
pastatytas tariamas tarybų Lie
tuvos „prezidentas"

Iniciatyvos surengti demons
tracijas ėmėsi Sydnejaus jaunimo 
atskiri asmenys. Plačiai suorga
nizuotidemonstracijas nebuvo 
laiko, tad greitomis buvo suor
ganizuota keliolika asmenų, ku
rte balandžio 11 d. anksti rvta 
išvyko j Canberrą tikėdamiesi 
.Nuvykę i Canberrą ten pat vie

toje Lietuvių Klube paruošė pla
katus šū atitinkamais šūkiais, 
kaip “Paleckį- tayn_įūeta Sibirę”, 
“Kas tave rinko, Paleckį?”, J/Pa
leckis — Lietuvos okupantų rusų 
iškamša” ir kitokių. Visi plakatai 
buvo anglų kalba, tad juos susi
domėję perskaitė ir kitų kraštų 
parlamentarai.

Lietuviai demonstrantai prie 
parlamento rūmų išbudėjo kele
tą valandų, kol sulaukė parlamen
tarų išsiskirstant. Ant laiptų J. 
Paleckis buvo užkalbintas lietu
viškai ir jis su šypsena prisistatė 
esąs lietuvis. Vėliau prasidėjo 
priekaištai ir jis pasipiktinęs sku
bėjo pasišalinti su kitais rusais.

Rodos, nedidelis tai buvo įvy
kis — demonstrantų nebuvo nė 
dviejų dešimčių, bet jie savo at
liko, sekančią dieną visą austra
lų dienraštinė spauda šį įvykį pa
minėjo pirmuose puslapiuose, kiti 
net keliais žodžiais aprašė ir Pa
leckio vaidmenį okupavus rusams 
Lietuvą. Demonstracijos buvo pa
minėtos ir radijo bei televizijos 
žiniose.

Neužteko to. Sovietu ambasada 
įteikė Australijos vyriausybei 
protestą, jtad nebuvo sudraustos 
tokios ąntispviętinės dpmnny.ra- 
cijos, Įžeitižiaitčios sovietinius 
parlamentarus. Proteste pabrėžta, 
kad panašu atveju Maskvoje to
kios demonstracijos būtų drau
džiamos. Rašte buvo reikalauja
ma, kad tokie mitingai daugiau 
nepasikartotų.

Reikia pasakyti, kad ši lietu- 

TO Goldbergas, dalyvavęs 
Čikagos lenkų suruoštame 
1OOO metų minėjime, pa - 
reiškė, kad JAV didindam- 
os kultūrinius ir prekybin- 
nius ryšius su komunisti
niais kraštais, nori stip - 
rinti sugyvenimo saitus.
• Lenkijos diktatorius 
Gomulka kalbėjo Lenkijos 
1OOO metų sukaktuvėse, 
kurios sutampa su IOOO
Lenkijos krikšto metais, 
pareiškė,kad tai yra isto
rinis faktas, kad Lenkijos 
krikštas ir Lenkijos valst 
ybės susikūrimo datos su
tampa.
• Paskutinės Vokietijos 
dinastijos palikuonis prin
cas Fridrikas, gyvenęs An 
gliojoj, prieš kiek laiko bu 
ve atvykęs Vokietijon sky
rybų reikalu, bet balandž
io 19 d. buvo dingęs, dabar 
rastas Reino upėje nusken 
dęs. Spėjama jo savižudy
bė.
• Atidaroma Europos kon- 
sultatyvinė asamblėja, ku - 
rioje dalyvaus ekonominiai 
Europos apsijungimai.Da
lyvaus ir JTO sekr. U Tha 
ntas, viešįs dabar Europoj
• Kolumbijos prezidentu 
išrinktas liberalas Restre- 
to, žadąs reformas.
• Amerika kritikuoja Pran 
cūzijos elgseną su Atlan
to sąjunga. G. Bali pasisa 
kymu, ji gali sužlugdyti vi 

' -■ '' ----------------- *

vių jaunuolių protesto demons
tracija nuskambėjo ne tik Aus
tralijoje, bet reikia manyti, bus 
paminėta ir kitoje pasaulio spau
doje, nes toji parlamentarų kon
ferencija yra pasaulinis įvykis, 
ir iš jos bei drauge su ja susiju
sių įvykių komentarai bus pami- 
rtėti atskirų kraštų komunikatuo-

“Daily Telegraph” paskelbė pasi
kalbėjimą su J. Paleckiu spaudos 
■konferencijoje. Australijos vy
riausybė turėtų tokias demons
tracijas uždrausti, pareiškė J. Pa
leckis pridurdamas, kad tokios de- 
mori&tracijos Maskvoje nebūtų 
leistos.

Paleckis spaudos konferencijoje 
pareiškė, jog jis nustebintas, kad 
tokiomis priemonėmis Australija 
pasitinka savo svečius. Prisimin
damas lietuvius demonstrantus 
Paleckis priminė, kad jie vįsi yra 
jauni ir kaikurie iš jų net už-

Nukelta į 2 pusi.

są Europos vakarų pažan 
gą ir gerbūvį, jau nekalbant 
apie saugumą,kuris stato 
mas į pavojų,nes Prancūzi 
ja viena tikrai neatsilaikys 
prieš pavojus.
• JAV ir Rumunija susita 
rė dėl kultūrinių mainų.
• Indonezijos studentai 
Džakartoje pasipriešino ru 
sų parodai ir pareiškė, kad 
Indoneziečiai priešingi bet 
kokia forma komunizmo pa 
sireiškimams.
e Naujos SSSR-Kanados lai 
vų linijos pirmuoju reisu 
Maskva-Montrealts praė ju 
šią savaitę atplaukė rusų 
laivas Aleksandr Pušktn, 
kuris atvežė 60 keleivių ir 
išsivežė apie 300,jų tarpe 
ir du lietuvius, vieną turis 
tą ir kitą išvykusį Lietuvo 
je baigti gyvenimą.
• SSSR užs.r.min.Gromy 
ko viešėjo Italijoje, lankė 
si pas prezidentą Saragat 
ir Popiežių. Su Italijos vy 
rtausybe susitarė dėl kul 
tūrinių mainų ir pradėjo de 
rybas su firma Fiat, kad ji 
Rusijoje pastatytų automo 
biliųfabriką.Štuo žygiu.ru 
saltiklsi laimėti palanku
mą vakaruose.
• Čekoslovakija pasiryžu 
si pereiti prie naujos ūki 
nės santvarkos. Kokia ji 
bus, kol kas neaišku.
• Vietname komunistai pa 
ddino terorą prieš civilius 
gyventojus. Komunistai iš 
žudo daug nieku nekaltų ei 
vilių gyventojų.
• U Thant Paryžiuje tarės t 
suDe Gaulle,kuris jį ragi 
no išstatyti savo kandidatu 
rą naujai kadencijai.
• Amerikos ekspertai nu
stato,kad nuteistasis už ru 
sų sienos peržengimą ame 
rikietis Mott yra nenuslžu 
dęs,bet nužudytas.
• New Yorke nukrito 5 sva 
rų meteoritas,kuris patai 
kė į automobilį.Automobi 
lis sužaluotas, o vairuoto 
jas atsidūrė ligoninėje.
• N. Rockfeller pasirašė 
sutartį pastatyti per Šv. 
Lauryno upę Tūkstančio sa 
lų srityje naują tiltą į Ka 
nadą.

%25c5%25beygiu.ru
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Degantis
Jaunimo kongresui besi

artinant, iškyla klausimų, 
kuriuos reikia aiškintis ir 
aptarti.

Bet pirmiausia reikia pa
sveikinti Komitetą Lietu
vos Laisvei atstatyti, kad 
nežiūrint nusistatymo grie
žtumo, vis dėlto IOOO dol
erių Jaunimo Kongreso Ko
mitetui atidavė.Gerai pa
darė.

Taip gi norisi pasveikin
ti Vincą Rastenį,kad ne - 
žiūrint neigiamo nusista - 
tymo Peticijos Jungtinėm 
Tautom atžvilgiu, dabar, 
kai "žmonių balsas tapo 
Dievo balsu", jis vis dėlto 
jau talkina ir Peticijos rei 
kalui. Tiesa, nenoromis. 
Ir tiktai prabėgomis pasi
sako už šimtą tūkstančių.

Šia proga tenka prisimi
nti ginčą Vilniuje dar prieš 
Pirmą pasaulinį karą. Re
gis "Viltyje" ginė i jos i A. 
Smetona sukažkuo.Viens 
teigė:"Perdaug apžiosi - 
maža nukąsi", kitas gi- 
"Maža apžiojęs tikrai gi 
daug nenukąsi". Manau, 
reikia sutikti su antruo
ju. Pasimojimas mažai 
apžioti prie didesnio ka
ntone veda. Taip ir su Pe
ticija bus. Tai yra netikęs 
įtaigojimas. Jei jo būtų 
paklausyta, rezultatai ne
būtų geri.

Reikia manyti, kad toks 
nusistatymas seka iš Pe
ticijos tikslų nesuprat imo. 
Gal neį sigil in imo į Peti - 
jos tikslus. Tat reikia šį 
reikalą aiškintis.

Peticijos vykdymas dau
giausia buvo taikomas jau
nimui. Ir štai dėl ko. Vyk
dydamas Peticiją, jauni -

reikalas!
mas įsijungia į veiklą kon
krečiai. Bet vykdymas rei
kalauja ne tiktai darbo,bet 
ir žinių, nes Peticijai pa
rašus reikia rinkti svar - 
biausia iš kitataučių, juos 
reikia informuoti pačiam 
žinant reikalą.Tuo būdu 
išvystoma propaganda už 
L ietuvą plač taus iu ma stu. 
Tat Peticijos reikalas fak 
tinai yra centrinis. Tat pe 
ticijai reikia sutelkti ir pa 
čias didžiausias jėgas.Jei 
Peticija nepasiseks, tai ir 
Kongresas bus nepasise
kęs. Ir šia prasme tenka 
sutikti su Komiteto Lie - 
tuvos Laisvei Atstatyti re
ikalavimu, kad Kongrese 
pirmautų kova už Lietu
vos laisvę, nes tiktai ji 
visokeriopai įprasmina 
JaunimoKongresą-ir lie
tuvybės, ir tautinio sąmo
ningumo, ir veiklumo, ir 
žmogaus garbės suprati
mo, ir kitais aspektais.

Bet vienas jaunimas to 
uždavinio neatliks, todėl 
reikia į darbą jungtis vy 
resniems. Ypač parūpin
ti lėšų. Jeigu Kongresas 
nepavyks, lygiai bus kal
ti ir vyresnieji. Vyres
nieji daugiau bus kalti,ne
gu jaunimas. PLB Jauni
nimo reikalams narys V. 
Kamantas daug ir nuošir
džiai Kongreso pasiseki
mui dirba, bet jo vieno 
maža. Visi turime dirb
ti, nes visi esame už tai 
atsakingi.

Geriausiai dirba lietu
viai Australijoje, kitur 
būtina skubiai susirūpin
ti ir stropiai imtis darbo.

J. Kardelis.

ŽYMUS AMERIKOS
AKADEMIKAS PASIRAŠĖ

JAUNIMO
Žymus Amerikos aka

demikas, Hans Morgen- 
thau politinių mokslų ir 
moderniosios istorijos 
profesorius Čikagos uni
versitete, už akadeninio 
gyvenimo sienų plačiai 
pagarsėjęs kaip Ameri
kos Vietnamo politikos 
kritikas, prieš kurį laiką 
pasirašė mūsų Jaunimo 
Peticiją Jungtinėm Tau
toms, reikalaujančią Lie
tuvos nepriklausomybės 
atstatymo.

Prof. Morgenthau yra 
visos eilės mokslinių ir 
politinių institucijų pata
rėjas ir dalyvis. Jis va
dovauja Amerikos užsie
nio ir karinės politikos 
studijų centrui Čikagoje, 
yra Užsienio santykių ta
ryboje /Council on Fo
reign Relations/ New 
Yorke narys. 1963-55 yra 
buvęs Gynybos departa
mento konsultantas ir 
Valstybės departamento 
1949, 1951, 1963 - iki da-

PETICIJĄ
bar. Prof. Morgenthau 
yra daugelio mokslinių 
veikalų autorius, nuola
tinis bendradarbis ame
rikiečių liberalų spaudoje 
ir dažnas panelistas ir 
paskaitininkas. Hans Mor
genthau panašiai, kaip 
mes, turėjo palikti savo 
namus gelbėdamasis nuo 
totalistinės nacių san
tvarkos, kuri savo žiau
rumu ir fanatiškumu pri
lygsta rusiškajam komu
nizmui, kuris pavergė 
mūsų tėvynę.

Yra žinoma kad Jaunimo 
Peticiją pasirašė eilė ki
tų profesorių ir akade
mikų, Jaunimo Kongre
sui artėjant, mūsų stu
dentijai reikėti dar in
tensyviau rinkti parašus 
savo universitetuose, stu
dentijos ir profesūros 
tarpe. Šis darbas pagy
vėtų ir susilauktų geres
nių resultatų jei mūsų 
spaudai būtų pranešta žy
mesni pasirašiusių Jau-

Didelis laimėjimų vajus savai spaudai
Už Lietuvos išlaisvinimą! For liberation of Lithuania!
Už ištikimybę Kanadai! For loyalty to Canada!

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

NEW YORKE
Brooklinas! Acadamy of nos, kurios gal turėjo ryškin- 

Fine Arts salėje vyksta nau- ti pasakos sekimą tiktai žiū-
rovui trukdė. Mes buvom nusi 
vylę, kada filmas užsibaigė, 
bet Birutės Pūkelevičiūtės 
žodis kažkaip pakeitė mūsų 
nuomonę apie techniškus ne
aiškumus. Ji sakė,kad vienin-

buvo, kad būtų antras ir tre
čias ir taip toliau. Daug va
landų ir jėgos buvo įdėta į 
šio filmo gamybų, tiek daug 
kad mes pilnai negalim su
prasti.

Mums žiūrint iš šalies yra 
lengva kritikuoti produktą tų

jo lietuviško filmo seansas. 
Mes įeinam į pilną salę. Vy
rai frakais, moterys balinė
mis suknelėms pasirėdę.Plun
ksniniai paltai slepia baltus 
pečius. Šnabžda, galvas su
glaudę žmonės. Šviesos sklai- telis tikslas šio pirmų filmo 
do šešėlius. Šviesos gesta 
ir prasideda muzika.

Užrašai mirga. Pergreitai 
prabėga. Pirmi filmo dalyviai 
kalba, bet juos negalima su
prasti. Turbūt kas nors blogai 
su garsakalbiais, gal tonai 
buvo blogai užregistruoti
Spalvos labai ryškios, bet ap) jėgų ir laiko, bet mes nuošir- 
linkė tamsi. Gal mes tikėjo - 
mes perdaug. Per metus matėm pionieriams, kurie, kaip p-Iė 
anglų, prancūzų filmus, kurie Pūkelevičiūtė, užsideda to 
mums padavė technišką stan- kią naštą, 
dartą. Kada pamatėm filmų, 
nusivylėm. Filmas gan mano 
toniškas, labai mažai veiks
mo.

Filmas pasibaigė. Yra tik 
vienos durys, per kurias gali
ma išeiti iš salės. Vienas iš 
mūsų stovi prie durų ir žiūri 
išeinančius. Jis klausosi jų-’ 
jų pasišnekėjimų kol jie lau
kia kelto. Niekas filmo nepei
kė, bet ir niekas negyrė.

Mums filmas buvo įdomus, 
nes mes jo gaminimą matėm 
ir artistų veidus žinojom. Bet 
pačios pasakos negalėjom su
prasti, nes nesupratom, ką 
aktoriai kalbėjo. Veiksmas 
ne buvo sklandus ir tos sc.e-

džiai linkim sėkmės tokiems

ADRESAS!

Po filmo vyksta koktelio 
partija, kurioje mes sutikom 
Newjorkiecius, Jie mus už
ėmė kaipo svečius iš tolimo 
krašto.

Savaitgalis greitai prabėgo. 
Jis mums buvo įdomus ir jspū 
dingas. Reikės vėl nuvažiuo- 
žiuoti į New Yorką.

SVEI KINAM!
draugą D.Lukoševičių, kuris 
Velykų savaitgalį išsibraukė 
iš viertgungių eilių. Jis susi
žiedavo Toronte ir spalio mė 
nesį žada vestis. Jam linki
me daug laisvės nuo visų jo 
draugų Montrealyje.

HAMILTONO AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS 
KLEBONUI PRA LATUI DR. J. TADARAUSKUI, 
jo brangiai mamytei mirus Lietuvoje, reiškia
me nuoširdžią užuojautą.

B. Kronas .

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
Independent Lithuania 

7722 Georgą Street La Seile 
Montreal, P.O. Canada.

LAIMĖJIMAI
3 Žemė* sklypai

Žarnas sklypas H:. 220 * M00 ig pddų

” " Hr. 229- M00 ” ”
” ” Hr. 230* «394 •• ”

Visi sklypai randasi Montraolle prlsmlesty|a 
Francois de Salos, country of Laval. 
Sklypų varto 1000.00 kiekvieno.

Laimėjimų paskirstymas įvyks 1967 m. NL Spaudos baliaus metu.

