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Amerikos Lietuvių Tarybos pirmininkas inž.Antanas Rudis JAV Atstovų Rūmų Speaker’io John V. McCormack pagerbimui War 
Veterans Catholic surengtame bankete Vashingto'e 1966 m. kovo 26 d. ALT vardu įteikė McCormick'ui dovaną-dail. V.Petravi-

W. C. WENTWORTH. M.P.

KALTINA SOVIETUS
Kalbėdamas Atstovų . Rūmuose 

atstovas Wenthworth (Lib., N.S. 
W.) balandžio 20 d. pareiškė, kad 
▼ienas komunistų delegatas, daly
vavęs tarptautinėje parlamentarų 
konferancijoje Canberroje, leidęs 
nežmoniškus milžiniškus barba
riškumus Lietuvoje. Mr. Went
worth pabrėžė, kad sovietų dele
gacijos vadovas p. Paleckis vado
vavo marionetinei vyriausybei, 
Rusijos pastatytai Lietuvoje 1940 
m. Mr. Wentworth pacitavo iš 
dviejų knygų, kur kalbama apie 
65.000 Lietuvos piliečių deporta
ciją ir kitus barbariškumus, įvy
kdytus Paleckio režimo metu.

Mr. Wentworth pareiškė, ar 
parlamentas pagalvojo, jog pa
sauliui reiktų priminti tris Pa
baltijo valstybes, paglemžtas so
vietų agresijos ir iki dabar oku
puotas. Ir šitai trunka net tuo 

i metu kai sovietai stoja už “išlais- 
'vinimų” Vietnamo, Hong Kongo 
ir kitų kraštų.

“įdomu, ar parlamentas norėtų 
prisiminti, kad Rusija okupavo 
šias tris Pabaltijo valstybes, de
portavo jos gyventojus ir juos pa
smerkė baisiam likimui”, kalbėjo 
Mr. Wentworth.

Fed. parlamento narys 
W. C. WENTWORTH

“Galbūt parlamentas netiki jog 
šios pavergtos tautos taip pat tu
ri teisę į savo laisvę.

“Žmogus, kurio galia šios ne
žmoniškos žiaurybės buvo praves
tos, vis užima garbingų postų ir 
pereitų savaitę buvo Canberroje 
vadovaudamas sovietų delegaci
jai."

(.Daily Telegraph, 1966.4.21) 
Sydney

"DIRVAI” 50 METŲ 
Sveikiname ir linkime ilgia

usių metų.'

čiaus pavatkslą "Dievo teismas" ir atatinkamą sveikinimą su paveikslo turinio paaiškinimu. Nuotraukoje iš kairės: dr. L.Kriau- 
čeliūnas, E.O'Brien, kongresmanas W m. T. Murphy, Speaker J. V. McCormhck, M.Riley, Antnas Rudis, E. J.McElroy, dr. V. 
A. Costaneo.

Painiavose visiškai tuščias reiškinys, 
nes kai nepasitikima dvasi
nėmis jėgomis,tai belieka

KAS NAUJA KANADOJE

Žmonija paskutiniais lai
kais ypač yra įėjusi į pai
niavų laikotarpį.Nors pat 
niavų niekad netrūko, bet 
paskutiniais laikais į pai
niavas brendama giliau ir 
giliau. Galima teigti, kad 
dabartiniu laiku nėra nė 
vieno žmonijos kampelio, 
kuris nebūtų paliestas pai
niavų,kuris dėl to nekentė 
tų, nesijaustų dėl to pate
kęs į sunkumus. Nors atro
do, kad painiavoms neturė 
tų būti ir vietos.

Visų pirma 
SUSIPAINIOJO DIDŽIOJI 
JĖGA - AMERIKA

Amerika nenori Vietna
me laimėti karo. Iš to kyla 
daug painiavų, kurios visų 
pirma nenaudingos, ar tie
siog- kenksmingos pačiai 
Amerikai. Jeigu Amerika 
pasiryžtų karą laimėti, ji 
tuojau tą lengvai padarytų 
ir išvengtų daugelio painia
vų,kurios palengvintų ir ki
tų painiavų sprendimą. Jei
gu Amerika pasiryžtų karą 
Indokinijoje laimėti,tuo jau 
susitvarkytų tas sopulys, 
kuris dabar vis daugiau įs 
kaudinamas ir pagaliau ve 
da prie to,kad Vietnamo bu
distai jau pradeda kilti 
prieš pačius amerikiečius. 
Amerika gi karą Vietname 
lengvai gali laimėti. Kodėl 
ji nenori karo laimėti, sun
ku suprasti.

Toks Amerikos veiksmų 
netikrumas, neabejotinai, 
davė priežastį,kad 
EUROPOJE SUSIDARĖ DI
DELIS painiavų židinys 
kurį gilina gen.de Gaulle,

To fakto pasekmėje ar
domas ir tas vienintelis ti
kresnis pastovumo fakto
rius, koks yra Atlanto są-

junga-NATO.Šis politinis 
de Gaulle pasisukimas pri
vedė prie to, kad Rusija da 
ro jau žygius Ameriką iš- 
stumti iš Europos ir pati 
užimti dominuojančią pozi- 
ciją.nes gi jokiu būdu Pran
cūzija neatsvers Sov. Rusi
jos jėgos.

Nors mūsų laikų vadina
moji demokratija labai ne
tobula, bet vis dėlto 
DIKTATŪRINIAI REŽ IMAI 
YRA TIKRI PAINIAVŲ 
KŪRĖJAI 
ir palaikytojai. Painiavos- 
taijų arkliukas, kuriuo jie 
joja. Galima sakyti, kad to 
talizmas yra didžiausias 
šių laikų šašas, po kuriuo 
tebesiveisia pavojingos 
bekterijos.Kol kas totaliz 
mų yra nuo pačių kraštuti 
nių kairiųjų, iki pačių kraš
tutinių dešiniųjų. Ir jie nie
ku vienas už kitą negeres
ni. Nes gi nesvarbu iš kur 
eina smurtas: iš kairėsr 
ar iš dešinės, nes smur 
tas yra tiktai smurtas. To 
talistai baisiai daug painia 
vų sukelia,nes jie nesiskai 
to su žmoniškumu-huma- 
niškumu, kuris vienas tik 
tai gali žmoniją vesti į bren 
dimą.blaivėjimą ir kultū- 
rėjimą, be kurio gerbūvio 
negali būti.