5 Tickets -- Donation $3.00.

kanados LIETUVIŲ
BENDRUOMENĖ

J AUNIM0 DAILĖS PARODA
Joje kviečiami dalyvauti 

baigę ar belanką meno mo|<yk 
las. Amžius 18 - 35 metai. 
Kiekvienas menininkas siun
čia' po 3 - 4 kūrinius iki gegu
žės 26 d. Šiuo adresu: S.Kai- 
rys, 1 Grassmere Rd., Toron
to 9, Ont. (Tel. RO3 - 2739) 
Daugiau informacijų teikia-- 
Dalia Gruodienė, 51- 201 Wa- 

benimuį į Čikagą” Kanados terford Dr.,Weston, Ont. (Tel. 
Krašto Valdybos Kultūros Sky-249 - 9003).
rius, susitaręs su Jaunimo 
Sekcija, ruošia Kanados Jau
nimo meno parodą Toronte.

Paroda įvyks gegužės 29 - 
31 d.d. Toronte, Prisikėlimo 
parapijos naujose patalpose.

Pasaulio Lietuviu Jaunimo 
Kongreso metu, kuris įvyks 
birželio 30 - liepos 3 d. d. , 
rengiama pasaulio lietuvių 
dailės paroda. Šioje parodo
je Kanados jaunimas yra ga
vęs teisę išstatyti 30 kuri 
nių.

Sėkmingesniam kūrinių at
rinkimui ir vėlesniam jų nuga-

, Tikimės, kad jaunieji meni- 
h ninkai, kurie dalyvavo pirmo

je jaunimo parodoje 1965 m., 
šioje parodoje dar gausiau 
dalyvaus.

KLB Kr. V-bos Kultūros 
Skyrius.

nimoPeticiją atvejai. Ži
noma, tai visiškai ne
reiškia kad mes turime 
gaudyti vien tik mokslinio 
ar politinio pasaulio gar
senybes. Kiekvienas iš 
mūsų per šį paskuti - 
nį mėnesį gali labai daug 
padėti rusų pavergtai 
Lietuvai paprasčiausiai 
eidamas su peticija na
mas iš namo, durys nuo 
durų metodu savo kaimy
nystėje. Kaip praktika 
parodė, svetimtaučiai ne
atsisako pasirašyti mūsų
kilnaus ir teisingo reika - 
lavimo - laisvės LIETU
VAI J Tas yra daroma 
ne tik Amerikos, Aus
tralijos ir Europos konti
nentuose bet per mūsų 
draugus Afrikos kon - 
tinente, kuris dar taip 
neseniai pats nešė ir dar 
kaip kur neša kolonija- 
lizmo jungą. Baigia žlug
ti vakariečių tmperijaliz- 
mas Afrikoje, ateina eilė 
rusų priespaudai Rytų 
Europoje. Jei būsime 
budrūs ir ryžtingi, ir 
mes sulauksime Lietuvos 
laisvės ryto. Visi, visais 
būdais padėkime rinkti 
parašus Jaunimo Petici
jai Jungtinėms Tautoms. 
Parašas,kurį tu gausi,ga
li padėti tavo motinai ar 
tėvui, broliui ar seseriai 
pavergtoje tėvynėje.

J. K. Čikaga.

ZYGIS Į CANBERRĄ 
/Atkelta iš 1 psl/.

CHICAGO
P . D i r k i s .

« A. Dundulis, Aukšt.litua 
nistikos mokyklų mokyto 
jas ir Pedagoginio institu 
to lektorius po sunkios ir 
ilgos ligos sveiksta,bet mo 
kytojo pareigų nebesutiko 
eiti. Jis pasilieka lekto
riaus pareigose.
• Jurgis Stankūnas, LVS 
Ramovės aktyvus narys gu 
ll šv.Kryžiaus ligoninėje.
• Chicagos Anglijos lietu 
vių klubas paskyrė $1OO.- 
paramą iš Anglijos vyks 
tantiems jaunimo atsto
vams į Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongresą.

• Lietuvos Dūkterų dr-ja 
ypatingai kreipta dėmesį 
į skurstančius Lietuvos 
veteranus tr žymesnius 
veikėjus. Ji- pati pirmo
ji atsiliepta į visuomenės 
kreipimas}pagelbėti šios 
rūšies žmonėms. Tą orga 
nizaclją sutvėrė ir globo 
ja kun. dr.Gureckas.
• Eglė Aglinskattė, Kerną 
vės tunto skautė, lituan is 
ttnių mokyklų varžybose 
laimėjo pirmąją vietą de 
klamavime.Margučio ra
dio programoje Eglė past 
rodė tikra lietuviškojo žo 
džio menininke,vaizdingai 
deklamuodama Maironio 
"Jūratė tr Kastytis"
• Pov.Dirkis,žurnalistas 
ir visuomenininkas, gegu 
žės 6 d. Alvudo seminare 
skaitys paskaitą apie Moti 
ną.
• A. Stelmokas balandžio 
22 d. Jaunimo namuose kai 
bėjo apie fotografiją. Tai 
buvo antra paskaita foto
grafijos kursuose.
• Kun.Kezys,SJ, Chicagos 
žurnalistų skyriaus susi 
rinkime pranešė,kad yra 
organizuojamas foto nega 
tyvų archyvas .kuriam duo 
ti patalpas pažadėjo tė - 
vai jėzuitai.
• Leonardas Šimutis,Alto 
garbės pirmininkas,yra iš 
rinktas Vyresniuoju Chtca 
gos piliečiu,kuris, drauge 
su kitais išrinktaisiais bus 
pagerbtas gegužės 13 d.lO 
val.3Omin.miesto tarybos 
posėdžių salėje.
• Melrose, Parko apylin
kės LB valdybą sudaro: G . 
Lazauskas-pirm.jdr  .K. Ja

Nukelta 7 psl.

“DAILY TELAGRAPH” 
VEDAMASIS

Sydnejaus rytinis dienraštis“D.. 
T?" balandžio 13 d, laidoje pas
kelbė vedamąjį ryšium su 
demonstracijom prieš sovietų par
lamentarus. Vedamajame tarp ki
ta ko rašoma:

“Lietuvos prezidentas J, Palec
kis mums patiekė reikšmingąpa- 
vyzdį, koks skirtumas tarp tota
litarinio Ir demokratinio galvoji- 

■nnr- ~—
“‘Mr. Paleckis, sovietų delega

cijos vadovas, tarptautinėj parla
mentarų konferencijoj Canberro- 
je, buvo lietuvių ateivių surengtų 
demonstracijų taikiniu prie par
lamento rūmų balandžio 11 d.

“Vakar jis tvirtino, kad Aus
tralijos vyriausybė turėtų tokias 
demonstracijas sukliudyti.

“Jis pastebėjo su švelnia ne
sąmoninga ironija, kad ‘to neį
vyktų Maskvoje’.

“Taip, čia ir yra skirtumas”.

Balandžio 13 d. ir sostinės lie
tuviai surengė platesnio masto de
monstracijas prieš sovietinius 
parlamentarus ir ypač prieš so
vietų grupės vadovą Lietuvos iš-

Yniršę savo gimtą kalbą. Jis no-(daviką J. Paleckį. Canberiškiai ši- 
rčtų jllės parsigabenti į Lietuvą, tai demonstracijai rengėsi iš ank- 
kad jie pamatytų, kas krašte pa- sto. Dalyvavo apie 150 žmonių su 
siekta valdant sovietams. plakatais. Kadangi pats Paleckis

Kitoje vietoje Paleckis paminė- panašių susitikimų kaip kad buvo 
joj kad pabėgėliai iš Lietuvos, da- Velykų antrą dieną, vengė ir šį 
bar gatlftą Australijoje, esą "Kola- kartą nepasirodė, demonstrantai 
borėtbrinl ifr ne apleidę kraštą atkreipė šiuo mitingu ir plaka- 
baigiantis vokiečių okupacijai tais parlamentarų ir praeivių dė- 
priš įžygiuojant sovietiniams da- mesį, išdalino eilę pamfletų, su
liniams. Pailgumas iš jų yra ko- pažadinančių su Lietuvos paver- 
laborantai, hitlerininkai ir fasfs-gimu ir vėliau išsiskirstė. Nežiū- 
tąj. Jie visi butų teisiami sovie-rint, kad sovietai karštai protes
tuose Tr jiems sprendimai būtų tavo prieš tokio pobūdžio demons- 
kieti. — " tracijas, policija canberiškiams
—demonstruojant visai nesikišo.

Kanados Lietuvių Fondas
TŪKSTANTIS- 1 0 0 0- LIETUVYBEI

Kanados Lietuvių Fondo 
skirtus iš pelno $1OOO, na 
rių susirinkimas š.m.bal. 
16 d.padalino: Jaunimo Kon 
gresui $ 500 ir liet, mokyk 
loms $500.

Šiame susirinkime pada 
rytas svarbus nutarimas, 
būtent: priimti Hamiltono 
/žinoma ir Toronto/ Lietu 
vių Namų šėrus kaip įna
šus. Praeitais metais St. 
Catherines įgal. J.Alonde 
rio pasiūlymu buvo priim 
ta keletas HLN šėrų,bet 
Fondo Valdybai nevisai aiš 
kubuvo ką su jais daryti. 
Dabar susirinkimas aiš
kiai pasakė. Todėl prašo
me tautiečius, kurie nori 
tapti Fondo nariais ir auko 
ti turimus šėrus, -atsiųsti 
juos su atatinkamu pareiš
kimu Fondo reikalų vedė 
jui:325 Seaton St. Toronto

Namams, kurie šėrus per 
rašę .Fondo vardu mums 
grąžins.

Nauji nariai ir įrašai:
156. Narkevičius Vincas

$1OO, -
157. Lukoševičius Jonas

$IOO, -
158. Šetkus Stepas $IOO, - 
/ gyveną Hamiltone, Mon- 
trealy ir St. Catherines /.

Be to, per Edmontono 
įgaliotinį A. Dudoravičių 
gauta $105 kaip daliniai na 
rio įnašai šių aukotojų:po 
$20; J.Karosas, T. Uogin 
tas.M.Zakarevičius ir P. 
G. po $1O: J. Pop įkaitis ir 
M.Dundaravičienė ir po $ 
5 :E.Melikauskas .Visiems 
aukotojams nuoširdžiai dė 
ko jame. Fonde yra $24,5 
t.Reikta surinkti iki metų 
galo $1O, 5 tūkst.

P. Letts Reik.

Canadian Vickers Ltd.
/

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

Suinteresuotieji turi būti pilna; prityrę, sugebą naudo

tis brėžiniais ir mokėti patys nusistatyti mašinas.

NORMALUS DIRBANČIŲJŲ SOCIALINIS 
APRŪPINIMAS.

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

2, arija betarpiai Lietuvių vedėjas.
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QUEBEC O MINISTERIS PIRMININKAS JEAN LESAGE 
PASKELBĖ:

Liberalų program a- 
tai valdžios programa

Quebec'o provincijos parla vaite iš 48 valandų bus su- 
mentas paleistas. Nauji rin- mažinta iki 40 valandų: ma
ltiniai paskelbti š.m, birže- žiausia 2 savaitės atostogų 
lio men.-5 d. Taigi rinkimai po vienerių metų tarnybos ir 
vyks pirmą kartą sekmadie- 3 savaitės po 5 metų,

provincijoje, kad esanti val
džioje partija išeina į, visuo
menę su savo aiškia struktū
rine programa. Tai manifes
tas 37 puslapių iš 4 pagrin
dinių sekcijų, turįs tikslą pa
versti Quebec'o provinciją a) 
daugiau“ žmoniška“ , b) dau
giau “ reikšminga“ ir daugiau 
“ stipria“ .

Pagaliaus tenka pabrėžti, 
kad liberalų manifestas ma
to ir daugiau svarbių tikslų, 
kaip tai:
a) panaikinti senatą (tai rei
kėjo jau senai padaryti.J.V.),
b) įsteigti viešos adminis
tracijos mokyklą,
c) teisę balsuoti nuo 18 m. 
amžiaus visur provincijoje 
savivaldybiniuose rinkimuose
d) įsteigti kinematografijos 
tarnybą, kurios tikslas bus 
palengvinti ir paskatinti iš
sivystyti tai meno šakai,
e) prancūzų kalba bus Que
bec'o pripažinta pagrindi 
ne kalba darbe ir susisieki
me,
f) vieši skelbimai - pirmeny
bė prancūzų kalbai,
g) priimti provincinį urbaniz- 
mo įstatymą(miestų) ir tt.

Liberalų valdžia artimoj at
eityje numato daug naujų prie
monių socialinei gyventojų 
būklei pagerinti (žinoma,jei 
balsuotojai suteiks pasitikė- 
jimąJ.V.). Ponas Lesage pa-

priemonių sustiprinti Quebec' 
ą ekonomiškai ir pakelti ben
drą visų gyventojų gerbūvį.

Kad ta plati darbų progra
ma, su visomis labai gražio
mis ateities perspektyvomis, 
pareikalaus milžiniškų finan
sinių išlaidų - min. pirminin
kui J.Lesage'ui nepaslaptis. 
Reikia manyti, kad rinkimi
nės kampanijos pagrindinis 
tonas bus- finansai ir kons
titucijos problemos, atmieš 
tos Quebec'o nacionalizmu. 
Lesage numato atgauti iš Ota- 
Lesage numato atgauti iš Otta- 
vos- federalinės valdžios - 
maksimumą pajamų, kurios 
pagal konstituciją priklauso 
provincijai, bet nuo karo už 
silikusiu papročiu eina į fe 
deralinę kasą. Tai ištisa eilė 
taksų, mokesčių, kaip pavel
dėjimo ir tt. Atgauti savo fi
nansines teises Quebec'ui 
yra gyvybinis klausimas ir p.' 
Lesage nusistatęs tuo reika
lu statyti Ottawą į griežtus 
reikalavimus, kaip lygiai ir 
į neginčyjamą teisę eksplo- 
tuoli savo provincijos gam- - 
los turtus.

Be to būsimuose rinkimuo
se Lesage nori gauti visiems 
savo reikalavimams stiprų 
mandatą (įgaliojimą) iš Que
bec'o provincijos gyventojų 
- juo didesnį saugumą libe
ralų partijai būsimam Qiebec'

Kaikurie pasaulinės 1957 metų parodos Montrealyie pavilijonai: stadionas,talpi
nes per 25,000 žiūrovų, stebėjimo bokštas 80 pėdų aukščio, telefonų ir popie
riaus, pramonės navilijonai ir tt. Paroda, kurioje dalyvaus per 70 valstybių, žada būti labai įdomi ir labai įvairi.

Pilietis dėl Lietuvos valstybės 
sienų

RAŠO PETRAS BŪTĖNAS
Penktas straipsnis.
/Tęseinys iš praeito nr./

TIKTAI ETNOGRAFINĖSE RIBOSE

rizminę realybę“ tautos ir 
valstybės gyvenime.

POLITINIAM 
ŽEMĖLAPY ...

c) ,, ... tikslinga politinia
me žemėlapyje kartografiniu 
būdu parodyti Sovietų Sąjun
gos valdžios valia įvykdytą-

5) bus teigiama pirmenybė su
augusių švietimui ir tam tiks
lui bus jkutas naujas pran
cūzų universitetas Montrea- 
lio centre.,
6) žemės ūkis bus peržiūrė
tas ir perreformuotas: der-

Pranašauti rinkimų išdavas 
yra labai nedėkingas amatas! 
Būna ir nelauktų staigmenų! 
Tačiau, atsižvelgiant į veik 
šešių metų provincijos libe-

nyje.
Ikšiolinis provincijos mi

nisteris pirmininkas, Jean 
Lesage, o kartu ir provinci - 
jos liberalų partijos šefas, 
viešai paskelbė savo parti 
jos rinkiminės kampanijos
programa, tam tikslui specia liaus draudimas, kreditų pa- 
liai sušauktoj spaudos konfe
rencijoj Montrealyje.

Programa gana aiški, gerai 
formuluota, gan kruopščiai 
parengta, liečianti beveik vi
sas viešo gyvenimo valstybi
nes sritis, su toli siekiančių 
reformų perspektyvomis, ku
rios bus kaip ir tęsinys jau 

. . /anksčiau užsibrėžtų pagrin
dinių tikslų.

Štai numatytos pagrindinės 
reformos:
1) piliečių laisvė bus garan
tuota atskiroj žmogaus teisių 
dekleracijoj ir įsteigime žmo
gaus teisių komisijos,
2) moterų atlyginimas bus ly
gus vyrų atlyginimui už tą pa 
tį darbą.
3) valdžios politikos deme- 
mesys bus nukreiptas į priei
namų nuomų būtų statyba,val
džios finansuojama, skirtų 
šeimynoms su mažomis paja
momis, našlėms su vaikais 
ir seneliams.
4) atlyginimo minimumas dir
bantiems bus pakeltas iki 1 
dol.25 centų į valandą palai
psniui iki 1968 m., darbo sa-

lengvinimas, pensijos, ūkio 
kooperatyvai, pripažinimas 
sindikalizmo ir tt.
7) priešuniversitetinis ir pro
fesinis mokslas bus nemoka
mas visose viešose valsty
bės mokslo įstaigose, o pri- 
vatimėms bus teikiamos pa
šalpos ir įsteigta tarnyba su 
rasti darbui,
8) bus įsteigta poilsio,spor
to ir turizmo ministerija, eko
nominio išsivystymo ir pro
greso ministerija, o taipgi 
darbo ministerija,
9) mažai uždirbančių taksos 
bus žymiai sumažintos.

Anot min.pirm. Lesage'o, tai 
pirmas atsitikimas Quebec'o

žadėjo tarp kitko pakelti šei- o parlamente, 
myninę pašalpą nuo 8 dol.iki 
16 dol.men. visiems vaikams 
nuo 13 iki 15 metų amžiaus, 
pradedant nuo trečio vaiko. 
Mokiniams nuo 16 iki 17 metų
pakelti nuo 10 iki 20dol. mėn. ralų pozityvų balansą, esu 
ir studentams nuo 18 m.mene- linkęs manyti, kad liberalų 
sinė pašalpa 20 dol. partija vėl bus rinkikų favo-

Numatoma išleisti bendrą į- rizuojama. P-no Lesage'o 
statymą socialinės pagelbos , kruopščiai parinktas ministe- 
kuris pakeis dabartinį viešos 
labdaros režimą,pagelbos ne
darbe, pagelba neturtingoms 
motinoms, akliems, invali
dams ir asmenims senatvėje 
(seneliams).

Nuo 1967 metų bus įvestas 
viešos generates sveikatos 
draudimas: diagnozai, globa 
medikalė ir chirurginė, pagel
ba į namus, medikamentai, 
dantų gydymas vaikams, pro
tezai, akių tarnyba ir tt. Tai
gi, kaip matome iki 1970 m. 
pilnai socialės saugumas tu
ri būti įgyvendintas!:

Be to, numatoma ištisa eilė

rių kabinetas, savo sąstate 
turi ištisą eilę jaunų, gabių, 
energingų it ir tikrai savo pa
reigoms pasišventusių asme
nų, jau paspėjusių tinkamai 
užsirekomenduoti savo parei
gose; Eric Kierans (airis), - 
sveikatos miništeris (anks-’^ 
čiau buvęs finansų), Gerin ,- 
Lajoie- švietimo ministeris, 
Rene Levesque - socialinės 
globos ir šeimynų ministeris 
(buvęs anksčiau gamtos tur
tų), Pierre Laporte - miestų 
ir kultūrų ministeris, Wagner
- teisingumo ... Visa tai duo
da mums tvirtą garantiją, kad

Lietuvos Valstybės sienų 
vaizdas privalo būti įspraus
tas į Lietuvos etnografinių 
sienų vaizdą. Ir tik tokio po
būdžio žemėlapis bus tikras 
vykęs, tikęs ir svarbianšias 
ginklas Lietuvos valstybės 
ir jos sienų gynimo reikalams 
betkur ir betkada,ypypaič tarp
tautiniuose forumuose, ir, an
tra, mūsų žmonių, ypač jau
nuomenės neinternacionaliam 
taipgi lietuviškajam auklėji 
mui bei grūdinimui. Taip daro 
visos susipratusios tautos, 
kitos net neturėdamos tokio 
ąesupliekiąmo kozirio, kokį 
.lietuvių tauta turi nebe nuo 
vakar dienos.

Apskričių ribos smulkiais

Quebec'o provincijos valdžia 
paliks ir toliau gerose ranko 
se ir užsibrėžti tikslai ir pa
žadai tikrai pagal galimybę 
bus vykdomi.

J. V i 1 i u ši s

- i i . .. . jį Lietuvos valstybės terito-zenkleliais būtinai reikia pa- .. .... .
- ... • ■ ■ c n rijos padalinimą i dvi skirtin-žymeti, -- taigi, ir Suvalkų J. : , . , 7 .• i .. , . . gaiš titulais okupuotas dalis,trikampyje, M. Lietuvoje -- . r
Karaliaučiaus srityje ir į ry
tus nuo vadinamosios Sov. 
Rusijos prievarta pravarytos 
1940 metų ribos tarp “ sovie' 
tinės Lietuvos respublikos“ 
ir “ sovietinės Gudijos respub 
likos“ ten ištisai per lietuvių 
žemę, nes, mat, slavai, kaip 
ir germanai, baltų žemėje tik 
atsigrūdėliai ir besigrudan- 
tieji. Apskričių ribos žinoti 
gyvai yra svarbios tyrinėto
jams, lietuvių mokyklai, įvai
riai (net ir politinei) orienta
cijai, svarbiems politikes ir 
diplomatijos reikalams, taip
gi ir pačiam Vlikui ar ir jo 
ekspertams, jei tokių esama 
ar tikimasi.

Beje, apskritys, tai ne “ra 
jonai“ , kurie tarp kitko kaita 
liojasi - kaitalioti ir kaita - 
liojami kazokiškai pvz. paga 
Kremliaus velikorosines - ru 
sines užgaidas “ tautų lydy 
mo“ reikalams. Spręstina,kad 
Vliko taryba ir gal jos patarė 
- jai ta tikrai gerai žino ir 
numano, nors taryba ir kitaip 
ėmusi nukalbėjo. Dėl to ir 
“ tautinių aforizminių evan
gelijų“ pasirašinėtojai gal
gi apsidžiaugtų pasitempda 
mi ir išeidami jau į “ nebeafo

LESAGE LEVESQUE KIERAN LAMONTAGNE PELLETIER LAURENDEAU

JONAS 
AVYŽIUS ROMANAS

KETVIRTA DALIS
30 atkarpa.
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Grįžo namo, kaip apspiaųdytas. Bandė teisintis. įtikinė
damas save, kad jo vietoje kiekvienas būtų taip pasielgęs. 
Jis gi statistas vykstančioje dramoje, kurios veiksmas nepri 
klauso nuo jo dalyvavimo. Ilgainiui pamiršo ir Krūminį, ir 
aną nemalonią sceną, nors kartais prisiminimų banga suju 
dindavo nurimusį sielos užutekį, pakeldavo paviršiun nusė

PIRMOS TOKIOS VESTUVĖS

sunki atsakomybės našta. Iki šiol jis su baime laukė, kad jį 
pakvies ten — o tai galėjo atsitikti kiekvieną dieną, kiek
vieną valandą — ir pasakys: „Jūs. pilieti Vilimai, mus suklai
dinote; labai gaila, deja, turime iš to padaryti atitinkamas 
išvadas. . ." Bet niekas nekvietė, nedarė jokių išvadų, kol 
pagaliau šis grėsmingas klausimas neišsisprendė pats savai 
me. Vienok Martynas nebuvo tikras, kas čia daugiau padėjo: 
ar jo užtarimas, ar Lapino bekonai bei červoncų šimtinės, 
kuriomis, kaip kartą pats malūnininkas išsireiškė, galima 
suminkštinti ne vieną užkietėjusią kapitalo priešo širdį. Ta
čiau, kaip ten bebūtų, po ano atmintino pasikalbėjimo su 
saugumo darbuotoju iš esmės pasikeitė Martyno — Lapino 
santykiai. Martynas neturėjo pagrindo įtarti, kad Lapinas 
ką nors žino, ir vis dėlto kiekvieną kartą, susitikęs malū
nininką, pasijusdavo prieš jį, tarsi gėdingo suokalbio bend
rininkas. Lapinas, kaip ir anksčiau, buvo mielas, saldutis, 
paslaugus; į akis gyrė Tarybų valdžią, dėdamasis dideliu jos 
draugu, o kad niekas neabejotų jo žodžių nuoširdumu, sten
gėsi įrodyti darbais: atidavė kolūkiui visus padargus ir kitus

nakvojęs vėl keikėsi, grasino, prisiekinėjo, nors žinojo, kad, 
visa tai tik savęs raminimas. Tam atrodė, užtenka išduoti 
Lapiną, ir jis nebeteks ne tik Godos, bet ir saugaus prie
globsčio, kuris jį gynė nuo toli siekiančios banditų rankos. 
Jame atsirado du žmonės su skirtingais vidaus pasauliais. 
Vienas — atviras, nuoširdus, permatomas iki dugno, kaip ty
ras šaltinio vanduo, kitas gi paniuręs, neprieinamas, baugi
nančiai mįslingas. Pirmasis gyveno viešai, jį tokį pažinojo 
žmonės, o antrasis slapstėsi pirmojo šešėlyje; niekas jo, iš
skyrus patį Martyną, nebuvo matęs, ir net neįtarė, kad tokio 
iš viso esama. Martynas bijojo to antro žmogaus — nak ti
ll i o, bet veltui stengėsi juo nusikratyti: naktinis buvo 
nepažeidžiamas. Jis godžiai rijo visa tai, kas prieštarauja 
sąžinei, ką gėda sau ir žmonėms parodyti, ir tolydžio augo, 
drūtėjo, grasindamas vieną gražią dieną išaugti pirmojo 
žmogaus šešėlį ir pasirodyti visoje savo didybėje.

- būtent, į “sovietinės Lie
tuvos respublikos“ vardu pa
vadintąją ir prie “sovietinės

, Gudijos respublikos“ priskir
tąją dalį“.- Tai visaip tikslu 
ir būtina ! bet ir neužmiršti
na, taipgi todėl ir pasakytina, 

’ kodėl šitaip Kremliaus patvar
kyta. Mat, yra dvi Gudijos: 
a) tikroji apie Dniepro aukš
tupį su savo Minsko sostine, 
kuri baigiama rusinti, nes gu
dai (ir ukrainiečiai), nors ir 
slavai, nėra rusai, ir rusų - 
velikorusų jie abeji nekenčia, 
ir b) Sov. Rusijos stumiamo
ji stumdomoji, ir šiiljaip!įtik 
prievarta stumiama yra į lie
tuvių (ir Latvijos valstybės 
latgalių - latvių) žemę ir į 
1920 metų Maskvos sienų su
tartimi nustatytasias Lietu
vos valstybės ribas, į jos plo
tą, tikrųjų Gudiją, gyvenan
čią Dniepro aukštupio (nuo 
Pripetės žiočių į šiaurę ligi 
dnieprinių versmių) abiem pu
sėmis,stumiant nuo to Dniep
ro tarpo i vakarus,kad tuo bū
du Dniepras, moskvičių kolo 
nizuotas, tepaliktų vien veli- 
korosų - rusų žinioje.

TOLIAU.
Bet ta Sov. Sąjungos - Sov. 

Rusijos imperijos “ valia“ 
yra daugiau, negu “ valia va- * 
lužė“ , ir nėra jokiausio rei- 

j kalo čia per daug kam švel- 
| niai “ diplomatiškuoti“ : to-
■ kia anokia 1940 sovietinių
■ metų “ siena“ tėra priversti

nis Maskvos sovieto dekreti
nis diktatas, per akis panei
gęs aborigenų lietuvių tau
tos valią ir teisę su okupaci
nio velikorosiško - rusiško 
nagano talka. Tos “ velikoro- 
sinės-rusinės valios siena“ 
ir ana “ šlėktinė pilsudskinė 
demarklinija eurzonine“ , pa
dėtos ant svarstyklių, neper- 
sisvertų kaip imperialistų iš
perėtos dvynės. D.b..

dusias drumzles ir kuriam laikui pažeisdavo dvasinę pusiau 
svyrą. Tokiais atvejais jis sakydavo sau: „Būk protingas. 
Jie galėjo tai padaryti, nė neatsiklausę tavo nuomonės, ir 
šiandien visiškai nesijanstum esąs kaltas.“ fr šio lėkšto sam
protavimo pakakdavo save, apgauti.

Tačiau dėl Lapino Martynas ilgai neturėjo ramybės. Jį 
nuolat persekiojo baimė, kad nepaaiškėtų melas; jis jautėsi, 
tartum sėdėtų ant užtaisytos bombos, kurią pats padėjo, ir 
nežino, kada ji sprogs. Jam atrodė, kad intymūs santykiai 
su Goda daugiau, negu neįmanoma, gali sukelti įtarimą, o 
krizės atveju smarkiai sukomplikuoti padėtį. Jis netikėjo 
Lapino paskleistu gandu, esą, Adolius žuvęs pirmomis karo 
dienomis; tuo labiau kad atsirado žmonių, kurie vėliau matę 
jį valkiojantis su miškiniais. Kito nelaimė Martynui visada

ragino tą patį padaryti, sąžiningai, dargi viršydamas nusta
tytą normą, atlikdavo savo prievoles valstybei; žodžiu. Lapi
nas ir liko Lapinu, tačiau Martynas, sutikęs jį, visad jausdavo 
į save nukreiptą nematomą gudrią senio akį, kuri protarpiais 
reikšmingai pamerkdavo, lyg sakydama: „Mudu kai ką ži
nome, na, kitiems to žinoti nėra reikalo. . . Ar ne, mano bi
čiuli?" Kart.ą Lapinas užuolankomis perspėjo Martyną, kad 
būtų atsargesnis — kaime galį pasirodyti banditai. Tegu ne
miegąs namie. Saugią nakvynę, geriau pagalvojus, esą ne
sunku surasti. . . Martynas širdyje piktai pasijuokė iš Lapino 
patarimo — jis niekuomet nenakvodavo namie, bet paskuti
niai malūnininko žodžiai privertė susimąstyti. Kitą naktį, 
degdamas iš gėdos dėl savo silpnumo, Martynas įlindo į 
Lapino daržinę ir įsitaisė čia slaptą guolį. Po kelių dienų

Žinia, kad grįžta Krūminis, užklupo netikėtai ir negai-
lestingai užgavo seną žaizdą. Paskutiniais metais, kai vyriau
sybė ėmėsi priemonių teisėtumui atstatyti ir pradėjo grįžti 
pirmieji tremtiniai, Martynas suprato, kad, galimas daiktas, 
netrukus teks susitikti akis į akį su Krūminiu. Jis nesijautė 
ypatingai nusikaltęs tam žmogui, tačiau mintis, kad jo buvi
mas kasdien primins nemalonų praeities epizodą, slėgė Mar
tyną ir žadino slaptą viltį: gal nebegrįš, gal kaip nors. . .

Grįžta. . .
Martynas nusileido nuotakia pernykščia arimo varsna į 

pievą. Upė buvo sugrįžusi į savo vagą, tačiau slėnesnėse 
vietose tebetelkšojo vanduo. Skystas, gležnai žalias žolės 
kilimas, patiestas įsaulesnėse vietose, iš tolo svetingai kvie
tė prisėsti, bet primirkusi velėna perspėjančiai žlegsėjo po 
kojomis. Kiekviename žingsnyje pakildavo koks nors paukš-

JOHN W. FISHER 
CENTENNIAL COMMISSIONER

sukeldavo švelnų užuojautos jausmą, bet kai iš Lapino suži
nojo apie Adoliaus mirtį — o šį kartą netikėti nebuvo jokio 
pagrindo — jį užplūdo toks gaivališkas džiaugsmas, kokį ga
li pergyventi nebent kalinys, ilgai laukęs rūstaus teismo 
nuosprendžio ir pagaliau išteisintas. Nuo jo pečių nuvirto

kaimą užgriuvo banditai, iškrėtė visas sodybas, o pas Lapiną 
net neužsuko. Martynas žinojo, kam turi būti dėkingas už 
savo gyvybę. Jam buvo šlykštu, jis niekino save, niršo ant 
Lapino, prisiekinėdamas perduoti jį į saugumo rankas, bet 
kitą naktį vėl slaptomis tykino į malūnininko daržinę, o per

tis. daugiausia pempės. Įsidrąsinę paukščiai suko virš galvos, 
kartais praskrisdami taip arti, kad sunkiais, zvimbiančiais 
sparnais vos neužgaudavo veido, ir tada Martynas užuosda
vo šiltą jų plunksnų kvapą. 4 nd.

Didžiosios Kanados istori
nės šventės- Kanados Fed
eracijos šimtmečio- orga
nizatorius John Fisher.
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Jie išliks tautai
VASARIO 16 GIMNAZIJA IŠLEIDO 3 ABITURIENTUS

’•Vasario 16 gimnazija at viename gimnazijoj pasta 
lieka lietuviškos mokyklos tytam vaidinime be Evaldo 
paskirtį. Šį pavasarį šią neapsieidavo.
gimnaziją baigė ir įsigijo Šalia ateitininkų organt 
brandos atestatus trys jau zacijos, jis dar priklausė 
nuoliai, kurie pasižymėjo ir skautams ir 1963 metais 
veikla įvairiose srityse . dalyvavo tarptautinėj skau 
Minėti trys abiturientai tų stovykloje Graikijoje 
yraElzaMorozovaitė,Evai Evaldas dabar turi atlikti 
das Maščinskas ir Artūras karinę prievolę ir po to ža

V. MYKOLAITIS — PUTINAS

MOTINAI

vlų Vasario 16 gimnaziją 
įstojo 1958 metais.Vokieti 
joje gimusi ir Lietuvos 
dar nemačiusi.Elza pasi
žymėjo savo gabumais ne 
vien tik moksle, bet ir ar- 
tistikoj.Jai teko deklamuo 
ti lietuviškus, vokiškus ir 
net angliškus eilėraščius , 
teko pasirodyti publikai ir 
kitose vietovėse, jai pasi
sekė sužavėti daugelį žmo 
nių. Jinai taip pat ilgą lai 
ką priklausė tautinių šokių 
grupei ir dalyvavo garsio 
se šio šokėjų ratelio išvy 
koše, kaip į Romą, Bardi 
/Italijoje/Stuttgartą ir kt. 
Be to, Elza priklausė gim 
nazijos chorui.ir skautų or 
ganizacijai,kurioj taip pat 
aktyviai reiškėsi.Dabar EI 
za žada vykti į Miuncheną 
kur nori studijuoti anglisti 
ką ir lituanistiką.