Dėl visokios rūšies pai 
niavų
SUSIDARO SAVOTIŠKAS 
ŠIŲ LAIKŲ BABELIS, 
kuriame nėra galimybių 
susikalbėti, klausimus iš 
siaiškinti žmoniška i, nagai 
turinį ir esmę.

Daug kalbama apie nūs i 
ginklavimą, apie atominių 
ginklų sulaikymą, bet vi
siems aiškiausiai* matoma, 
kad visos tos kalbos yra

tiktaifizinės jėgos, kurios 
dominuoja dvasines jėgag.

ŽINIOS TRUMPAI

• Indonezijos valdžios gal - 
va gen. Suharto labai suma
niai ir labai taktiškai izolia 
ves ji gi kariuomenės vadu 
paskyrusi Sukamo ir labai rim 
tai pareiškė, kad Indoneziją 
reikia gražinti į kultūrinių vai 
stybiu tarpa, atstatant visas 
piliečių teises, kurios dikta
tūros buvo iš tautos atimtos. 
Parlamentas atėmė Sukamo 
pasisavintas amžino preziden 
to teises.
• Lenkijoje čfenstakavo Jas 
na Gura buvo susirinkę 100, 
000 maldininku, kurie karstai 
plojo kardinolui WyŠinskiui, 
kai jis apkaltino Gomulkos 
valdžią bažnyčios persekio 
jimu. Jis pareiškė, kad jeigu 
nebus leista statyti bažny - 
čias.tai jis leis tikintiesiems 
pamaldas laikyti privačiuose 
namuose, kaip tai buvo naciu 
okupacijos laikais.
• Stocholme pasibaigė sočia 
Mstinio internacionalo po - 
sėdžiai, kuriuose pasisakyta 
prieš totalizmus ir pavergtu 
jų išlaisvinimą.
9 Baltuosiuose rūmuose JAV 
prezidentas Johnsonas priėmė 
per 500 diplomatų.
• SSSR karo min. Malinovs- 
kis gegužės 1 dienos proga 
Kremliaus aikštėje grasino 
“ imperalistams“ ir kaltino 
kinus, kad jie trukdo vežti 
per Kinijos teritoriją Vietkon- 
gui ginklus.Kinai atsake, kad 
tai melas, o be to, visa, ką 
rusai duoda, yra niekam tike 
ginklai ir lėktuvai, nes visa 
tai tinka tiktai laužui.
• Pietų Vietname rūpinama
si grįžti prie parlamentarinės 
santvarkos.

KVEBEKU! NEPRIKLAUSO
MYBĖ BŪTU PAVOJINGA.

Taip pareiškė Kvebeko min. 
pirm. J. Lesage. Ji būtų pa
vojinga ne tiktai ekonominiu 
atžvilgiu, bet ir kalbos atžvil 
giu. Visokiu atveju, jis sako, 
nepriklausomybe būtų nenau- 
dinga.'Bet Kvebekas Kanados 
federacijoje turi turėti savo 
veidą ir jam priklausančias 
teises.Studentams jis pasakė, 
mokymo sistema bus pakeista 
ir studentams darbas bus už
tikrintas.
STATYS EKSPRESSWAY, 
kuris jungs Montrealio mies 
to centra su Pasaulinės paro* . Wdos vieta.,Sutartis pasirašyta 
4,705,445 dol.Sis skubakelis 
bus baigtas iki parodos atida 
rymo.
• Naujos SSSR-Kanados 
laivų linijos pirmuoju 
reisu Maskva-Montrealis 
praėjusią savaitę atplau
kė rusų laivas Aleksandr 
Pušktn, kuris atvežė 60 
keleivių ir išsivežė apie 
300, jų tarpe ir du lie
tuvius, vieną turistą 
kitą išvykusį Lifetuyoje 
baigti gyvenimą.

KANADOS TAIKOS 
PASTANGOS ATMESTOS
Nobelio taikos premijos lau 

reatas Kanados min. pirm. L. 
Pearson ėmėsi iniciatyvos bu 
ti tarpininku grąžinant Indcki 
nijoje taika. Bet ir Vietkon- 
gas ir Kinijos komunistai vi
są tai atmetė ir apkaltino Ka
nadą pataikavimu Amerikai.
KANADOJE LENKAI 

ATŠVENTĖ
TŪKSTANTMETĮ

Daugelyje Kanados vietovių 
lenkai, taikydamiesi prie tra
dicinės gegužės 3-čios die
nos sventėsjminėjo Lenkijos 
krikšto 1000 metų sukaktuves. 
Be ko kita,Montrealyje sekma 
dienį vyko iškilmės Montrea
lio kalno salėje. 4 vai. buvo 
akademija,© vakare pasilinks 
minimas,kuris daugiausia bu
vo taikomas jaunimui.
DIDELE STATYBA 

MONTREALYJE
North,:n Electric Co.Montre 

alyjepasirašė 10 milijonų dol.
kontraktą pastatyti Montrea-| 
lio šiaurėje sandėlius,kuriuo 
se gaus darbo pradedant 800 
ir iki 2000 asmenų.

NEW YORK
VLIKO SVEIKINIMAS AUSTRALIJOS LIETUVIŲ 

JAUNIMUI
Vertingi bendros kovos da 

lyviai,
Savo veiksmingais žy

giais prieš sovietinės Ru
sijos "parlamentarų" de
legaciją Australijoję Jūs 
parodėt tvirtą lietuvių su
pratimą, kaip visur ir 
visokiomis priemonėmis 
reikia kovoti prieš Lie- 
tuvos okupantą.

Sveikimane visus to žy
gio dalyvius ir dėkojame 
už tai, kas taip reikš

mingai buvo padaryta, kai 
Jūsų veiksmu Lietuvos 
laisvės ir nepriklauso
mybės reikalavimas buvo 
pagarsintas visame lais
vajame pasaulyje.