Evaldas Maščinskas gim 
nazijoje taip pat išbuvo 8 
metus. Jis gimė Vokietijoj 
F rankfurto mieste, mišrio 
je šeimoje. Atvykęs į lietu 
vių Vasario 16 gimnaziją 
jis lietuviškai nemokėjo . 
Pabuvęs kurį laiką gimna 
zijoje.jis taip išmoko lietu 
vių kalbą,kad beveik kiek

yra trečiasis abiturientas 
Artūras Hermanas .Jis yra 
gimęs 1944 metais Kaune 
ir Lietuvoje pradėjęs lan 
kyti mokyklą. Keturiolikos 
metų būdamas .Artūras kar 
tu su savo tėvais atvyko į 
Vokietiją ir 1959 metais 
įstojo į lietuvių Vasario 16 
gimnaziją. Jeigu Elza ir 
Evaldas gali didžiuotis sa 
vo gabumais artistikoje, 
tai Artūras gali pasidi
džiuoti savo nepaprastais 
sugebėjimais žurnalistiko 
je. Jis yra savo straips
niais žinomas ir JAV-bių 
lietuvių atrpe. A rtūras ne 
pasitenkino vien tik žymes 
niųįvykių aprašymais, bet 
jis leidosi į aktuales temas 
kurias svarstant reikia 
tam tikro subrendimo. To 
kiu būdu Artūro, kaip iš 
Lietuvos grįžusio jaunuo
lio,įspūdžių aprašymai lie 
tuviškoje visuomenėje ra 
do didelio atgarsio. Artū
ras yra taip pat dalyvavęs 
"MūsųSparnų" ir "Laiškų 
Lietuviams" paskelbtuose 
konkursuose ir abu kartus 
laimėjęs premiją. Jis pasi 
žymėjo savo veiklumu e- 
vangelikų Jaunimo Ratelio

Nepriklausomos Lietuvos Valstybinės Konservatorijos 1930 metų Operošklasė 
po parodomojo spektaklio Valstybės teatre. Iš kairės pirmoje eilėje: Visockis, 
dainavęs Mefisto(dabar Vilniuje/, Zaksas, dainavęs Faustą ?/,Radzevičiūtė- 
Amenienė, dainavusi Margaritą /dabar Toronto/, operos klasės vedėjas solis
tas ir režisierius Petras Oleka /Vilniuje/, A.Dičiūtė-Trečiokienė, dainavusi 
Zibelį/dabar Čikagoje/, E.Kardelienė, dainavusi Violetą/Montrealyje/, K. 
Orantas, dainavęs Alfredą /miręs Toronte/, tarp Dičiūtės ir Kardelienės - 
Mažeika, dainavęsFhpoųprdogąoaskutinėje eilėje stovi: D.Olekienė-operos kl
asės plastikos mokytoja, dainavimo mokytojas prof. Marini; Konservatorijos 
direktorius komp. J. Gruodis /miręs/; spektaklio dirigentas Balys Dvarionas 
/dabar Vilniuje/, Konservatorijos vicedirektorius V. Žadeika /dabar gyvenąs 
Lenkijoje/, sol. Byra, padėjęs mažiau muzikaliai išsilavinusiems paruošti 
partijas /dabar gyvenąs Vilniuje ir šiomis dienomis atšventęs 75 metų amžiaus 
sukaktuves/. P. ir D. Olekai gyvena Vilniuje, jau pensininkai /ir Mažeika/, 
bet pastoviai dirba Konservatorijoje ir Petras Oleka užsiima muzikos kūry
ba.

rėmuose .Reikia pažymėti, 
kad jis yra buvęs 2 metus 
minėtos organizacijos pir
mininkas ir uoliai talkinin
kavo Jaunimo Ratelio vado 
vui mokyt. Fr.Skėriui.Ar 
turas vadovavo vaikų grui 
pei, kuri vyko į Strandhei- 
mą /Norvegijoje/ atosto-

gauti. Dabar Artūras žada tuvių Vasario 16 gimnazija, 
Miunchene studijuoti litua- nežiūrint visokiausių sun 
nistiką ir Europos rytų is- kūmų,kuriuos šioji mokyk 
toriją.

Visiems trims abiturien
tams galima tiktai palinkę 
ti daug sėkmės ir ištver
mės siekiant aukštesnio 
mokslo universitete.Iš vi- BALTSTOGĖS MOKSLO 
sų trijų galime tikėtis, kad 
savo visuomeniškais nusi 
teikimais praturtins lietu
vių veiklą Vokietijoje .Elza 
Morozovaitė ir Artūras 
Hermanas šiais metais 
vyks į Čikagą,kur atsto
vaus Vokietijos lietuvių 
jaunimą Jaunimo Kongre
se.

Išvykstant iš gimnazijos

la turi nugalėti, savo užda
vinį pilnai atlieka.

Andrius Šmitas
Lietuvių Vasario 16 gim 

nazijos VIII kl. mokinys .

DRAUGIJA 
išleido Lietuvos mylėto
jams skirtą veikalą" Lftew- 
skt ruch narodowo-kuftura 
Iny w 19 vieku"-Lietuvių 
tautinis-kultūrinls sąjūdis 
19-me šimtmetyje. Auto
rius Jenty Ochmanski. Tu
riny: Lietuvių tautinio at - 
gimimo istoriografija, Fe
odalinių laikų lietuvių tau
tos sudėtis 16-19 amžiuose, 
Lietuvių atgimimo pradini
nkai bajorai nuo 16 amž.pa

Artūras Hermanas visų baigos niki 1863 metų, 1864- 
..... , . 1882 metų atgaimimo sąjū-

abiturientų vardu gimnazi džlo pažastys Ir pradžia, 
jos salėje pabrėžė, kad lie Lietuvos mylėtojai

Tas vakaras kaip krištolas, 
O tolyje varpai. 
Tokį, motute, vakarą

Kai išklydau iš tėviškės,
Atsimenu - gerai, 
Galulaukės arimuose

Ir tu mane supai. Liepsnojo vakarai.

Pro langą saulė leidosi 
Pašvaiste ugnine, — 
Tu, poterį kalbėdama, 
Meldeisi už mane,

O kai grįžau pavasarį 
Su paukščiais iš pietų, 
Audringi rinkos debesys 
Ant tėviškės skliautų.

Kad aš užaugčiau didelis, 
Ir sveikas, ir gražus, — 
0 saulė žarstė vygėje 
Tuos žėrinčius dažus.

Radau tave palinkusią, 
Kaip obelį laukuos.
Ne, nebedaug tau nemigų 
Gegutė iškukuos...

Paskui atėjo sutemos, Ak, rodos, vakar-užvakar,
Juoda rudens naktis.
Per naktį alpo motinos

Motut, mane supai, 
0 štai tą tylų vakarą

Nerimstanti širdis. Tau skambina varpai.

t

Salomėja NĖRIS
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Nemune ledai išolauks. Saitas apkasas man bus

Obelys pabals.
Parymok, manęs palauk 

Prie baltos obels.

Parugėm gelsvom basa 

Vasara prabėgs.

Tiviikė įauki.

Ir tu būsi taip arti, 

J .„u prie šalies.
„ olenks mane mirtis, 

Ir kulka nelies.
Mėnesienoje rasa
Ašara žibės. ^ello nenumauk.

Nenukirpk kasų.
Bus ruduo. Atjos šiaurys, Ilgai laukus, dar palauk.
Obelys pagels. Grįšiu iš tiesų.

Lauk manęs pavakary 
.... . . , , Vėliavas nuleistas neš:Vėtroj prie obels.

Žuvusį minės.

Šaltis išrašys languos Netekėki... Grįšiu aš,
Tulpes, ramunes, Grįšiu. Lauk manęs.
Negyvuos žiemos 

speiguos Akmenys paplentėm kauks,

Tujen lauk manęs. Sužaliuos lazda.
Lauk manęs, kai

Jei dar myli, jei brangus, nebelauks
Jei manim tiki, — Niekas niekada.

‘Irljos
VEDA DR.

KELEIVIO ŠALTAKRAU
JIŠKUMAS

Miegamajame vagone ke
leivis kreipiasi į kondukto - 
rių:
- Prašau atnešti man dar 

vieną stiklinę vandens.
- Tai jau bus dešimta stik

linė per 15 minūčių, -sako 
nepatenkintas konduktorius 
-Ar gi galima tiek daug ge
rti?..
-Aš nenoriu gerti, bet ma
no patalinė dega...

GUMBAS
AR PAGAL MEDICINIŠ

KĄ TVARKĄ?
Gydytojas:-Dabar jau lei
siu jums kartkartėmis iš
gerti po stikliuką degtinės. 
Pacientas:-Kaip,daktare, 
kas dvi valandos, ar kas 
valandą ?
KANDUS POKALBININKAS

Kalbasi du bičiuliai.
-Klausyk, Jonai, aš nusi

stebėjau, kad tavo žmona 
didelė pokštininkė.

-Iš kur tokį sprendimą

KAIMAS KRYŽKELĖJE Atkelta iš 3 psl.

Kažkur už ano krūmo turėtų būti pempių lizdas. Marty
nas su Goda užėjo jį prieš kelias dienas, rinkdami pelenėles. 
Pelenėlės jau nužydėjusios, o iš keturių taškuotų kiaušinėlių 
tikriausiai bus išsiritę pliki biaurūs pempiūkščiai.

Martynas mechaniškai pasuko prie pempių lizdo, bet tuoj 
pat sustojo ir perbraukė delnu per akis, tarsi priešais būtų 
atsivėrusi bedugnė. Jis aiškiai išvydo save ir j ą, ten, prie 
to pempių lizdo. Abudu tupėjo priešpriešiais, atsirėmę ran
komis žemės. Kaip du paukščiai, taisą sparnus skristi. Tarp 
jų keturi strazdanoti kiaušinėliai. O virš galvų spiegiantis 
išgąsdintų pempių riksmas ir sparnai, sparnai, sparnai. . . 
Daug sunkių švilpiančių sparnų. Bet jis nieko nematė, tik 
neaprėpiamą miglotų akių žalumą ir gosliai atstatytas lūpas. 
Viliojančias, prašančias, maldaujančias. Į jį žvelgė jo laimė, 
tokia didelė, nei protu, nei jausmais neaprėpiama laimė, kad 
vieną akimirką jis suabejojo, ar nesapnuoja. Aplamai visą tą 
nepilną mėnesį, kai kažkoks stebuklas pastūmė Godą į jo 
glėbį, Martynas gyveno lyg sapne. Praeitis jam nebeegzista
vo. Jis tarsi persikūnijo, neteko savęs, susiliedamas su kita, 
už save pranašesne būtybe. Bet šitas praradimas savęs jo 
negąsdino, o atvirkščiai — buvo malonus, netgi išganingas, 
nes čia jis, pats to aiškiai nesuvokdamas, surado visišką už
simiršimą. Ilgai slėpta meilė prasiveržė kaip požeminis upe
lis, užliedamas sausros nualintą žemę; Martynas godžiai gėrė 
iš gaivinančio šaltinio ir nieko daugiau negalvojo, tik numal
šinti troškulį. Godai Su tuo vardu lūpose jis keldavo ir gul
davo. Kartais, prabudus naktį, (žinoma, kada jiedu negulė
davo malūno namelyje) jos paveikslas išplaukdavo prieš 
akis: Martynas pajusdavo baisų ilgesį, sielą užliedavo grau
dus švelnumas, nesuprantamas gailesys, dėkingumas, ir jis 
iš laimės vos sulaikydavo ašaras.

„— Tu laimingas, Martynai?
— O tu?
— Ir aš. . .
— Aš norėčiau, kad mudu visada būtume kartu. Mums 

reikia apsivesti, Goda. . ."
Iki šiol apie tai jiedu nė karto nebuvo užsiminę. Jis 

pamatė, kaip jos veidu nuslinko šešėlis. Lūpos, siekusios jį 
pabučiuoti, susispaudė, tarsi suakmenėjo, akyse žybtelėjo 
šalta ugnelė, ir Martynas akimirkai išvydo ankstyvesnę Go
dą — neprieinamą, niekinančią, bet didžiadvasiškai atlaidžią.

,,— Kažkokioje knygoje skaičiau, vienas herojus duoda 
kitam tokį patarimą: „Greičiau vesk, jeigu nori užmušti mei
lę." Aš netikiu panašiais rašiniais, bet ir nemanau, kad meilę 
galima išsaugoti, patupdžius į lizdelį,— pasakė Goda, reikš
mingai pažvelgusi į pempių lizdą.— Ne viskas sutalpinama 
karvės pėdoje, Martynai."

Tai buvo pirmas akmuo, mestas į jo ramų, džiaugsmingos 
saulės užlietą užutekį. Staiga jį nusmelkė mintis, kad tos 

pačios lūpos, kurias ką tik bučiavo, kartą ištars lemtingus 
žodžius, ir jo nepasotinamai laimei ateis galas. Bet tai buvo 
tik trumpas proto prablaivėjimas. Goda visuomet jį veikdavo 
kaip narkozė. Dabar ji stovėjo priešais — mylinti, atsidavusi 
moteris — ir jis, viską pamiršęs, žvelgė į ją naivaus pasiti
kėjimo pilnomis akimis.

Ir vėl saldžiame apkvaišime slinko dienos, vakarai, nak
tys malūno namelyje.

— Ko atsivilkai? Krautuvė seniai uždaryta. Eik gulti. 
Bet ir išsipurvinęs kaip kiaulė!

— Buvau įsmukęs pievose.— Martynas šiurkščiai pastū
mė seserį ir įėjo į kambarį. Kambarys buvo ankštas, nešva
rus, visur mėtėsi moteriški reikmenys. Stipriai kvepėjo krau
tuve. Martynas nubloškė nuo kėdės atkaltės silkiuotu muilu 
trenkiantį drabužį ir atsisėdo.— Atnešk išgerti, Vile. Se tris
dešimt rublių. Pridėk dešros galiuką. Kartu išgersime.

— Ar iš Toleikio leidimą turi? Žinai, kad darbo dienomis 
degtinę pardavinėti uždrausta, — paerzino Vilė, įtartinai 
dėbčiodama į brolį.

— Nekvailiok. Šiandien sekmadienis.— Martynas pridėjo 
dar vieną rublį.

— Bet po darbo valandų. Irgi negalima.— Vilė godžiai 
suglemžė į saują pinigus ir niurzgėdama vis dėlto nuėjo už 
sienos į krautuvę.

Kol ji ruošė stalą, Martynas sėdėjo sustingęs ir mechaniš
kai atsakinėjo į klausimus.

— Girdėjai? — netikėtai paklausė jis.— Krūminis grįž
ta?

— Kas čia tokio? Daug kas grįžta.
— Žinoma. . .— Jis prisipylė stikliuką ir vienu užsiverti

mu išlenkė iki dugno.
— Ko toks nesavas? Susipykai su Goda? Mažgi pavarė 

ožkų kaustyti? — Vilė prisipylė savo stikliuką ir taip pat 
išgėrė iki dugno.— Kam prasidėjai su ta ragana? Atsikabink, 
kol nevėlu. įtaisysi vaiką, nutemps į zagsą. Parveši žmoną 
ne sau — draugams.

— Kvailei — Martynas paniekinančiai išsiviepė.— Tu ne
pažįsti Godos. Ji ne tokia, kaip kitos kaimo mergos, kurios 
tik ir galvoja, kaip susižvejoti patogų vyrą.

— Kaipgi. Jos auksinė. . .— Vilė sukikeno.
— Ak, liaukis! Palikim ją ramybėjel
Kurį laiką jiedu gėrė tylėdami. Greitai temo. Kambarį 

užliejo tiršta prieblanda, prarydama jame esančius daiktus. 
Tik gęstanti saulėlydžių atošvaistė apšvietė prie lango sto
vintį stalą ir neaiškius dviejų žmonių kontūrus. Martynas 
prislėgtas žiūrėjo į seserį, kuri protarpiais kažko sukikenda
vo, ir džiaugėsi, kad tamsoje jiedu gerai nemato vienas kito. 
Užėjo čia išsiblaškyti, palengvinti širdį, bet tam reikėjo at
verti sielą, ištempti į dienos šviesą viduje slypintį antrąjį 
žmogų — naktinį, o to padaryti jis negalėjo. Vaikystėje 

su Vile buvo geri draugai, patikėdavo vienas kitam visas* 
■paslaptis, o dabar. . . Sunku įsivaizduoti, kad ši vulgari, ki
kenanti senmergė, kurios gyvenimo tikslas nusukti nuo pir
kėjo kapeiką ir, tokiu būdu susikrovus kraitį, pasigauti pa
kenčiamą vyrą, kažkada buvo jo mylimiausia sesuol

— Ko valkiojais paupiais?
— Ieškojau savęs,— burbtelėjo Martynas išsiblaškęs.
— Amžinatilsis dėdė gerai sakydavo, kad esi mažumą 

kvanktelėjęs.
— Tau gerai, Vile.— Martynas pakėlė prieš langą stik

liuką, įsipylė iš akies ir išgėrė.— Vakare atsisėdi, suskaičiuo
ji prisivogtas kapeikas, o jeigu jų daugiau, negu vakar, tu 
ir patenkinta, ir laiminga, ir saldžiai miegi. Ne kiekvienas 
taip gali.

— Negi apsivogei? — Vilė sukikeno.
Martynas tylėdamas užsidėjo kepurę ir nuėjo prie durų. 

Galva svaigo, bet nejautė jokio linksmumo; degtinė neėmė, 
nors ir senokai buvo gėręs. Kieme ūmai dingtelėjo mintis 
užeiti pas Godą. Gal jau miega? Bet jis atsargiai pabarbens 
į jos langą. Ausyse pasigirdo dainingas balsas, išvydo lange 
kviečiančiai užlaužtas nuogas rankas, ir širdis ėmė pašėlusiai 
plakti. Užeiti!

Jis perkirto vieškelį ir pasuko į pakluones: prieis prie 
Godos lango' užuolankomis, kad nepajustų Meškius ir ne
pažadintų namiškių. Toks atsargumas jį patį nustebino — 
iki šiol nieko nesivaržė, nesigėdino nei pašaliniu, nei Godos 
tėvų. Net nepastebėjo, kad be jo ir Godos pasaulyje gyve
nama daugiau žmonių.

„Tas šlykštus sukčius — jos tėvas..."— pagalvojo ir vėl 
nustebo: nuo to laiko, kai prasidėjo meilės istorija su Goda, 
nė karto nebuvo atėjusi tokia mintis. Prisiminė Gaigalo 
išpuolį įgaliotinių susirinkime. Prakeiktas ilgaliežuvis.. . Bet 
ir Goda gera...

„Tinginė. Valgo vogtą duoną, erzina žmones."
Jis neryžtingai sustojo ir užsirūkė. Ne, šiandien jau 

vėlu eiti pas Godą. Gali senis pabusti. O ir šiaip. . . su tokia 
nuotaika. .. Ji tuojau pastebės, ims klausinėti...

Martynas atsišliejo į beržą. Kaimas giliai miegojo vėsia
me nakties glėbyje, liūliuojamas švelnaus medžių ošimo. 
Kūdroje be paliovos kunkavo varlės.

„Negi jau pilnatis užteka?"— pamanė Martynas, paste
bėjęs pro medžius pašviesėjusį dangų. Numetė nuorūką į 
kūdrą, norėjo eiti, bet išgirdo greitus žingsnius. Žmogus 
beveik bėgo. Anapus kūdros tiesiai ties Martynu jis stabtelė
jo. Valandėlę sunkiai alsavo, paskui pritūpė, užsidegė pypKę 
ir, slėpdamas ją delne, dingo tamsoje. į Martyną padvelkė 
pažįstamu tabako kvapu.

Martynas atšoko nuo beržo ir sukluso: jam pasigirdo, 
kad Akmens Varčios pusėje kažkas rėkia. Vejamas kilusio 
įtarimo, pasileido į pakluones. Ir sustingo: Akmens Varčios 
pakraštyje į dangų kilo gauruotas ugnies krūmas. D. bus.

padarei?
-Vakar ji taip juokingai 

pasakojo, kad aš vos iš lo
vos neiškritau...

SIUVĖJAS SUPRATO...
-Jūsų kaimyninėje atelje 

man pasiuvo švarką, ku
rio dešinė rankovė ilges
nė už kairiąją.Tikiu,kad 
jūsų atelje bus atvirkščiai, 
-aiškina užsakytojas siu
vėjui.

-Pasistegsime, mielas 
pone,-atsako siuvėjas.

Po kiek laiko užsakyto
jas ateina prisimatuoti ir 
mato, kad kairioji ranko
vė ilgesnė už dešiniąją...

-Tai ir jūs taip padarėt? 
-nusistebi užsakytojas.

-Tai gi tamsta prašei, 
kad būtų atvirkščiai... - 
pasiaiškina siuvėjas... 
AUKLĖJAMOJIKNYGA...
- Jūsų paskutinė knyga tu

ri didelį auklėjamąjį povei 
kį,-dėkodamas rašytojui, 
sako pažįstamasis.
- Iš ko tą patyrei?
- Iš praktikos. Mano sū

nus nenumaldomai įsirėkė, 
bet kai aš jam sudaviau jū
sų paskutine knyga per nu
garą jis iškart nutilo...

NUOSTOLIS
I barą užsuka baisiai nusiminęs 

pilietis. Padavėjas ir klausia:
— Kas atsitiko?
— Pagalvokit! Turėjau visus 

patogumus: centralin; šildymą ir 
Vėsinimą, vandentiekį, neblogą 
maistą, radiją, televisiją. Spor
tuodavau, naudojausi turtinga 
biblioteka. Ir staiga esu išmestas 
už durų.

— Tai žiauru." O kur gyvenote?
— Kalėjime.
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SPECIALUS

IŠPARDAVIMAS

Nr. 400 - $8.10 
GALLON CANADIEN

Nr. 1007 - $10.50
CANADIAN GALLON

Pristatymas j namus

ENAMEL
FKRRONNKRIK

HARDWARE
7688. RUE EDOUARD ST. 

LASALLE

TEL. 365-0470 w. THEROUX. PROP.

Jaunimo metai ir mes
RAŠO IRENA LUKOŠEVIČIENĖ

II
ŠEIMOS IR APLINKOS PASTANGŲ DERINIMAS

Dar ir šiandien vaiką for 
muoja ir auklėja šeima, o 
jai padeda ir mokykla, ir 
organizacijos, ir tt. Yra 
svarbu,kad visų šių institu 
c i jų pastangos būtų kreipia 
mos ta pačia linkmejkad 
kiekviena iš jų atliktų jai

priklausantį vaidmenį.
Tėvų atsakomybė nepasi 

baigia įrašius vaiką į kurią 
nors organizaciją ar šešta 
dienį pasiuntus lietuviškon 
mokyklon. Reikia,kad vi
sas tėvų atsinešimas ir in 
teresai būtų vaikui paskati

nimas tinkamai įsijungti 
artai mokyklon, ar organi 
zacijon. Yra svarbu, kad 
vaikas eitų mokyklon ir pri 
klausytų organizacijai, bet 
yra daug svarbiau, kad jis 
tai darytų sąmoningai ir su 
jam pakeliama atsakomy
be.

Kalbant apie organizaci 
jas,yra svarbu,kad jose bū 
tų dirbama planingai,nuola 
tiniai ir vientisai siekiant 
jų tikslų ir idealų įdiegimą 
Iš kitos pusės tėvai turėtų

INCOME TAX RETURNS IF
Knygvedybos Patarnavimas
LEONARD LALONDE INC

TIK PAGAL SUSITARIMĄ

Šiandien.. .rytojui

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

Nelaukite ryt dienos. Pirkite šiandien t

žinoti, ką vaikas daro mo 
kykloj ar susirinkime,ką 
jis ten išmoko,ką jis na
muose gali pritaikyti. Tė
vai turėtų paskatinti tinka 
mai atlikti jo pareigas,pa 
skatinti skaityti jo laikraš 
čius ar jam tinkamus 
straipsnelius ar žinutes, 
knygas ir tt.Vaikas iš pat
mažens turėtų būti pratina 
mas įsijungti į organizaci

Ville Emard Telefonas
2642 ALLARD 766-4092

Universal Cleaners & Cai lor S
• Valau ir taisau vyriškus ir moteriškus drabužius.
• Siuvu naujus pagal užsakymus vyriškus paltus, 

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

j (at Wellington St.)

nį gyvenimą su mintimi 
duoti ir gauti, o ne kam 
nors daryti malonę,atei
nant į mokyklą ar susirin 
kiman,kas dažnai yra taip 
charakteringa mūsų visuo 
meniniam gyvenime.
paugumas lagerius palikom 

prieš 15- 16 metų, o lagerinė 
nuotaika mums yra likusi,kaip 
juodas antspaudas, kurio ne
pajėgiam ne tik atsikratyti, 
bet ją nesąmoningai perduo 
dam ir savo vaikams. Taip 
dažnai dar vis laukiam, kad 
veltui be jokiųpastangų munis 
viskas ateitų, kaip sriuba iš 
bendro katilo. Ar ne juokin
ga, kai 50 et. ar 1 dol. nario 
mokesčio reikia rinkti visus 
metus, kai užsiprenumeruoti 
vaikui laikraštį svarstom, ar 
verta, ar apsimoka, gal dar 
per mažas,ir daug atsitikimų 
atsitikimėlių galėtume išskai
čiuoti.

Iš kitos pusės mes laukiam, 
kad jaunimas būtų atsakomin 
gas, subrendęs, pareigingas. 
Ne tokiu būdu skiepijamos 
vertybės veda prie stiprių ir 
turtingų asmenybių kūrimo. 
Sunku įsivaizduoti, kaip be 
subrendusios asmenybės ga-

Tel. 769-2941

Baltica Investment Corp.
Autorizuotas kapitalas S 121).IMK)

|. Skučas, Prez. R A 2-6152 6966 - 44 Avė. Rsmt.
S (įperkame sklypus ir žerrę Montreal} je bei apylinkėje.

Už indėlius mokame 8'. ditidendą.

JOE’S BUTCHERY & GROCER
J. LAURINAITIS

ALUS IR ĮVAIRIAUSI MAISTO PRODUKTAI.
ILGAMETIS PRITYRUS SAVININKAS ŠVIEŽIŲ IR R0KYTŲ 

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

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

Tel. 525 8971

1920 Frontenac St. Montreal, P. Q.

PORIRIIAI VEDYBOS ■ KRIKŠTYNOS 

SUKAKTUVES - MAŽAME/IAMS

ĮVAIRIOS PROGOS

7'. Laurinaitis

LuSALLE AUTO SPECIALIST Keg’d
SAV. G. DESROCHERS 

Taisau ir dažau lengvas mašinas 
7717 GEORGE LASALLE, QUE.

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

namų 366-4203

BALTIC WOODWORK CO,

lėtų būti kuriamas ir puoselė
jamas lietuvis ar lietuvybė 
ateinančiose kartose.

Taigi, verta Jaunimo Metų 
proga sustoti ir pagalvoti, 
kaip mes kiekvienas konkre
čiai, pradedant savimi, savo 
šeima ir sau priklausančiom 
pareigom,galime prisidėti prie 
Šių metų įprasminimo. Grįž-
tant konkrečiai į Montrealio 
lietuvių koloniją prieš akis
stoja Lietuvių Bendruomenės 
organizuojama stovykla. Pra 
džia padaryta graži. Puikiai 
žinom, kad dar daug ko trūks 
ta,kad ši stovykla turėtų bent 
minimalias sąlygas normaliai 
stovyklai. Montrealiui čia ir 
galėtų būti viena galimybė 
konkrečiai įprasminti Jauni-

, mo Metus. Laimingu atveju 
ši stovykla organizuojama 
Bendruomenės - taigi,yra daug 
galimybių suburti talkon vi - 
sus. Neieškokim išsisukinę 
jimų kritikuodami ir peikda
mi ar juodai ir komplikuotai 
piešdami ateitį. Visuomet yra 
daug ir įvairių galimybių,bet 
ne visuomet jos visiems be
sąlygiškai priimtinos. Šiuo 
kaitų puikiai žinom, kad sto 
vyKla buvo isigyta ir įkurta 
tuščiom rankom ir tuščiom ki
šenėm, tik kelių entuziastų 
gera valia ir nenuilstamu dar
bu ir pasišventimu. Šiandien 
ji jau yra įvykęs faktas, to
dėl nestovėkim nuošaliai ir ne- 
laukim pasyviai, kas ten to
liau dėsis, bet ateikim ir pa
sidarykim aktyviais šios sto
vyklos kūrime dalininkais. 
Neskaičiuokim.kad mūsų vai
kai jau dideli, arba kad mes 
ja nesinaudosim, ar dar kaip 
nors. Visi, kurie tikim lietu
vybės kūrimu ir tęstinumu, 
visi nesam atleisti nuo parei
gos ją konkrečiai puoselėti.

DAROMOS ĮVAIRIOS 1)1 RYS, LANGAI, VIRTUVĖS HABITAI 
IR KITI ĮVAIRŪS MEDŽIO DIRBIMAI

K. KIAUŠAS ir |. ŠI A UČIŲ LIS.
Adresas: 547 Lafleur Street, LaSalle.

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

DE LUXE CLEANERS
Sav. P. RUTKAUSKAS 

117-6 Avenue, Lachine, r (J
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BELLAZZI-LAMY, INC
D0 6-6941 7682 Chainplain Blvd. LaSalle
įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai, 
Izoliacijar Ten - Test, Masonite, statybinis popieris.

BALTŲ KONFERENCIJOS PAREIŠKIMAS

Baltų Žygio į Jungtines 
Tautas-estų,latvių ir lietu
vių Komitetų atstovai pir 
moję jungtinėje konferetici 
joje, vasario 13 ir 13 d. d . 
New Yorke vienbalsiškai 
priėmė sekantį pareiški-

likti šiuos uždavinius:se
kančių vienų metų bėgyje 
pagelbėti estų,latvių ir lie 
tuvių organizacinių viene 
tų,sudarančių Batuną, vys 
tymąsi , steigti bendrus 
veiklos komitetus.vadovau

mą:
1. Visos trys baltų grupės
labai sėkmingai bendra
darbiavo organizuojant 19 
65 m. lapkričio 13 d.Lais 
vės manifestaciją ir Baltų 
žygį i Jungtines Tautas.
2. Masines manifestacijas 
Madison Square Garden ir 
prie Jungtinių Tautų busti 
nės sekė labai sėkminga 
akcija.Eilė delegacijų, ats 
tovaujančių visas tris bal 
tų tautas, aplankė 80 misi 
jų prie Jungtinių TautųjlD 
kusios 34 taip pat bus ap 
lankytos.
3. Vertingi asmeniški kon 
taktai buvo užmegsti su 
Jungtinių Tautų misijų di 
plomatiniais atstovais. M i 
sijoms buvo įteikta infor 
macinės medžiagos ypač 
kitom is,ne anglui kalbomis
4. Dabar yra aišku,kad Bal 
tų Žygio į Jungtines Tau
tas /Batuno/ paskutinių 3 
mėnesių veikla yra tik pra 
džia, vedanti į nuolatinę , 
organizuotą,apibrėžtą jung 
tinę baltų akciją.
5. Tuo tikslu konferencija 
priėmė ateities darbo gai 
res ir išrinko Vykdomąją 
Tarybą, pavesdama jai at

Taigi šios stovyklos minima
lus užbaigimas tegul būna Mon 
trealio konkretus uždavinys 
Jaunimo Metų įprasminime.

l.L.

SIUNTINIAI LIETUVON 
p e r 

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

Is čia pasiusite siuntinius savo artimiesiem^ 
garantuotai skubiausiai ir 

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

IMPORTUOJAME iŠ ANGLIJOS 

geriausias angliškas vilnones medžiagas vyriškiems ir 
moterls'kiems kostiumams ir suknelėms.

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

PRIIMAME UŽSAKYMUS 

vyriškiems ir moteriškiems kostiumams Ir paltams.

Priimami užsakymai Mode to Measure vyrišku kostiumų iš 
geriausių anglišku medžiagų. — Kaina $ 5O.-Uelnės $12.-

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

vedėjas. Laisvai kalba lietuviškai.

GEORGE LAVINSKAS
A L L S r AT E INSURANCE 

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

Telefonas 768-6679

WINDSOR
DRY CLEANERS & DYERS CO. LTD. 

Valome visokius drabužius ir kitą Jūsų namų apyvoką.
Savininkai:

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

ti ir prižiūrėti Batuno dar
bą,inkorporuoti Batuną ir 
sušaukti visuotinį susirin 
kimą.
6. Visų baltų moralinė pa 
reiga yra atsidavusiai rū 
pintis esama padėtimi Bal 
tijos valstybėse. Pripažįs 
tant faktą,kad tinkamas fo 
rūmas visoms tarptauti
nėms problemoms yra 
Jungtinėms Tautoms, Ban 
tunas yra įkurtas tikslu in 
formuoti Jungtinių Tautų 
narius apie sąlygas Balti 
jos valstybėse.Žinojimas 
ir rūpinimasis tuomi pa
dės Baltijos kraštams pa 
siekti apsisprendimo teisę 
ir Estijos, Latvijos ir Lie 
tuvos tautinės nepriklauso 
mybės atstatymą.
7. Estų, latvių ir lietuvių 
organizaciniai vienetai,su 
darantys Batuną, yra ragi 
narni išplėsti savo narių 
skaičių ir užsitikrinti sa 
vo tautinių bendruomenių 
plačią paramą. Kur įmano 
ma.turi būti steigiami vie 
tiniai Batuno skyriai. Efek 
tyvios informacinės siste 
mos rėmėjams ir visai vi-, 
suomenei įsteigimas yra 
neatidėliotina Batuno pa
reiga.
8 .Dėkingi už gautą paramą 
ir padrąsinimą iš daugelio 
tautinių organizacijų,komi 
tetų ir pavienių asmenų 
pradinėje savo darbo stadi 
joje, Batunas siekia toli
mesnės paramos iš Baltų 
visuomenės Baltų žygiui į 
Jungtines Tautas. 
principų deklaracija
1. Baltų Žygio į Jungtines 
Tautas Komitetas pas įsa 
ko už visų tautų apsispren 
dimo principą ir palaiko 
jo visuotinį įgyvendinimą. 
TodėlBatunas yra prifešin 
gas imperializmui,kolonia 
lizmui irbetkurios tautos 
išnaudojimui kitos tautos 
naudai visose jų formose .
2. Pirminis Batuno tikslas 
yra išgauti apsisprendimo 
teisės įgyvendinimą Esti 
jai,Latvijai ir Lietuvai pa 
šalinant sovietų okupaciją 
ir atstatant jų valstybinę 
nepriklausomybę.
3. Estijos, Latvijos ir Lie 
tuvos vidinių politinių, so 
dalintų ir ekonominių sis 
temų klausimų sprendi
mas priklauso tų kraštų 
žmonėms, išskiriant ta
čiau,okupacinės valstybės 
kolonialistus.

Būsime dėkingi visiems, 
kas NL prenumeratą ap
simokės pirmyn už me
tus ir parems mūsų nau
ją vajų.
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TAUPYK IR SKOLINKIS
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAUSIAME

TORONTO LIETUVIU KREDITO KOOPERATYVE PARA M A 
KAPITALAS SIEKIA D~U SU PUSE MILIJONO DOLERIU 

MOKAME: DUODAME:
4%% ui depositus Mergišius ii b'/ffo

numatyta ui Šerus Asm. paskolos i S 7%
Asmenines paskolas duodame iki $5,000.- ir morgičius 
valdžios nustatytą normą, 66% įkainuoto turto.
Visą narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, bet nedau
giau $2,000.- Asmeninės paskolos, mirties atveju,apdraus 
tos iki $ 5,000.-
Paramos nariais gali būti kiekvienas lietuvis gyvenąs 
Kanadoje.
Kasos valandos: 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. f liepos ir rugpiptio men. šeštadieniais uždaryta).