Vyriausias Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas 

GERAS PASKIRSTYMAS 
Buvę Lietuvos Neprifclau 

somybei atstatyti Komite 
to koordinatoriai, kurių 
globoje yra po lapkričio 
manifestacijos susidaręs

KAZYS S. KARPIUS 
1917-1948 m.

JONAS ČIUBERKIS 
nuo 1962 m.

Pirmasis redaktorius ir dabartinis redaktorius.
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■
 PLJK BŪSTINĖ, kuri randasi Chicagos Jaunimo Cent
re, atlieka įvairius artėjančio Kongreso darbus: ji 
koordinuoja įvairias kongreso komisijas, veda karto
tekas, ruošia spaudai bei radijai informaciją, priima 
aukas ir peticijų lapus, parduoda ženklelius ir Jauni
mo Metų Kalendorius. Būstinėje galima gauti įvairias 
informacijas apie Jaunimo Metus ir Jaunimo Kongresą. 
Laiškus prašoma siųsti šiuo adresu:

Lithuanian Youth Congress 
5620 So. Claremont Ave. 
Chicago, Ill. 60636

Telefonas: (Area Code 312) 776-4577

■
 į Jaunimo Kongresą nori atvažiuoti apie 90 jaunuolių 
iš viso laisvojo pasaulio. Tačiau PLJK finansų komi
sija dar šiuo metu nežino kiek galės pagelbėti, nes 
aukos plaukia labai lėtai.

■
 JAUNIMO KONGRESUI ARTĖJANT, PLJK Komiteto 
darbai atliekami vis didėjančiu tempu. Bet įsisiūba
vęs entuziasmas ir sunkus darbas neatliks savo tikslų 
be piniginės paramos iš lietuvių visuomenės. Todėl, 
nieko nelaukdami, siųskite savo auką šia antrašte: 

Lithuanian World Youth Congress 
Mrs. B. Juodikis 
1794 East 227 Street
Cleveland. Ohio 44117

pinigų likutis, savo pasku 
tiniame posėdyje nuspren 
dė dalį to likučio paskirs 
tyti sekančiai: 1OOO dol. 
Pasaulio Jaunimo Kongre 
so rengimo komitetui , 
1OOO dol. Rezoliucijoms 
remti komitetui ir 1OOO 
dol. Lituanus žurnalui.

"LAISVĖS ŽIBURIO" 
radio programos angliško 
je dalyje gegužės Id.buvo 
interview su Christopher 
Emmett, kuris yra žino

mas kovotojas už laisvę 
plačiuose JAV sluoksniuo 
se.

Laisvės Žiburys girdi
mas sekmadieniais 8.30- 
9.30 ryto per WHB stotį 
105.9 banga.
• Japonijos sostinėje To- 
kyądabar vieši hamiltonie 
tis p.Valevičius ir Austrą 
lijoje gyvenąs kun.Butkus.
• Italijoje ir Ispanijoje pasi 
reiškė studentų neramumų.Ispa 
nijos studentai reikalauja lais 
vės ir pilietinių teisiu

gen.de
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Talka jaunimui-talka savo tautai
Iki Pasaulio Lietuvių Jau 

nimo Kongreso teliko tik 
du mėnesiai. O užsimoji
mai nemaži. Reikia surink 
ti 45.000 dolerių rengi - 
mo išlaidoms padengti ir 
Jungtinių Tautų peticijai. 
Kažkas neseniai spaudoje 
paminėjo, kad reikėtų su
rinkti vieną milijoną para 
šų-reikalaujančių laisvės 
Lietuvai-galo rusųkolonia 
lizmui Pabaltyje.

Šimtą tūkstančių parašų 
galima surinkti beveik ne 
išeinant iš savo lietuvių 
tarpo, bet jei norima dau
giau /o tai būtų pravartu/ 
neišvengiamai reiks kreip 
tis už lietuviškos visuome 
nės ribų. Čia kaiptikatsi 
randa labai plačios galimy 
bės ne tik gauti daug para 
šų, bet tuo pačiu supažin
dinti ar priminti savo kraš 
to gyvai tojams rusiškojo 
kolonializmo priespaudą 
Lietuvoje.Malonu girdėti, 
kad paskiri individai jau 
darbuojasi už lietuviškos 
visuomenės ribų.Eilė lietu 
vių studenčių ir studentų 
jau senokai renka parašus 
savo universitetuose. Tą 
mums reikėtų kuo plačiau 
išvystyti, nes universite
tuose būna sukoncentruota 
daug žmonių, kurie yra 
priešingi įvairiausio plau 
ko kolonializmui ir pries 
pandai. Taip pat girdėti, 
kad kai kurie žmonės ren 
ka pa rašus savo darbovie 
tėse ar gyvenamos vietos 
aplinkoje. Australijoje ir 
Naujoje Zelandijoje vienas 
kitas asmuo pradėjo rinkti 
parašus peticijai sekmadie 
niais prie bažnyčių.Čia 
taip pat labai geras meto 
das, nes būna didelis žino 
ntų susitelkimas. Kai tuo 
tarpu tikinčiųjų ir tikėjimo 
persekiojimas Lietuvoje 
ir bendrai visoje Sovietų 
Rusijos imperijoj sukels 
prašomųjų peticiją pasira 
šyli žmonių simpatijas. 
Sėkmingumo dėliai prieš 
renkant parašus prie baž 
nyčių reikėtų painformuoti 
tųbažnyčių/čišturima gal 
voje ne lietuviškų/ admi- 
nistratoriusjteikalą,gerai 
pristačius gal net būtų gali 
ma išgauti tam tikros koo 
paracijos-pranešimo pa
mokslo metu,kad po pamal 
dų yra renkami parašai ar 
net tiesioginio paraginimo 
pasirašyti peticiją.

Išvardinta tik keletas pa 
vyzdžių, kurie jau prakti
kuojami, rei ketų juos ge
riau išvystyti ir suorgani 
zuotikiekviename krašte , 
kiekvienoje vietoje kur tik 
egzistuoja sąmoningas Lie 
tuvai padėti lietuvis, Išlėki 
me iš savo orbitod į plates 
nę visuomenę,bet tik grei 
čiau...