Būstini: Lietuvių Namai - 1129 Dundas St. V/est, 
Toronto 3, Ont. o Telefonas LE 2- 8723. ______

Vyriausiųjų skautininkų atsilankymo proga Montrealyje šv. Jurgio sueiga. Iš kairės; v.s.1.Lukoševičienė, ps. A. Lukosevi 
Čiutė, ps. J. Tanner, , s. 1.Gražytė, s. J. Piečaitis tuntininkas, v.s. Br. Juodelis Vyr. Skautininkas, ps. J.Kibirkštis, v.s. 
O. Zailskienė Vyr. Skautininke, v.s. V.Piečaitis, ps. 1. Kličiuvienė Tuntininkė v.s. S. Naginionis. . Dešinėje Vyr. Skau
tininkai su skautais žiūri programos. Visa tai vyko Aušros Vartų parapijos salėje, dalyvaujant it tėvams.

ekiu

Birutės Nagienės modernaus žkio grupės trio: Rodą Contractor, Dolphi George, Mayone 
Haugan 

Šią grupę matysite gegužės 7 d. Aušros Vartų salėje Baltijos stovyklos parengime.

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

it 
EM.4-1395.- 

1008 Northern Ont.Bldg.
330 Bay Street.

Lietuviai advokatai
NEIMAN, B1SSET 

& SEGUIN
Barristers,. Solicitors, 

Notary Public.
35 Heyden Street 

(netoli Bloor ir Yonge) 
Toronto 5. Ont. 

Tel. Ofice WA 4-9501 
Res. BE 3-0978
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BIRUTĖS VAITKŪNAITĖS-NAGIENĖS MODERNAUS ŠOKIO VAKARAS

■ i -1-» v j i:

Balandžio 14, 15 ir 16 dienas. 
Revue Theatre, miesto centre, 
įvyko dviejų nedidelių grupių 
modernaus šokio vakarai. Gai
la, kad tik labai mažas lietu
vių skaičius atsilankė į šiuos 
spektaklius. Tie, kurie turėjo 
progos Birutę Vaitkunaitę - 
Nagienę ir jos jaunų šokėjų 
grupę matyti šiame jaukiame 
teatriuke, buvo maloniai nu
stebinti ir laimingi jos pro
gramos pasirinkime,subtiliu 
apipavidalinimu bei techniki
niu išpildymu iki fantastiš
kumo.

Meno kritikas Sydney John
son 15.4.1966 metų “ The Mon
treal Star“ rašo:

“ Dvi šokėjų grupelės suruo
šė labai mielą, estetišką mo
dernaus šokio vakarą. Gru
pių vadovės ir choreografės 
Birutės Nagys ir Patricia Ca
nnon. Ponia Nagys yra jau 
gerai Montrealyje pažįstama 
ir aukštai vertinama, ir kaip 
choreografė ir kaip šokėja. 
Ponia P. Cannon - naujas var
das, ji čia pasirodė pirmąkar- 
tą.Ji vadovavo keturių šokė
jų grupei, tuo tarpu p.Nagys 
šešioms jaunoms šokėjoms, 
kurios yra iš Nešta Taumine 
Dance Company of Ottawa, 
kur p. Nagys dėsto modernų
jį šokį.

P. Nagys grupė turėjo“ liū
to kąsnį* vakaro programoj 
ir jinai pavedė savo šokėjoms 
atlikti eilę įdomių dalykų, iš 
skyrus pirmąjį numerį, kuris 
atrodė man be sąryšio su 
džagine Bacho muzikos pa
lyda. Tai retai atsitinka p. 
Nagys Šoky, kurios darbu aš 
gėriuos ir žaviuos.

Toliau sekę p. Nagys pa
ruošti trys programos nume
riai, buvo kur kas gyvastin- 
gesni.“Trio erdvėj“ palydi
mas reto gerumo John Cage 
muzikos, buvo labai gerai iš 
pildytas trijų šokėjų, iš .ku

AR ŽINOTE K£ RAŠO 

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

KELEIVĮ 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 gerą vardą ir pasitikėjimą.
KELEIVY 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 prenumeratą adresuokite :

li E L E I v l s
636 Broadway, So. Boston, Mass. 02127, USA.

POSVCTKDU

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

VYRIAUSIŲJŲ SKAUTININKU VIEŠNAGĖ KANADOJE
Sv. Jurgio šventės proga 

praeitą savaitgalį Seserijos 
ir Brolijos Vyriausi Skauti
ninkai lankėsi Kanadoje ir 
vizitavo trijų didesnių lietu 
vių kolonijų skautų--skaučių 
vienetus.

Balandžio 23 d. abu aukš
tieji svečiai nuvyko pas Mon
trealio seses - brolius ir bu
vo mielai priimti ir supažin
dinti su vienetų veikla. Ba
landžio 24 a. priešpietinėmis 
valandomis Vyriausi Skauti
ninkai jau lankė Hamiltono 
seses-brolius, o trečią va
landą po pietų atskubėjo į iš
kilmingą Toronto Šatrijos ir 
Rambyno tnntųjsJeigą ir skau- 
toramą.

Nepaprastai malonu buvo 
stebėti darniai išsirikiavusias 
skautes- skautus. Širdį kuteno 
džiaugsmai ir kėlė nuotaiką 
matant tokias gražias jų ei
les ir vienoje vietoje susitel
kusiai tokiai jųgausybei.o bu 
vo jų visai arti trijų šimtų ! 
Taip, jaunimo metais mūsų 
skautai moka parodyti, kad 
ne be reikalo jaunajai kar
tai skirti šie metai, kad ji 
brandina savo jėgas Tėvynei 
Lietuvai, sr;

Iškilmingpji sueiga vyko 
labai sklandžiai skeliant 
veikliųjų skaučių-tų pakėli
mus, apdovąnojimus ir įverti-, 
nimus. Azymetas ir didysis 
Skautų rėmėjas dr. A.Pacevi- 
Čius,kuriam Vyriausias Skau
tininkas įteikė skautų ordiną 
už nuopelnus.

Sueigoje dalyvavęs Toron
to distrikto anglų Skautinin
kas nuoširdžiai visus sveiki
no ir perskaitė aktą, pagal 
kurį mūsų darbštusis Skauti

ba “ Šešėliai“ , kur vyrą erzi
na, myli ir kamuoja trys mo
terys. Šis programos numeris 
buvo puikus (excellent). P.

rių viena buvo nuostabi, na- Nagys pasirodė taip pat dvie- 
turaliai jaunatviškos ritmikos juose solo šokiuose. Pirma- 
ir judesių šokėja. Prie Šių sis jų buvo anna užimanti ir 
trijų Šokėjų prisidėjo dvi ki- ir giliai jaudinanti pautomi- 
tos, antrame p. Nagys kūriny- minė drąmaj apie orientališ- 
je “ Serenade for the Very ką kaimietę moterį^ sukurta 
Joung.“ . Jame buvo įdomių 
judesių ir pozų, kurie atliepė 
ir pasirinktą temą ir Bruno 
Madema muzika ( nors ir šo
kis nebuvo tai muzikai koor 
dinuotas, ir truputį per algas 
temos atžvilgiu).
Trečiame numeryje šoko pa

ti p.Nagys. Tai buvo taip pat 
vienintelis numeris, kuriame 
šoko ir vyras. “ Shadons“ ar-

iŠ eilės studijėlių,palydima 
rytietiškos muzikos ir žodi
nių komentarų bei ritminio ko
jų takto. (Rhythmie patter of 
the dancer's feet).

Spektaklio parengimas, švie
sų efektai meniški, kostiu
mai puikūs “ . M. J.

LIETUVIŲ

DIENOS
ILIUSTRUOTAS LIETUVIŲ KULTŪROS IR 

VISUOMENĖS GYVENIMO ŽURNALAS

Negyvenkite nematydami, kas darosi lie
tuviškame pasaulyje!

Užsisakykite
žurnalą LIETUVIŲ DIENOS.

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

LIETUVIŲ DIENOS
4364 Sunset Boulevard

Hollywood, California 90029

Telefonas: 664-2910

PRENUMERATOS KAINA: — $6-0®

ninkas Feleksas Mockus,sėk
mingai baigęs Gilwell*io kip
šus, gavo gilvelisto skau.. 
ninko. titulą ir kaklaryšį.

Maloniai visus nuteikė gra
ži ir neseniai įsisteigusi De
lhi skaučių skiltis, kuri nepa
būgo ir didesnės kelionės-, 
kad atvykus Torontan kolek
tyviai gauti įžodį ir pasipuoš
ti gautais kaklaryšiais.

Užbaigai torontiškiai įtei
kė gražias dovanėles Vyriau
siems Skautininkams, v.s. 
Ona Zailskienė gavo lietuviš
kų lėlių (tautiniais rūbais) po 
relę, o j.s. Br. Juodelis-- 
medžio drožinį.

Po iškilmių visiems skau
tams, jų tėveliams, bičiuliams 
ir svečiams, kurių prisirinko 
pilna Prisikėlimo parapijos 
salė, buvo skautorama - ma
sinis pasirodymas scenoje.

Gražiai pagrojo skudučių 
orkestras, vedamas v.s. S. 
Kairio. Nuotaikingai suvai
dintas 2 veiksmų spalvingas 
vaizdelis, kuriam paruošti ir 
scenoje parodyti skautų vado 
vei ir labai gausus sesių- 
brolių būrys turėjo įdėti ne
maža laiko ir triūso. Tenka 
užgirti torontiškius, kad net 
vaidybai moka įtraukti tiek 
daug dalyvių ir gražiai vai
dinti bei pagaminti spalvin
gus kostiumus ir dekoracijas.

Vėliau abu Vyriausi Skauti
ninkai tutėjo atskirai sesių 
ir brolių vadovų sueigas ir 
aptarė visus aktualius veik 
los reikalus bei išnagrinėjo 
ateities planus.

Sueigose šalia torontiškių 
vadovų'Jalyvavo vadovai iš 
Hamiltono , Niagaros pusią 
salio ir Londono.

L. E - tas.

mūsų tėvus nbegalės“ svar
biu“ ir“ neatidemų“ reika
lų neleido šventėje dalyvau
ti, savo vaikų šventėje ir 
tuo pasidžiaugti.

Vyriausi Skautininkai turė
jo pasitarimus su tuntų šta
bais ir Skautininkų Ramove. 
bais ir skautininkų ramove . 
Sekmadienį anksti rytą jie 
išskrido į Hamiltoną ir To
rontą ir po to atgal Chicagon.

PLS SĄJUNGOS VYRIAUSI 
SKAUTININKAI

v.s. Ona Zailskienė ir j.s. 
Br. Juodelis viešėjo Montre 
alyje ir lankė Montrealio skau
tų - čių tuntus.

Ta proga, balandžio 23 d. 
Šv. Jurgio šventėje įvyko iš
kilmingos tuntų sueigos, lau
žas su įdomiais pasirody
mais, dainoms ir vaišėms. 
Visa eilė skautų- čių vado
vų buvo pakelti į aukštesnius 
laipsnius, apdovanoti meda
liais ir įvertinti už jų darbą 
su mūsų skautiškuoju jaunimu

Nežiūrint, kad daugeliui mo
kinių ir studentų yra egzami
nų laikas,sueigos buvo skait
lingos uniformuotais skautais 
- temis, ir tai yra džiugu ir 
sveikintina. Kaip paprastai

ST. CATHARINES, ONTARIO
PAGERBĖ INŽINIERIŲ H. ŠVAŽĄ

Balandžio 23 d. inž.H. Šva- 14 d. į dukros Danutės ves- 
žui suruošė priešvestuvinį tųves. Padėka išreiškė inž. 
pagerbimą p.p.Švažų patalpo- H. Švažas už pagerbimą ir 

dovanas.Ilgesnę kalbą pasa
kė A.Švažas, kuris jautriais 
žodžiais išreiškė padėką or
ganizatoriams sūnaus pager
bimo: B.Racevičiui ir Z. Jo- 
kuboniui ir visiems svečiams 
už dalyvavimą. Prisiminė pa
vergtos Tėvynės ilgesį, kvie-

se. Pagerbime dalyvavo daug 
lietuvių iš St.Catharines ir 
Hamiltono. Vaišių metu svei 
kinimo kalbas pasakė B- nes 
pirm. J.Alonderis, Ramovė- 
nų - Jonas Grigas ir visa ei
lė svečių.

Kalbėtojai iškėlė jaunimo 
reikšmę šeimoje, visuomenė- tė jaunąją kartą įsijungti į 
je ir politikos veiklos svar
bą.

H. Švažas augdamas patri- 
jotų lietuvių šeimoje išaugo 
pavyzdingas patriotas lietu 
vis. H.Švažas išvykęs iš St. 
Catharines į Hamiltoną tęsti 
mokslų, neužsidarė iš visuo
menės veiklos ir tuojau įsi
jungė į meno mėgėjų grupę - 
“ Aukuras“ ir talkina vaidy
boje. Dalyvaudamas viena
me iš svarbiųjų veikalo pasta
tymo “ Atžalynas" ir H.Šva
žo talkinimu šis veikalas bu
vo pastatytas ir St.Cathari
nes mieste. H. Švažas ir vai
dintojas ir techniškų darbų 
rėmėjas.

Baigiantis vaišėmis sveiki
nimo ir padėkos kalbą paša 
kė Henriko būsimas uošvis 
C. Choromanskis iš Hamilto
no ir užkvietė visus gegužės

Lietuvos vadavimo eiles ir 
tęsti kovą kol bus laisva Lie
tuva

Sėkmės ir laimės H.Švažui 
žengiant į lietuviškos Šei
mos sudarymą ! J. S.

WINDSOR, Ont
AUKOJO TAUTOS FONDUI

Vasario 16-sios šventės mi
nėjimo metu ir Tautos Fon
do vajaus laike, Windsoro ir 
apylinkės lietuviai aukojo 
Tautos Fondui: po $ 20.-dr. 
d.irSt. Naikauskas, po $ 10.- 
dr. V. Ablėnas,A.Juškauskas 
ir V.Pundžius, po $7.- Pr. 
Kairys, po $5.- A.Čerkus, 
V. Ciuprinskas, J.Giedriū- 
nas, R.Dumčius, P.Januška, 
kun.D. Lengvinas, J. Sinkus, 
F. Švabauskas, Alb. Tautke- 

vičius, E. Zatorskis ir A. Ži
lionis, po $3.- Vyt. Kraniaus- 
kas ir A. Tautkevičius, po $ 
2.- B. Barisas, Pr. Dumčius, 
P. Eidukas, D. Kraniauskie- 
nė, A. Kaziulis, N.N., M.Si- 
linskas ir St. Taurinskas. po 
$ 1.- E. Baltulis, J. Linke
vicius.ir P. Rūkas. Išviso šit- 
aukota $137.00. Tautos Fon
do Atstovybė už aukas vi
siems aukojusiems nuošir
džiai dėkoja.

P. Ja nuška 
T. F. Įgaliotinis. 

------------------------------------v

SLA

SUSIVIENIJIMAS 
LIETUVIU 

A AMERIKOJE
— jau 80 metų tarnauja lietuvių visuomenei 

ir išmokėjo daugiau kaip SEPTYNIUS MI
LIJONUS dolerių savo apdraustiems na
riams.

— didžiausia lietuvių fraternalinė organizaci
ja — duoda gyvybės apdraudę ir ligoje pa
šalpų, kuri yra pigi, nes SUSIVIENIJIMAS 
neieško pelno, o teikia patarnavimus savi
tarpinės pagalbos pagrindu.

— jau turi daugiau, kaip tris su puse milijono 
dolerių kapitalą, tad jo apdrauda tikra ir 
saugi. Kiekvienas lietuvis čia gali gauti 
įvairių klasių reikalingiausias apdraudas 
nuo $100.00 iki $10,000.00.

SLA — jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdrau
dę — Endowment Insurance, kad jaunuolis 
gautų pinigus aukštojo mokslo studijoms 
ir gyvenimo pradžiai.

— duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pi
gią TERM apdraudę: už $1,000.00 apdrau 
dos tik $3.00 mokesčio metams.

— AKCIDENTALĖ APDRAUDA naudinga 
visokio amžiaus asmenims, rekomenduoja
ma lietuviškų KLUBŲ ir draugijų nariams. 
Už $1,000.00 akcidentalės apdraudos mo
kestis $2.00 į metus.

— kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. 
Kreipkitės j kuopų veikėjus ir jie plačiau 
paaiškins apie Susivienijimo darbus.

Gausit spausdintas informacijas, jeigu paraŠysit: 
LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
307 West 30 Street, New York, N. Y. 10001

SLA

SLA

SLA

SLA

SLA
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TAUPYK IR SKOLINKIS
KOOPE R AT YV IN I A M Ę BANKELYJE

MALONIAI KVIEČIAME VISUS ATSILANKYTI

į koncertą - kartūnų
MŪSU^PORTAS

BARONAS

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

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

Pilnas čekiu patarnavimas.
Darbo dienos: 

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

GEGUŽĖS 7 DIENĄ, ŠEŠTADIENI, JAUNIMO CENTRE, 48 DUNDURN STREET N.

DIDŽIAUSIA HAMILTONO
7^1*'d Apylinkės

/KRONAS
REAL ESTATE and ins. ltd.

Hamilton’s Largest Realtor

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

SIŪLO:
• Didžiausią pasirinkimą namą, apartmentą, 

(army, biznių ir t.t.
• Daug gerų pirkėjų
e Palankų finansavimą
• Greitą ir sąžiningą.patarnavimą.

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

K r e i p k i t ė s su pas it i k ė j i m u

į KRONAS!
REALTORS.

PROGRAMOJE;

• Toronto Prisikėlimo parapijos suaugusiųjų ir studenčių choras, ved.muziko 
kun. Br. J u r k i o .