Drauge su parašų rinki 
mu yra platinamas Pašau 
lio Lietuvių Jaunimo Kon

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

greso simbolis skydelis su 
Vyčiu-mūsų tautos herbas. 
Paprastai jis lipdomas 
prie automašinos lango.To 
kių automašinų su Vyčiu 
Šiaurės Amerikoje jauke 
Ii tūkstančiai.Net ir sve
timšaliai pradeda jas pas 
tebėti.Viename universite 
te pažįstamas sako-"I saw 
a Lithuanian car".Klausiu 
kodėl galvoji, kad ten buvo 
lietuviška mašina?Atsaky 
mas-"it had your national 
sign'! M lestuose ir greitke 
liuose jų galima vis dau
giau sutikti pravažiuojant. 
Nepažįstamas lietuvis pra 
važiuodamas ar lenkda
mas pradeda signaluoti ir 
ir pamoja ranka pastebė
jęs skydelį su Vytim. Tai 
būna lietuviškas pasisveiki 
nimas.jis mus suartina.su 
jungia ir stiprina .

Norėčiau pasiūlyti dar 
keletą vartotinų priemonių, 
kad Pasaulio Lietuvių Jau 
nimo Metais tas skydelis 
pasklistų dar plačiau tarp 
mūsų ir dar labiau mus vi 
sus jungtų bei rodytų,kad 
čia gyvena lietuvis ar lietu 
vė,jaunas ar senas, vienos 
ar kitos pas auliež iūros ,bet 
lietuvis. Skydelius galima 
lipinti prie gyvenamo na 
modurų ar langų. Tai būtų 
savo rūšies tautinė mani
festacija ir taipogi ženklas 
kad tie namai ar butas šį 
tą paaukojo Pasaulio Lietu 
vių Jai nimo Kongresui.Še i 
mose, kuriose yra jaunų 
vaikų, tai būtų tam tikra 
tautinio auklėjimo priemo 
nė, paskatinimas ir pasidi 
džiavimas. Eidami pro ša 
lį namų su Vyčiu ant lango 
ar durų tėvai galėtų paša 
kyti:-Ž iūrėk, vaikeli,čia gy 
vena lietuviai, Vytis mūsų 
tautos herbas.

O lietuvišku simboliu 
svetimoje aplinkoje reikia 
ne tik vaikams ir paaug
liams, jų reikia ir mums. 
Kad kai kas nepagalvotų, 
jog tokia praktika yra eks 
centriška ar neįprasta, ga 
Įima priminti, kad Ameri 
koje Raudonasis Kryžius 
ir kitos labdaringos orga 
nizacijos ženklas su užra 
šu "We gave"/mes davė
me/. Mes, lietuviai, irgi 
duokime Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongresui ir kar 
tu pavartokime šį metodą 
savo tautiškumui manifes 
tuoti ir ugdyti jį savo vai
kuos e.Būtų gera, kad lietu 
viai, gyvenantieji Šiaurės 
Amerikoje,pasiųstų skyde 
lį su Vyčiu savo draugams 
ir prietėliams kituose kraš 
tuose, taip,kad šiais me
tais mūsų tautos herbas pa 
sklistų po visą pasaulį ir 
kad šie metai tikrai taptų 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Metais'.Padėdami jaunimui 
padėsime sau ir savo tau 
tai. Vyt, Janulis.

Didelis laimėjimų vajus savai spaudai
CHICAGO! NAUJIENOS

VARPININKU
SUVAŽIAVIMAS
Šią vasarą vienoje va

sarvietėje ant Michigan 
ežero kranto, tarp De
troito ir Chicagos, įvyks 
" Varpo " bendradarbiu, 
leidėjų, rėmėjų ir kitų , 
pritariančių Dr. Vinco
Kudirkos idėjoms, žmo
nių suvažiavimas. Tai 
bus varpininkų plačia 
prasme suvažiavimas, 
nes ir anksčiau visi tie, 
kurie spietėsi apie "Var
pą", buvo vadinami var
pininkais.

Suvažiavimui yra nus
tatyti tokie tikslai: iš
ryškinti varpininkų nu
sistatymą aktualiųjų mū
sų tautos problemų svar
stymuose , padiskutuoti 
santykyje su "Varpo" i- 
deologine kryptimi naujus 
lietuviškojo liberalizmo 
sampratos aiškinimus, pa 
studijuoti varpininkų są
jūdžio ateities perspek
tyvas ir atnaujinti var
pininkų suvažiavimų tra
diciją, kuriai pradžią da
vė 1888 m. birželio 29. 
būrelio lietuvių inteli
gentų susitikimas pas 
Petrą Kriaučiūną Mari
jampolėje.

Laikas vis daugiau at
neša drumzlių į lietuvių 
išeivijos gyvenimą. Abe 
jonės, svyravimai, šali
nimasis nuo tautinio bei 
visuomeninio darbo, kom 
promisinė dvasia, kos
mopolitinės idėjos - tai 
vis reiškiniai, kurie ver
čia ne vieną susirūpinti. 
Varšomomlao tolo. 
Varpininkai tiki, kad 
reikia daugiau kudirkiš
kos dvasios, Reikia, kad 
"Varpas" vėl garsiau su
gaustų, skelbdamas tas 
idėjas , kurios nuo Dr. 
Vinco Kudirkos, Povilo 
Višinskio, Dr. Kazio 
Griniaus ir kitų pirmųjų 
varpininkų laikų tebėra 
didžios ir nemirtingos. 
Reikia principus pastatyti 
prieš oportunizmą, žmo
gaus ir tautos laisvę 
prieš kompromisus ty- 
ronijai, pozityvų darbą
prieš negatyvią kritiką, rybos sesijoje ir pasakė rei parašais, prašydami gat- 
idėją prieš beprasmišku- kšmingą kalbą.
mą, geresnės ateities • Kun. B.Sugintas balan- 
siekimą prieš praeities džio mėn.pasiuntė Vasario 
klaidų įdealizavimą; vie- 16, Punsko ir Saleziečiųgi- 
nybę, siekiant aukščiau-mnazijoms 1,180 dolerių, 
šių tautos idealų, prieš 
grupinius ar asmeninius 
interesus.

Tokios mintys bus iš
keltos šiemetiniame var
pininkų suvažiavime .Dar goję renkami pinigai apmo 
bų programoje dalyvaus: keti kelionei į Jaunimo Ko 
Dr. Juozas pajaujis, B. ngresą Čikagon.
Paramskas, J. Audėnas, 
prof. M. Mackevičius, 
Dr. K. Karvelis, V. Bil- 
dušas, A. Kučys ir 
kiti.

Tai įvyks birželio 18- 
19 dienomis Pottawatta
mie vasarvietėje, kuri 
yra prie St. Joseph-Ben- 
ton Arbormiestelių, Mi
chigan state. Suvažiavi
mą rengia Varpininkų Fi
listerių draugija, kuri 
leidžia "Varpą". Rengė
jai tikisi, kad į šį su
važiavimą atvyks dide
lis būrys Dr. V. Ku - 
dirkos pasekėjų iš įvai
rių Jungtinių Amerikos 
Valstybių ir Kanados vie
tovių.

A. Kučys.

LIETUVIŲ JŪRŲ
SKAUTUOS
Jūrų Budžių laivo įgula 

turėjo metinį visuotinį su 
s trinkimą - sueigą balan
džio 24 d. Jaunimo Centre. 
NaujuChicagos budžių įgu 
los vadu buvo Išrinktas jū 
rų paskautininkas Antanas
Butkevičius,buvęs Chica
gos Jūrų skautų Baltijos 
Jūros Tunto tuntininkas . 
Nutarta suaktyvinti veiklą 
ir pagalbą jūrų skautų Bal 
ttjos Jūros ir jūrų skaučių 
Juodkrantės tuntams. Nu 
matoma įsigyti naujesnį 
burlaivį jūrų skautų ir skau 
čtų apmokymui.

j.b. V.Motušis

LIETUVOS DUKTERŲ 
DRAUGIJOS

parengimas įvykęs Čika
goje, Jaunimo Centre, vi
suomenei patiekė puikią 
programą.

Meninėje dalyje studen 
tė Danguolė Šukelytė pa
skaitė savo jaudinantį kuri 
nėlį apie į vargą patekusį 
senelį ir vaikučius. Jame 
atsispindėjo Lietuvos Dūk 
terų Draugijos gražieji 
tikslai-šelpti į vargą pate 
kusį kiekvieną lietuvį.

Studentė Lucija Buivy- 
daitė-mergaitė su gitara, 
savo gražiu, švelniu balsu 
padainavo dainų, kuriose 
atsispindėjo jaunystė, pa
vasaris ir meilė. Malonu 
būtų matyti ją lietuviškoje 
televizijos programoje. 
Tik turėtų vengti svetimų 
melodijų.

Stud. Elena Bradūnaitė 
puikiai deklafhavo.

Maloniai nustebino čika 
giškius debiutantas dr.Kęs 
tutis Nasvytis, padainavęs 
tris lietuviškas dainas ir 
dvi arijas iš operų.Savo 
balsu dr. Nasvytis pilnai 
užs ipelnė audringų katuč ių, 
Juo turėtų susidomėti Či 
kagos lietuvių opera.

Čikagiškiams gerai pa 
žįstama solistė Stasė Paš 
kuvienė padainavo keletą 
dainų. Koresp
PRANEŠA P. ERDVYS 
ALTos pirm. inž. A.Rudis 
dalyvavo Bendruomenės Ta-

• Automatic Electric la
boratorijos ved. inž.K.Ki
rvaitis pakviestas Illinois 
universiteto profesorium.
• Jūratei Reizgyte i Čika-

A D R E S A Si

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
Independent Lithuania 

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

LAIMĖJIMAI
3 ŽEMĖS SKLYPAI

Žemės sklypas N:. 220 . 4000 s* pėdų

* * * ’ Nr. 229 * 4000 * * "
*’ ** Nr. 230 - 4294 •• ”

Visi sklypai randasi Mentraalla prlemleety|a 
Francois de Sales, country ef Levai.
Sklypų vertė 1000.00 kiekvieno.

Laimeįimif paskirstymas įvyks 1967 m. NL Spaudos baliaus metu.

S Tickets -- Donation į 3.00.

RUE LITHUANIA DIDELIS LIETUVIŲ LAIMĖJIMAS KANADOJE

Montrealio Seimelio Pre-’ LITHUANIA vardu, nau- ~ viai, o ypatingai gyvenan- 
zidiumo įniciatyva Mon- jai apstatomam miesto tieji LaSallėje, kviečiami 
trealyje, LaSalle miesto rajone, tarp Dollard ir atkreipti ypatingą dėmesį
ribose gauta pirmoji Ka
nadoje gatvė, Rue LITH
UANIA vardu.
Gatvės gavimo mintį iš

kėlė J. Šiaučiulis 1962m. 
sausio mėn. 14 d. Seime
lio sesijos metu, ryšium 
su Lietuvos Nepriklauso
mybės 45 metų sukaktimi 
Jam esant Seimelio Pre
zidiumo Pirmininku teko 
imtis iškeltą mintį įgy
vendinti.

Tuo reikalu Prezidiumo 
vardu J. Šiaučiulis, Auš
ros Vartų parapijos kleb. 
kun. J. Borevičius S. J. 
ir tuometinis Krašto Val
dybos pirm. Dr. P. Lu
koševičius, 1963 m. va
sario mėn. IO d. LaSalle 
miesto Valdybai įteikė 
prašymą su 400 LaSallė
je gyvenančių Lietuvių 

vės Lithuania vardu.
LaSalle miesto Valdyba 

lietuvių prašymą priėmė 
ir Pašto Ministerija pa
tvirtino, ir po pakartoti
nų pasiteravimij š/m. ko
vo mėn. 8d. nutarimu, 
LaSalle miesto Valdyba 
vieną gatvę pavadino Rue 

• Lithuanian Chamber of 
Commerce paaukojo 400 
dol. Jaunimo Kongresui. 

Newman Blvd., išeinan
čią iš John Kennedy gat
vės.