• Po programos šokiai—balius. Groja Benni Ferri otkestras.
• Kartūnų suknelių premijavimas ir kitos įvairenybės.
• Veiks savas bufetas.
Jėjimas $ 2.00. Studentams $ 1.00. Pradžia punktualiai 7.30 vai. vakaro.

Hamiltono Ateitininką 
Sendraugių Skyriaus 

Valdyba.

o; šeštadienį Toronto Prisikėlimo parapijos du chorai, vedami muziko kun. Br. 
J u r k š o , koncertuos Hamiltone.Jungtinis choras turi 170 dalyvių.

VEDA KAZYS

TRADICINIS KARTŪNŲ BALIUS 
mos šiame tradiciniame 
kartūnų baliuje dalyvauti 
su kartūnų suknelėms. 
Šokių metu veiks įvairi 
loterija, laimės staliu
kai. kuriuos aukojo.: Sa
kas parcel service sav. 
p. Šakienė, Colonial 
House sav. P. A. Tėve
lis ir vienas ateitiniškojo 
jaunimo rėmėjas. Jiems 
visiems širdingai dėkoja 
ateitininkai. Suknelių pre 
mijų aukotojai bus pas
kelbti vėliau.

Laukiame visų šioje pa
vasario susiartinimo šven 
tėję, Juk tai gal pirmą 
kartą toks dėdelis skai
čius, apie 80 asmenų, 
atvyksta iš kaimyninės 
kolonijos Toronto išpil
dyti koncertinės kartūnų 
baliaus programos.

Čia bus gera šrpga su
sitikti su senais pažįsta
mais draugais bet senais 
prieteliais. Šio parengi
mo pelnas skiriamas mū
sų jaunimo veiklai. Šie 
metai yra Jaunimo metai. 
Reikia lėšų vykimui į 
Jaunimo kongresą Čika
gon, vykimui į Lietuvių 
koplyčios pašventinimo 
iškilmes Wašingtonan 
KViečiami visi atsilanky
ti ir paremti mūsų jauni
mą. Tad visi rezervuoki
me gegužės 7d. vakarą 
šiam parengimui. Prog
rama prasidės punktua- 
liniai7.3O vai. vak. Tad

ir įdomiausios iki pasimatymo koncerte 
ir kartųnų baliuje.

J. Šilelis.

Toronto P ris įkėlimo pa
rapijos chorų koncertas, 
ruošiamas ateitininkų sen 
draugių, įvyksta šį šeš
tadienį, gegužės 7 d. Jau
nimo Centro salėje. Šio
je programoje dalyvauja 
du chorai: suaugusių ir 
studenčių, kuriems va
dovauja energingas mu
zikas kun. Br. Jurkšas. 
Per namų atidarymo iš
kilmes Toronte šie cho
rai pasirodė labai gražiai 
Publika entuziastingai 
jiems plojo. Gražu buvo 
stebėti šį didingą ir dar
nų chorą. Scenoje, ati
darymo iškilmių metu, 
pasirodė net trys chorai 
- 170 dalyvių. Tikrai bu
vo gražu matyti, kad mū
sų jaunoji karta entuazis 
tingai jungiasi į lietuviš
ką kultūrinį darbą. Į 
Hamiltoną atvyksta du 
chorai. Rengėjai kviečia 
visus, jaunimą ir vyres
niuosius, skaitlingai da
lyvauti šių chorų kon
certe . Jūsų dalyvavi
mas mūsų jaunimą dar 
daugiau uždegs jungtis į 
kultūrinį lietuvišką dar
bą. Turime remti jų pas
tangas, todėl dalyvauki
me skaitlingai gegužės 7d. 
koncerte.

Po koncerto bus šokiai- 
balius, grajant mūsų visų 
mėgiamam Benni Ferri 
orkestrui. Taip pat bus 
premijuotos penkios gra
žiausios
kartūnų suknelės. Pane
lės ir ponios yra kviečia-

NIAGAROS PUSIASALIS
ATEINANČIOS JONINĖS

Balandžio 16 d. skautų 
rėmėjų būrelio valdyba 
turėjo posėdį, kuriame 
buvo aptartas dabar vyk
domas aukų vajus skau
tams. Jis eina gražiai ir 
aukojama negailint, nes 
visi puikiai supranta, kad 
tai aukojama tautos atža
lynui. ,

Jau ne už kalnų tas lai
kas, kada mūsų atžaly
nas stos į mūsų brangios 
tėvynės Lietuvos vadavi
mo bei lietuvybės išlai
kymo darbą.

Pagrindinis posėdžio 
punktas buvo Joninės. 
Pernai skautų rėmėjų bū
relio valdyba nutarė Jo
nines ruošti pamečiui 
trijose vietovėse: St. Ca- 
tharuiėje, Wellande ir 
Niagara Falls, nes Būre
lis
skautais.

Praetais metais didin
gos Joninės, sutrauku
sios arti devynių šimtų 
tautiečių, buvo St. Catha- 
rinėje. Šiemet jos įvyks

Wellande, birželio 18d., 
St, Stephen's’salėje.

Kaip pernai, taip ir 
šiais metaistikimasi daug 
publikos iš toli ir arti, 
iš Kanados ir Amerikos. 
Joninėms pasamdyti ge
riausi muzikantai, pak
viestas jaunimas meninei 
programai, kurią išpila 
dys tautinių šokių grupės 
iš Hamiltono, Toronto ir 
Ročesterio. Yra numato
mas ir choras. Skautų 
vadovybė sutiko prisidėti 
prie gražaus Jonių ir Jo
nų pagerbimo. Tikimasi 
turėti taipgi garbingų 
svečių.
Bus daug ir gražaus jau

nimėlio, o senesnieji kar
tu su mūsų atžalynu galės 
linksmintis. Nors dar 
pusantro . mėnesio iki tų

rūpinasi tų vietovių didingų Joninių, bet jau 
laikas pagalvoti ir ruoš
tis. Birželio 18 d. vi^ 
si keliai ves į Wellandą 
į gražią miško paunksnės 
apsuptą St. Stephen's sa
lę. ..Dalyvis.

• Sandaros banketas balan 
džio mėn. 24 d.praėjo su 
dideliu pasiekimu.Banke
to metu sveikinimo kalbą 
pasakė 16 dalyvių.Meninė ja 
dalyje dalyvavo solistai:A, 
Giedraitienė, G.Mačytė ir 
S. Mažeikienė, kurioms a 
komponavo muz. J. Byans- 
kos. Jūrų Skautijos vyr. 
skautininkas E.Vengiaus- 
kas Sandaros redaktoriui 
M.Vaidylat įteikė Gintaro 
ordeną.

0 Aušros Vartų spaudos 
kioske gauta daug ir įvai
rių lietuviškų patefono 
plokštelių. Muzikos mėgė 
jaikviečiami susidomėti.

Sporto skyriaus vedėjas 
Kazys Baronas.

IŠEIVIJOS GYVENIMAS 
-Čikagoje įvykusiose Š.A 
merikos lietuvių vyrųkref 
šinio pirmenybėse pirmą 
vietą laimėjo Neris,baig
mėj įveikdama Neo Lithua 
nią 105:99.Kitų rungtynių 
pasekmės :ASK Lttuanica- 
Detroito Kovas 95:94, To
ronto Aušra-Aras 91:87. 
Neo Ltthuania-ASK Litua- 
ntca 114:62, Nerts-Aušra 
111:99. Dėl trečios vietos 
ASK Lituanica nugalėjo 
Aušra 90:87, ir penktos-Ko 
vas laimėjo prieš Arą 113: 
84.Po pirmenybių buvo su 
daryta lietuvių rinktinė pa 
baltiečtų varžyboms. Į ją 
pateko:Čekauskas,Skaisgi 
rls/Kovas/Jankauskas /Lt 
tuanica/, Staniulis, Minio
tas, Gudas/Aušra/, Modes 
tavičius, Burkauskas, Mo
lis, Birgelis, Miknaitii 
/Neo Lithuania/,Galinaitis, 
Jesevičius, Varnas,Žvina 
kis /Neris/.
-Birželiomėn. 26-27 d. d. 
Č ikagoje numatomos futbo 
lo ir lengvosios atletikos • 
rungtynės tarp lietuvių ir 
ukrainiečių.
- Buv. Kanados stalo teni 
so meisteris Pr. Gvildys 
iš Toronto persikelia į JAV 
Greičiausia apsistos New 
Yorke.
- Atrodo,kad’btrželio mėn. 
pasirodys pirmas Sporto 
numeris. Jį redaguoja K . 
Čerkeliūnas.
- Futbolo rungtynėse Čtka 
gos Lituanica pralaimėjo 
Hansai net J:6. Atsarginių

Š.A. PABALTIECHJ 
KREPŠINIO IR TINKLINIO

TURNYRAS
įvyks gegužės 7-8 dienomis 
Toronte. Lietuvius dfstovaus 
geriausios šiuo metu mūsų 
jėgos. Daugiausia atstovaus 
iŠ USA.
Dienotvarkė:
gegužės 7 d. (šeštadienį) tur
nyras vyks 640 Lawrence Ave 
West Bathurst Heights Secon
dary school 10 val.ryto iki 
5 vai. vak.
Gegužės 8 d. (sekmadienį) --» 
Finalai. St. Michalls Calle 
giate - 1515 Bathurst St.
10 vai. tinklinis

1 vai. vėliavų paradas,
2 vai. krepšinio finalai.
Kviečiame visus lietuvius 

paremti dalyvių pastangas 
ginant mūsų spalvas.

S.A.P.S.F.
IŠ VISUR

-- Sunkaus svorio bokso far
sas bus Londone, kur susi
tiks C. Clay su Cooperiu ge
gužės mėn. 25 d.
-- Rusai nebalsuos (tad tuo 
pačiu ir satelitai) už olimpja- 
dą Miunchene 1972, kadangi 
vakarinė Vokietija eina fašis 
elniu keliu, neįsileisdama ry
tinės Vokietijos atstovų, ne
pakeldama jos vėliavos tarp 
tautinėse varžybose. Taip pa 
reiškė oficialus Sov. Sąjun
gos pareigūnai, užimdami po 
ziciją už ! Madridą, kurį s. yra 
kandidatas 1972 m. olimpi
niams žaidimams.

komandų susitikimas bai
gėsi lietuvių pergale 4:0 .

-- M. Paulauskas išvyko su 
Sov. Sąjungos krepšinio rink
tine į Čilę, kur vyks didelis 
tarptautinis turnyras.
-- Vilniaus Universiteto tink- 
lininkės žaidžia Leipcige . 
Čia ps pralaimėjo DHFK ko
mandai 0: 3, tačiau įveikė ki
tą klubą 3: 2.

"BALTIJOS'' STOVYKLA SKAIČIAIS

Rodney,Ont
TAUTOS FONDUI AUKOJO

Po 1O dol.V .Andrulionis, 
V .Ignattis ,S .Paketuras ;po 
5 dol. A .Kojelattis, V. Bu 
kotą, P. Balyta, J. Laurin- 
kaitis,L.Mockus, J.Statke 
vičius, G.Kliūgas, P. Gai- 
dauskas.K.Gaputis, J. Ras 
tapkevičius, V.Naruševi-
čius,T.Kaminskas, A. Kau 
pas, V. Vankevičius, B. Mi 
ntotas, J.Nargėlas, H. Ja- 
sinskas, J.Miliušts; po 3 
dol.B.Šneiderls;po 2 dol. 
J.Ciparis.A.Kažemėkai- 
tis,V.Dumčius. Viso suau

WELLAND, Ont

taip vadinamą "half & 
half" loteriją. Knygutės 
jau atspausdintos ir pla
tinamos. Reikalinga vi
sų nartų talka. Loterijos 
pasisekimas priklausys 
nuo visų. Manoma, kad 
visi Wellando lietuviai 
supras šį reikalą ir sti
priai parems valdybą 
šiame darbe.

Loterija įvyks birželio

BUS MOTINOS DIENOS 
MINĖJIMAS

Šimet Wellando apylin
kės valdyba motinos die
nos minėjimą ruošia kar
tu su parapija. Minėjimas 
įvyks gegužes 8 d. Pra
sidės pamaldomis, vėliau 
toj pačioj Holy Ghost sa
lėje paskaita, meninė da-

MOTINOS DIENOS MINĖJ- Tis ir motitnJ Pagerbimas.
IMAS HAMILTONE Tėvai Praaciškonai ne 

įvyks šį sekmadienį, gegu-tik ta minėjimą ruošia 
žės 8 dieną, Jaunimo Cent-kartu su vendruomenės

valdyba, bet jie yra dide- 18 d., skautų rėmėjų ruo- 
li talkininkai ir rėmėjai Siamu, St. Stephens sa- 
lietuviškam darbe. Jie įėję, Joninių metu.
visuomet parūpina salę 
minėjimams, 
mams 
deda.
jiems

re.
Minėjimas pradedamas 

šv. mišiomis, o 4 valan
dą bus iškilmingas moti
nų pagerbimas-aktas ir 
meninė dalis, kurtą išpild 
dys Šeštadieninės mokyk
los mokiniai.

Prašome visus, prisime- ką.
nant motinas, štame minė
jime skaitlingai dalyvauti.

K LB Ap. Valdyba.

kotą 159 dol.Vtsiems ačiū .
KLB Rodney apyl. v-ba.

susirinki- 
tr šiaip daug pa- 
Už tai valdyba 

reiškia gilią padė-

Wellando 
Apyl. Valdyba

CHICAGO
Praktika parodė, kad 

mažesnėse kolonijose pa
rengimai jau nebėra bū
das lėšoms telkti. Wel
lande jau eilė parengimų 
davė nuostolių, todėl val
dyba sumanė suruošti

atkelta iš 2 psl.

blonskis-vlcep.»A .Jarienė 
-sekr.,R.Čepelė-ižd.ir K. 
Juknelis- narys kultūri- 
niems reikalams.

Nebuvo Montrealyje spontaniškesnio projekto, kaip "Balti' 
jos stnvyki a- Trumpu laiku Buvo sukelta pinigais ir tvirtais 
pasižadėjimais $9500. Tatai įgalino Stovyklos Komitetą v per 
širmuosius du metu pravesti kelius, padaryti sporto^aikštę, 
pliažus ir pastatyti pagrindinį stovyklos pastatą. Šiais me
tais numatoma užbaigti užplanuotas atskiras berniukų ir^mer- 
gaičiy 
syklas

stovyklas pastatant atskirus nakvynių pastatus, prau- 
ir toiletus

"Baltijos" Stov. pagrindinio pastato pa 
šventinimo iškilmės.

šiol surinkty lėšy panaudojimas buvo sekantisLig
—Pa.lajnos

1964: "Litas"
K.L.B.
Visuomenė __

1965 J Organizac1,850
Visuomenė 3»2o0
Parengimai 72d $5,838
"Lito" paskola 2,500

Pajamų viso ^10,640

Islaido's
$800

150
1,352

Du sklypai prie ežero 
Aikštė, keliai, pliž. 
Pagrindinis pastatas 
Inventorius 
Grąž, '‘Litui” skolos 
Mokesč., draud. etc.

Likutis 1.1.1966 
Išlaidy viso

$ 850

1,052 
450

$10,^40

Šiems 1966 metams ''Baltijos” piniginiai reikalai 
sekančiai:

Užtikrintos pajamos:
Kasoje gr. pinigais $ 7°5» 
Iš s-tų perv. "Lite" 912
Organlz. pasižadėj. 450

Viso $2,067
Reikalinga sukelti 

arba pasiskolinti 4,673

atrodo

Numatomos išlaidos:
Miško valymas
Kontraktoriuį atlyg
Statybos medžiagos
Dažymas, elek., invent.1,100
Mokesč,, draud., nalūk. 750

Išlaidų viso $6740r

$ 270 
1,620 
3,000 _ __3

- zža
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„Bal tij os“ vakaras - balius
GEGUŽĖS 7 DIENĄ, ŠEŠTADIENĮ, 7 VALANDĄ VAKARO, AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS SALĖJE

PROGRAMOJE:

■

• A
Jį

• BIRUTĖS NAGIENĖS MODERNAUS ŠOKIO GRUPĖ
• PIANISTAS RAIMUNDAS PIEŠINA
» SKAUTU VYČIU TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPĖ

• ŠOKIAMS GROS GERAS ORKESTRAS
• BUFETAS, LOTERIJA
• RENGIA IR VISUS KVIEČIA -

’’Baltijos" Stovyklos Komitetas.

MOiVT^REAL
"BALTIJOS" VAKARAS- 

BALIUS
žada būti įdomus ir pas
kutinis prieš vasaros se
zoną. Visi kviečiami savo 
gausiu atsilankymu pa
remti stovyklos statybą.

"BALTIJOS" STOV. 
miško valymo darbams 
aukojo L. Bulota $5.00. 
Labai dėkojame.

ORGANIZUOJAMAS 
ŽVEJŲ KLUBAS 

Montrealio Lietuviu tarpe 
randa gerą atgarsį jau iki da
bar Įstojo apie 60 narių.

Visi kas galvojate Įstoti i 
Žvejų klubą prašome regis
truotis iki balandžio 25 d. žo 
dziu, telefonu ar raštu pas 
šiuos organizuojamo klubo 
iniciatorius: Pr.Bukauskas 
DO6- 2367, Step.Kęsgailą 
Po 7- 5956, Aug.Mylė P0 7- 
4530, J.ŠiaučiulisD06- 3884, 
vakare PO 7- 2781.

Gegužės 8 d. po pamaldų, 
Aušros Vartų parapijos salė 
je steigiamasis susirinkimas.