Tai yra pirmoji gatvė 
Kanadoje, pavadintą Lie
tuvos vardu.

Prie sėkmingo gatvės 
gavimo, be tuometinio 
Prezidiumo pirmininko ir 
visų Prezidiumo narių, 
savo talką ir darbų pri
sidėjo daugelis lietuvių, 
kaip dail. Alf. Vazalin- 
skas, Notaras J. Berno
tas, P. Bulotienė, Inž. L 
Stankevičius ir daugelis 
parašų rinkėjų, kuriems 
visiems priklauso didelis 
nuoširdus Ačiū. 

Visi Montrealio lietu- Seimelio Prezidiumas.

Canadian Vickers Ltd.
Machine Shop pasiūlymai

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

Suinteresuotieji turi būti pilnai prityrę, sugebą naudo

tis brėžiniais ir mokėti patys nusistatyti mašinas.

NORMALUS DIRBANČIŲJŲ SOCIALINIS 
APRŪPINIMAS. 

Kreipkitės asmeniškai Employment office 

4970 Notre Dame East. Montreal, P. Q*

ir LaSalle miesto bur
mistrui Dr. Lionel Boyer 
pasiųsti nors trumpus pa
dėkos laiškus.

Numatytas iškilmingas 
gatvės atidarymas, ir pa
gerbimas Lasalle miesto 
Valdybos. Sudaromas at
skiras komitetas tinkamai 
šį reikšmingą įvykį atžy
mėti. Apie komiteto su
dėtį ir laiką bus paskelb
ta mūsų spaudoje.

Iš anksto kviečiame vi
sus Montrealio lietuvius, 
o ypač LaSallėje gyve
nančius nuoširdžiai pri
sidėti.

K. L. B. Montrealio

t%25c5%25abkstan%25c4%258diai.Net
suartina.su
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Įtaigos Jaunimo 
metams

DAR VIENA SUGESTIJA JAUNIMO POBŪVIUOSE

ARBA TORONTIŠKIO B BAUŽOS NAUJŲJŲ METU LINKĖJIMU PAPILDYMAS

RAŠO JONAS KASELIŪNAS. KOLUMBIJA.

Š. m. sausio mėn. 5 die
nos,Nepriklausomos Lietu
vos numeryje radau įdomų 
B. Baužos linkėjimą jauni
mui,kad šiais 1966 metais 
Kongresas apsivainikuotų 
svarbiais nutarimais lietu- 
viškos maldaknygės bei 
lietuvių kalbos vartojimo 
reikalu savo tarpe. Tuos 
linkėjimus čia pakartosiu 
papunkčiu i,ne s verta juos 
beveik mintinai išmokti 
kiekvienam.Štai p.B.Bau- 
žos linkėjimai:l/Kuo grei
čiausia iškeisti svetimkal- 
bes maldaknyges į lietuviš
kas; 2/Nepamiršti, kad lie
tuviška maldaknygė yra 
lietuvybės didžiausia gel
bėtoja; 3/Skaityti lietuviš
kas pasakas .dainuoti lietu
viškas dainas ir bendrai 
daugiau naudotis lietuviš
ku spausdintu žodžiu ^/Lie
tuviams tarpusavy kalbėti 
tik lietuviškai;5/ Suvokti 
lietuvybei gresiančio pavo
jaus didumą.

Kad šie linkėjimai nelik
tų tik linkėjimai ir, kad 
Kongreso nutarimai nelik
tų tik popieriuje, pirmoje 
eilėje turime peržvelgti 
tas priežastis .kurios mus 
privedė prie naudojimosi 
svetimomis maldaknygė
mis ir tt. O, suradus prie, 
žastį, tikiu, paaiškės, kas 
darytina jos pašalinimui. 
Ir tik po to,trečioje eilėje,

Manchesterio lietuviai visuomenininkai prie Socialinio Klubo 1965 m. pavasarį: 
stovi pirmoje eilėje Man. Soc. Klubo pirm. V. Kupstys, Man. Koord. K-to pirm. kun. 
V. Kamaitis, Sekm. Mokyklos vedėjas ir mokyt. D. Dainauskas, DBLS sk. ižd. S. 
Lauruvėnas. Antroje ir trečioje eilėje: skautų bern. „Mairionio“ D-vės drauginin
kas A. Jakimavičius. DBLS Tarybos narys D. Banaitis, Man. liet, korespondentas A. 
Pilkauskas, Klubo sekretorius V. Leonas, L.V.S. pirm. K. Murauskas ir Sekm. Mo
kyklos Tėvų K-to pirm. A. Padvoiskis . n | ( į j į, ? Nuotrauka V. Rudžio.

linkėjimų ir nutarimų įgy
vendinimai.

1. Svetimkalbių maldak- 
nygių pakeitimas lietuviš- 
komis.Be abejo p.B.Bau- 
ža čia turėjo galvoje mūsų 
jaunimą, kuris meldžiasi 
iš svetimų maldaknygių. 
Iš Lietuvos bei tremties 
atvykusieji čia neliečiami; 
nes šie dar nėra perėję 
prie svetimkalbių maldak
nygių.

Taigi kodėl jaunimas 
šioje vietoje atsiskyrė nuo 
savo gimdytojų ? A r taip no
rėjo patys tėvai? O gal čia 
kaltas šių dienų jaunimas? 
Tokių ir panašių klausimų 
apsč iai pris įklausome,bet 
tik retas pagalvojame, jog 
kaltės reikia ieškoti tik 
mūsų pačių Kat. tikėjime , 
bet ne tėvuose ir nepilna
mečių galvosenose'.Kaltė 
randasi K.tikėjimo pažiū
roje .Kol nesame išsiaiški
nę dėl santykių tarpe tikė
jimo ir tautybės, tai mūsų 
gražūs norai niekada nega
lės išvysti dienos šviesos. 
Prarajos tarpe šių sąvokų 
nejaučia tik tos valstybės 
ir tautos, kurios šiandie 
laisvėje ir nepriklausomy
bėje gyvena. Išeivių gi tar
pe tikėjimas ir tautybė yra 
visiškame pasimetime ir 
pašlijime. Laisviesiems 
jis yra laimėjimu,o išblaš
kytiesiems reiškia galuti

ną išnykimą nuo žemės pa
viršiaus. Tik sveikas pro
tas šnabžda, jog visos kal
bos ir tautos pas Dievą tu
ri lygias teises egzistuoti, 
bet bažnyčios aprobuotoje 
maldaknygėje nei žodžio 
apie tai.