DR. J. Š E M 0 G A S

5441 B ANN ANTYNE, Verdun. 
Pirmadienįir . _ n 
ketvirtadienį 2"4 • 7~9 p'ra' 

antradienį ir ? į m 
penktadienį P’m’ 

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

PO 7-3175; namą 6-9582.

DESIMTOJI LITUANISTI
NIU KURSŲ LAIDA

Balandžio 30 d. Aukštes 
nieji Lituanistikos kursai iš 
leido desimtąją laida, 20 abi 
tutientu.

Aušros Vartų salėje ivyko 
išleistuvių aktas, kuri atida 
rė Kursų vedėja Br. Lujtoše 
vičienė, suminėdama dešimt 
mečio faktą. Po to i garbės 
prezidiumą pakvietė Kursų 
Globėja T.K.Pečkį, KLB Sei
melio Prezid. pirm. R.Verby- 
la, Lito atstovą St. Kęsgailą 
Šeštad. mok. vedėjas p. Ali
šauskienė ir p. Blaudžiūnie- 
nė, p. Rimkevičienė ir Kur
sų mokytojus.
Kursu vedėja Seimelio Prez. 

pirm. R.Verbyla paprašė Kur 
sus baigusiems Įteikti ates
tatus, Lito atstovą St. Kes - 
gaila - Įteikti knygas (Pro
zos antologijos II dali), ku
riai Litas paskyrė 100 dol. 

, (20 knyg. kaštavo apie 150 
dol.). Sveikinimus ir linkeji 
mus baigusiems pareiškė T.K. 
Pečkys,R.Verbyla,Step. Kęs
gailą ir ilgesniu pasisakymu 
Tėvu kom.pirm.P.Styra. Tė
vų komitetas mokytojus ap
dovanojo bilietais i Pasauli 
nę parodą ir gėlėmis,o baigų 
siuju vardu labai gražų svei
kinimą paskaitė V. Kudzma, 
užbaigdamas sveikinimą V. 
Kudzma mokytojams Įteikė 
20 dol., kad jie tuos baigusių 
jų suaukotus pinigus pasiųs
tų Jaunimo Kongresui.

D A N T V G Y D Y T 0 J A S
Dr. J. MALIŠKA

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

Namų tel.: MU 1-2051.

Gražiu Kuršy vedėjos žo
džiu pagerbta ilgametė mokt. 
I.Riinkevičienė. M.Jonynienė 
ir R. Otto pirmo ir antro kur
so mokiniams išdalino kelia 
muosius pažymėjimus.

Po akto sekė meninė pro-

grama: tautiniai šokiai, ku- DLK VYTAUTO KLUBO ros-švlesos įvyko suruoš 
riuos šoko vyresniųjų grupė, namil atiaarymo iškilmės seš-ta žurnalisto Bronio Railos 
daugiausiai kursus jau ankš- tadieni praėjo gražiu pasise- 
čiau baigusieji. Sekstetas i- kimu kaip klubui ir kaip Mon- 
domiai padainavo hurroreska tre£li° lietuvių visuomenei, 
paivairintą komišku Šokiu. B< nes dalyvavo daug ne lietuvių 
lėto mokinė D. Lukauskaitė 
gražiai pašoko du šokius.

Po viso to sekė šokiai ir 
vaišes, kurias paruošė Kur
sų mokinių tėvai. lr iškilmės 
ir visas vakaras praėjo jau
kioje, linksmoje atmosferoje.

MOTINOS DIENOS 
MINĖJIMAS

Įvyko taip pat Aušros Vartų 
parapijos rėmuose. 5 vai. bu 
vo pamaldos, kurias laikė ir 
dienai pritaikytą pamokslą 
pasakė kun dr.Venskus. Sa
lėje gi įvyko minėjimo aktas, 
kuri paruošė Lituanistiniai 
Kursai, kaip ir kasmet. Mine 
jimą atidarė Kursų ved. Br. 
Lukoševičienė. Pranešinėjo 
Kursus baigusi D.Blauzdžiii- 
naitė.

Įdomia paskaita skaitė kun. 
J.Gaudzė. Po paskaitos me
ninėje dalyje buvo gražių dek 
lamacijų, svaria kalba pasa
kytų ir dainų, kurias daina
vo mokiniai, fortepijonu skam-^7us ir T.K.PeČkio.S.J., NL 
binant Lindai ir Daliai Blauz 
džiūnaitėms.Tautinius šokius 
šoko Kursų mokiniai, akorde 
onu grojant Staskevičiui. Kur 
su mokiniai gražiai ir Įspū
dingai pasirodė.

Motinos Dienos minėjimas 
paliko simpatišką Įspūdi.Kur 
su mokiniai, kaip matyti suda 
rys naują, gal jauniausia, šo 
kėjų grupę,kuri labai gražiai 
atrodo.

Kursu vedėja Br. Lukoševi 
čienė minėjimą užbaigė pade 
ka dalyviams ir atsilankiu
siems ir paprašė sugiedoti 
Lietuvos Himną.

svečių, kurių tarpe Parlamen 
to narys p. Mackasey. Iškil
mės prasidėjo kertinio akmens 
įdėjimo apeigomis, kurias at 
liko kun.dr.F. Jucevičius, da 
lyvaujant klubo Valdybai,sta
tybos Komisijai ir gausiam 
skaičiui klubiečių ir svečių, 
kurių akyvaizdoje Įmūrytas šis 
marmurinis su lietuvišku tra
su ir Vyčio ženklas, kuris liū 
dys praeinančiam, kad tai tik
rai čia lietuviški namai, (pro
jektą paruošė J. Mozuraitis 
ir J. Siaučiulis). Po to salė
je vyko iškilmingoji namų ati
darymo dalis, kurią atidarė 
pirm. Pr. Paukštaitis pakvies 
damas tolimesnei programai 
vesti Alb. Norkeliūną. Kljtbo 
sekretorius G. Alinauskas per 
skaitė kertinio akmens akto 
nuoraša (kurio originalas su 
akmeniu įmūrytas sienoje), to 
liau vykstant sveikinimams, 
kurių tarpe buvo abieju para 
piju klebonų-kun.^dr. F. Juče- 
■f. 1 m fz o *1 • C T MI

paskaita tema: "KoVa už 
laisvę: kas tai būtų?"Atsl 
lankė apie 300 žmonių.

Paskaitininką pristatė 
inž. V .A damka vič ius ,paglr 
damas jo žurnalistinius ga 
bumus bei aštrią plunksną. 
Paskaitininkas pradėda
mas paskaitą pabrėžė, kad 
jis savo paskaitą užrašė , 
kadkartats jo pasakytų žo 
džtų niekas netškreiptų.Be 
to, užakcentavo, kad Santa 
ra-Švlesa yra ryškiausia 
mūsų išeivijos organizaci 
ja,kuriai ir jis priklausąs . 
Paskaitą, po tų įžanginių 
ž odž ių .pradėjo e ilėrašč tu, 
kuris sako,kad "mes egzt 
lai ne herojai, -herojai pa 
sllteka ir miršta,mes egzi 
latteesamepalūžusios šir 
dies žmonės".Ir pridūrė, 
kad taip kalbėjęs trM.Bir 
žiška.Pats Raila pridėjo, 
kad egzilat tampa šlzofre 
nikais, verksniais, kurie 
žliumbta dėl praeities.Kai 
bėdamas apie rez istenctnę 
kovą Lietuvoje,Raila apgai 
testavo, kad tat buvo ne
reikšminga ir nuostolinga 
kova .Kad ir ligšiolinės mū 
sų kovos pastangos yra sa 
vęs pagaudtnėjimas.Vlikas 
trkitl veiksntaitaibereika 
llngas balastas ir veltui 
tūkstančiai metami. Neap 
sėjo nepašiepęs Lietuvos

SLA 236 KP.
SUSIRINKIMAS

kuris bus paskutinis prieš 
vasaros atostogas, šaukia 
mas š. m.gegužės man. 8 
d.sekmadienį Lietuvių na 
muose.

Darbotvarkėje:atstovų į 
SLA seimą rinkimai, Moti 
nos Dienos ir Stasių pami 
nėjlmas, kiti organizaci
niai reikalai.

Nartai bus pavaišinti ka 
vute. Pradžia 1 vai. p.p.

ap.

Dr.P.MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais 

pagal susitarimą.

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

Raštinė: LE 4-4451.

DR. A. O. JAUGEL1ENĖ
DANTŲ GYDYTOJA 

1410 Guy Street, 1 aukštas 
11 - 12 kambarys.

Tel. 932-6662: namų 737-9681

ADVOKATAS
STASYS DAUKŠA, LI..D.

4 Notre Dame St. E.
Suite 902 ir 903

Tel: 861-8478 ir 861-847$

DR. V. G1RIUN1ENE
DANTŲ GYDYTOJA 
3938 Rosemount Blvd.

Tel:R A 7- 5552: namą RA 1- 0656

ADVOKATAS

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

Suite 205
168 Notre Dame St.E.

UN 6-2063 ir UN 6-2064.

DR. IRWIN COPN f CK
DANTŲ GYDYTOJAS 

4966 Decarle Blvd. Suite 7, 

Montreal, Que. Tel. 489- 3191. i

Notaras
J. BERNOTAS 

B.A., B.C.L.

Sun Life Building 
Suitei2001

Tel.: UN 6-4364.

LIETUVIŠKAS PUSVALANDIS GIRDIMAS KAS 

ŠEŠTADIENIS PER CFMB STOTI,, 
BANGA 1410, 5.30 VALANDĄ VAKARO, 

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

DIENOS STOVYKLĖLĖ 
Nekaltai Pradėtosios 

Marijos Seserys ruošta 
Dienos Stovyklėlę^ lietu
viams vaikams nuo 4 iki 
7 metų amžiaus. Stovyk
lėlė tęsis dvi savaites, 
nuo birželio 27 d. iki lie
pos 8 d. Programa žada 
būti labai įdomi. Vaiku
čiai turės progos sutikti 
naujų, savo amžiaus drau
gų, bendrauti ir žaisti su 
jais lietuviškoje apltSfr^O- 
je.

Tėveliai, nepraleiskite 
šios progos pradžiuginti 
ir praturtinti savo vaiku
čius. Kviečiame regis
truotis kiek galima grei
čiau, nes vietų skaičius 
ribotas. Prašome užei
ti pas seseles arba pas
kambinti:? 66-9397.

J. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS

KASOS VALANDOS:

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

MOKA už:
Indėlius 5%
Ein. s-tas 4%
Nemokamas gyvybės draudimas 
iki $2 000 bendros santaupų 
sumos.

IMA už:
II Neklln. turto paskolas 6.5% 

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

II $10.000.

ROSEMOUNTO SKYRIUS:
aeKmaaiemais iu.ou- iz.ou. > ~

Darbo dienomis: 10.00 — 3.00 vai. I3907 Rosemount Blvd., tel. 722-2472
Dienų: penktad. 1.00 -6.00 vai.

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

SIUVU IR PARDUODU
Taisau ir Remodeliuoju
Vasaros laike saugojimas

/ Storage /'. ,
6396 Bannantyne, Verdun.

PO 7- 6183.

I.G. ELECTRIC R d
1465 DE SEVE: 

Sekmadieniais 10.30 - 12.30.

kasdien, išskiriant pirmod. ir šeštad.:, 
Vakare: trečiadieniais ir 

penktadieniais 7.00 - 9.00 vai.

Elektros kontraktorius
IGNAS G U R Č I N A S .

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

redaktoriaus J.Kardelio, par
lamento nario p. Mackasey ir 
organizacijų atstovų, prieita 
prie menines dalies. Meninę 
dali pradėjo Montrealio lietu 
vių Tautinių Šokių grupė pa
šokdami gėlėta šokių, solis
tai A.Paąkevicienė ir A.Keb- 
lys padainavo po kelius daly- atstovo Vašingtone 
kus. Publika virš 400 asmenų 
stebėjo, klausėsi ir gėrėjosi 
montrealieČių jaunomis meni
nėmis jėgomis.

Po koncertinės dalies sekė 
vaišės,kurios buvo paruostos 
gana turtingoje formoje,ir e- Qį studijų biurą", reikėjo 
sant gerai muzikai linksmąją 
dalim tesėsi iki 2 vai. ryto.

Pr.P.

ŠEŠTADIENINĖS 
MOKYKLOS

užbaigė mokslo metus. 
Apie tai plačiau bus sekan 
čtame NL numeryje.

Gerokai tškonevetkęs lig 
š tolinę mūsų kovą už lats 
vę,Raila labai neskoningai 
pasiūlė, ką gi iš tikro re i 
kėjo daryti. Jis nurodė, kad 
reikėjo steigti "Informact

RUSAI KĖSINASI į
LIETUVOS AUKSĄ
The Ne v York Times 

1966 m.balandžio 15-os lai 
doje, antrašte Brttlsh-So 
viet Talks Fail To settle 
Baltic State Claims,rašo:

Arti tris savaitrs truku 
šiom Londone derybom So 
vietų Sąjungos ir Anglijos 
atstovai nepasiekė sueita 
rimo dėl skolų išlyginimo. 
Tokios pat derybos pernai 
du kartu vestos irgi baigė 
si nesėkmingai.

Britai reikalavo atlygi 
nimouž savo turtą Estijoj, 
Latvijoj ir Lietuvoįkurias 
Sovietų Sąjunga 1940 me 
tais aneksavo. Taip pat be 
rezultatų baigėsi derybos 
ir dėl atlyginimo už britų 
turtą,nusavintą tose Suomi 
jos,Čekoslovakijos,Rumu 
nijos ir Lenkijos teritort 
nėse dalyse, kurias Sovte 
tų Sąjunga aneksavo 1939

NOTARAS
ANTANAS L I U D 11U S,B.L. 
Bendradarbi* V.S. M a • 11 s.L.L. C

Namų, formų ar bat kurio verslo 
pirkimo • pardavimo dokumentų 
sudarymas, mortglčlal, sutartys, 
testamentai Ir visi kiti teisiniai

(08 RONCESVALLES AVĖ. 
TORONTO.

Margio vaistinės II aukltas.

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

ir 1945 metais.
Britų reikalavimai šie 

kia $34.72O.OOO,o gi So 
vietų Sąjunga kelia preten 
z i jas į arti 16 milijonų do 
lerlų vertės auksą,priklau 
santį Baltijos valstybių 
centriniams bankams ir 
la ikomą A ngl i jos banke JK i 
tos Sovietų pretenzijos su 
daro $5.040.000.

BR. RAILOS PASKAITA
Balandžio 22 d.Chicago 

je Jaunimo namuose Santa

daugiau skirti dėmesio kū 
rybos ugdymui, užmegzti 
intymius ryšius su tauta , 
tiesti tiltą į lietuvių tautos 
porgindį.Pabaigoje paskai 
tos prisipažino,kad prieš 
Vilką jis asmeniškai nieko 
neturi, nes ir jo grupė tu
rinti jame savo atstovą.Par- 
skaltą Bronius Raila vis 
dėlto užbaigė rezistenciniu 
šūkiu:pasipriešinimas pik

ŽINIOS TRUMPAI 
o Vakarų Berlynan buvo 
suvažiavę 400 Vakarų Vo 
klettjos parlamento nartų 
ir padarė posėdžių.Ryti 
nės Vokietijos komunistai 
sunerimo dėl to ir vakarle 
čtų žygį vadina provokacl 
ja. Be ko kita, jie teigia, 
kad’Berlynas niekad nebus 
Vokietijos sostine".

tam-tai ir esąs bet kokios
kovos už laisvę motyvas.

Br. Railos paskaita dau
g tau fantazijos padaras, to > JBV ir Rumunija suši
lt nuo realybės. tarė dėl kultūrinių mainų.

E.Paliuniškis.

ADAM0N1S INSURANCE AGENCY INC. ■
GAISRAS - AUTOMOBILIAI ■ ATSAKOMYBĖ . GYVYBĖ

P. ADAMOttIS
Chartered Insurance Broker

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

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

S - tos “ Lite“ No. 752 D

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

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

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

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

PINE LAND CORP.
asehtas ROMAS VERBYLA

Investavimui žemė St. įlubert, 
. netoli St. Elenos salosf 1967 m. pas, parodos vieta/,
Tel: 254- 4287 ir VI 4- 9254.
Adresas: 5974 Turenne,

Montreal 5 .Due.

LAIKRODININKAS
ANTANAS ŽUKAS
1855 WELLINTON ST.

2- 0644.

PARDUODU

Tel. WE
TAISAU IR 

ŽEMOMIS KAINOMIS 
LAIKRODŽIUS IR JUVELYRUS.

AR ŽINOMA, KAD

’’NEPRIKLAUSOMOS 
LIETUVOS” SPAUSTUVĖ

spausdina bilietus, Kdcvietimis, tiži 
tines ir padėkos karteles, įvairius 
blokus, receptans lepelius, vedybi
nius pakvietimus, nirties atveju už- 
ucjautos laiškus, visokius ” statemer. 
tus”, vokus su adresais, laikraščius, 
žurnalus ir knygas.
Darbą atlieka pigiaųnegu kitos spaus 
tuvės. Kviečiame įsitikinti.

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

LaSa//»,Montreal,P. Q.. 
Canada.

A. NORKELlONAS
Commisioner of the Superior Court of Montreal

MONTREAL ENTERPRISES REG’D
VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS.

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

F ALCON-FAIR LANE 
GALAXIE—THUNDERBIRD 

MUSTANG —TRUCKS

5^FORD
Sales Limited

4415 Bannantyne Ave., 
V e r d u n .

I .

USED CARS
1 year guarantee.

Kreipkitės į
.LEO GURECKAS

Sales Managers Assistant Tel. namu Do6. 2548:
Keating Ford^hetuvis atstovas Įstaigos 769- 8529.

net%25c5%25a1kreipt%25c5%25b3.Be
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