Ar radome maldaknygė
je parašyta, kad meldimą 
sis savoje kalboje būtų lai 
koma už prievolę ?N e'. A r 
meldimasis svetima kalb a 
yra nuodėmė?Ne,nes mū
sų tikėjimas tokios nuodė
mės dar nepažįsta, nei ne
pažinojo JCai bažnyčiai rei
kia pašaukimų,tai jų ieško 
tautoje bei tautose ir viso 
kiais būdais stengiamasi 
.įrodinėti, jog tąi aukščiau
sia patriotinė pareiga.O 
po įšventinimo jau begirdi- 
tik katalikiškas pareigas, 
kuriose jau atkrinta parei. 
gos savo kilmei bei tautai 
Bažnyčia neberagina atsi
teisti už duotuosius pašau
kimus, bet įrodinėja aukš
tesnį pasišventimą misi
jų kraštuose esantį. Teori
ja ir kalbos paliekamos 
užmarščiai. Praktikoje gi 
turime štai kokią padėtį: 
mūsų didžiausioji dvasiš
kuos dalis išeivijoje atlie
ka dvasinį patarnavimą 
svetimtaučių tarpe. Jie ne 
tik moka gerai jų gimtąją 
kalbą,bet ir patys meldžia
si nesavomis kalbomis. Sa-

E XPO ’ 67: Laukiamoji aikštė prie įėjimo į pasiljnksminimų-pramogų vietą, vadinamą La Ronde. Kairėje parodos expreso stotis,

vojo kraujo prieauglio kal
ba jiems negali rūpėti, nes 
niekur tokia pareiga neat
žymėta. Dėlei šios pažiū
ros bažnyčioje, mūsų išei- 
viškojidvasiškija nemato 
nieko blogo svetimoje mal- 
daknygėje.Todėl.jei mūsų 
dvasios vadai čia nieko blo
go nemato, tai ar gali pa
čios avys.be piemens sa
vaime persiorientuotiį lie
tuviškas maldaknyges ?Ar 
gali jaunimas nei iš šio, 
nei iš to tai padaryti, kada 
bažnyčia sakosi esanti 
virštautine dominavimui 
įrodyti, o šeimos bendrų 
maldų, vienoje ir toje pa
čioje kalboje, reikalingu
mas jai nerūpi ?A r jauni
mas ir tėvai gali pereiti 
prie lietuviškų maldakny
gių,kada bažnyčia maldak
nygę supranta,kaipo neu
tralią,nieko bendro su lie
tuviškumu neturinčią kny
gelę?.

Mūsų kunigų tarpe gali
ma prisiklausyti visokių 
išmintingų kalbų, jog tokia 
bažnyčios pažiūra esanti 
respektu bei bešališkumu 
ir lygybės pripažinimu vi
soms kalboms. Bet, labai 
gaila,kad šis gražiai skam
bantis sakinys tikrumoje 
reiškia pražūtį mūsų tau
tai išeivijoje.Bažnyčia pri- 
šktiHį ‘ Jprie laisvo apsis
prendimo tai, kas Didžio
siose Tikėjimo Tiesose 
/Dešimtyje Dievo Įsaky
mų/ įtikinamiausiai pri
klauso prie būtinybės bei 
švenčiausios pareigos'. 
Ten nėra laisvo apsispren
dimo, tačiau taip pat ten 
niekas ir prievartos dar 
nėra suradęs. Todėl aiš
kiausioje katekizmo vieto
je pasirašant įsakymą 
"Melskis protėvių kalba" 
nebūtų joks tikinčiojo prie
vartavimas, bet būtų su
teiktos lygios teisės vi

soms /mažų ir didelių tau
tų/ kalboms pas Dievą. 
Tuomet būtų visiškai lo-, 
giškas linkėjimas pakeisti 
maldaknyges į savąsias . 
Ketvirtasis Įsakymas 
"Gerbk savo tėvą ir Moti- 
ną'J ir kiti Dievo Įsakymai 
tam neprieštarautų.Mano 
nuomone,šis p.B.Baužos 
linkėjimas įgautų prasmės 
tik tada, jei kasdieninė
je maldų knygelėje būtų 
įvestas anas sakinys: 
"Melskis Protėvių kalba". 
Noriu tikėti,kad bažnyčia 
šio sutraukto sakinėlio 
įvesti nepabūgs,nes tai ne 
prieštarauja bažnyčios 
konstitucijai,nei Kristaus 
mokslui. Prašykime, kad 
dabartinis Popiežius Povi
las VI savo Enciklikoje iš 
sakinio "Turime teisę 
melstis gimtose kalbose" 
išbrauktų žodį "teisę", nes 
tas žodis klaidina mūsų ti
kėjimą Dievo Tarnyboje. 

Jaunimo Metų proga pa
siųskime Popiežiui memo- 
randumą.bet ne džiaugs
mo bei sveikinimo telegra
mą’.

DIDŽIAUSIAS 
PASAULYJE

Diuseldorfo (VFR)muzie
juje saugomas didžiausia* 
pasaulyje kiaulinis- Jis pri
klauso nutiioiškjems pavki- 
čiorlts, i#mirus<ems pr/elmi
lijonus metu- Panasflę iciaų. 
(iriai randami tk Madd- 
9jyrare Kiaulinio talpa — 
8, F I, maždaug kaip sep
tyni stiyiio arba 183 vištų 
Kiauliniai.

JONAS
AVYŽIUS ROMANAS

KETVIRTA DALIS

31 atkarpa. PIRMOS TOKIOS VESTUVĖS

III

Kraupūs, kupini aliarmuojančio šauksmo plaktuko dūžiai 
į artilerijos sviedinio gilzę, pakabintą kolūkio valdybos kie
me, ritosi per kaimą į laukus ir kaip nekviesti naktibaldos 
ar kokie užpuolikai laužėsi į vidų pro duris ir langus, vers 
darni iš lovų persigandusius, užsimiegojusius žmones.

— Kur? Kas?!
— Negi gaisras?
— Maironių Gaigalas dega!
— Dieve Dieve. . .
Paskubomis užsimetę kokį drabužį, pasigriebę, kas po 

ranka pakliuvo, visi šoko į gatvę, tartum būtų užsidegę jų 
pačių namai, ir tik atsipeikėję nuo pirmo išgąsčio, ginklavosi 
kibirais, kirviais, virvėmis ir lėkė gaisro gesinti. Niekam per 
tą sąmyšį nė į galvą neatėjo, kad kolūkyje yra toks Petras 
Inteligentas, nešiojąs skambų kolūkio priešgaisrinės apsau
gos viršininko vardą, už kurį kiekvieną mėnesį jam priskai 
čiuojama po penkiolika darbadienių. Tačiau Petras prisiminė 
savo pareigas. Prisiminė ir tai, kad už laiku užgesintų objektą 
Toleikis pažadėjo komandai premijas, o apsileidimo atveju 
nubraukti darbadienius keliems mėnesiams.

— Vikriau, mikliau, vyrai! Gaigaliausias ugny! — šūkavo 
viršininkas, ragindamas savo komandą, kuri ir taip buvo 
skystoka, nes trejeto žmonių trūko. (Kašėtas kažkur krikšty
nose groja, Karanauskas neseniai atsigulė girtas, o Paugiu- 
kas išsitrenkęs pas mergas.) Nelabasis papynė užsidegti sek
madienį! Aplamai, kam galėjo ateiti į galvą, kad būtinai šian
dien kils gaisras. . . Motoriukas su šlangais, tiesa, paruoštas 
guli ratuose. Bet kažkas nukėlė pirmračius, o antro ugnia
gesių furgono iš viso nėra — kaip paėmė pernai gyvuliams 
vandenį vežioti, taip ir tebestovi ganykloje.

— Pasiutimas! Kur tuos pavalkus nukišo!?
— Viržis įtrūkęs.
— Ne arklininkas, o arklys. Snukį išdaužyti.
Vyrai laksto keikdamiesi, pykdami. Petras Inteligentas 

neberagina, nebesibara, o tyliai dejuoja ir griežia dantį: 
premija sudegė. Tikriausiai! O gal ir priešgaisrinės apsaugos 
viršininko darbadieniai. . .

Orą perskrodė sirenos kauksmas. Arčiau, arčiau. Ėmė 
tolti. Viešvilės ugniagesiai nulėkė. Uch, ne tik premija su 
darbadieniais, pats gali sudegti iš gėdos.

— Nebėra ko bevažiuoti, Petrai. . .
— Tylėk, kreiva diplomatija!
Sušoko visi į ratus, kuriuose motoriukas vandeniui per

pumpuoti. (Velniop antrąjį furgoną!) Nulėkė. Švilpdami, šū
kaudami. Šuoliuojančių arklių prunkštimas ir vežimo bilde
sys prašoko net Viešvilės ugniagesių sukeltą triukšmą. Ta
čiau tuo visas žygis ir baigėsi, nes nei vieniems, nei kitiems 
nebuvo daugiau ką veikti: anksčiau atbėgę žmonės dar su
spėjo šliūkštelti keletą kibirų vandens, nutempti kabliu į 
šalį iš sienos išluptą rąstą, o ugniagesiams beliko smilkstan
čių nuodėgulių krūva, tarp kurių šiurpiai stūksojo pajuodusi 
duonkepė krosnis ir nuvirtusio dūmtraukio likučiai.

Gaigalas sėdėjo už tvoros, atsukęs nugarą į gaisravietę, 
ir smelkė cigaretę. Žmona su klykiančiu kūdikiu glėbyje 
blaškėsi po kiemą, kaip pamišusi, ir visą laiką kartojo vieną 
ir tą patį:

— O, Viešpatie Dieve! Apsaugok, gelbėk. . . Ką dabar da
rysime. . . O, Viešpatie Dieve! Apsaugok, gelbėk. . .

Kleme Stribokas, pusgirtis iš vakaro, visiems rodė apsvi
lusius kailinius, kuriais užsiklojęs gulėjo ant tvartelio, ir 
pasakojo, kaip pajutęs degant, kaip šokęs per ugnį ant žemės, 
išleidęs į kiemą gyvulius ir pažadinęs brolį su broliene.

— Tikra laimė, tamstyte. Būtų visai suspirgėję,— paguo 
d< Robinzonas.

Prikibilkščiavo Strazdų Vincė. Paskutiniu metu jis mie
godavo kolūkio tvarte, kur turėjo įsitaisęs savo dirbtuvėlę. 
wlncė buvo susigyvenęs su mintimi, kad Gaigalų lūšna ne

itus jam atiteks, ir dabar nuoširdžiai gailėjosi sužlugusio 
sandėrio.

— Nereikėjo man persikraustyti į tvartą,— pasakė nusi
minęs.

— Taip, būtum atsisegęs ir užgesinęs, — nusikvatojo 
Stribokas.

— Vincė nerūko naktį,— reikšmingai pastebėjo Šileika, 
nusižiovaudamas.

Stribokas sumišęs trūktelėjo petį. Jis negalėjo prisiminti, 
buvo ant tvartelio užsidegęs cigaretę, ar ne.

Priėjo Lapinas. Iš kaimo atbėgo paskutinis, neberado ką 
gesinti, ir vis dėlto pliūptelėjo ant nuodėgulių keletą kibi
rų vandens. Jo veido išraiška buvo gedulinga.

— Nėra gaisro, be kibirkšties, nėra,— dejavo, čiupinė
damas kairį ūsą, apsvilusį per didelį uolumą.— Ugnis lieka 
ugnimi. Nuo cigaretės ar nuo degtuko. Neatsargumas. . . 
Bet ką bepadarysi? Gerai, kad pats nesusidegino, o ir gyvu
lėliai išliko gyvi.

— Vištos sudegė,— atsiliepė iš būrio.
— Vištos! — Lapinas paniekinamai nusispiovė. — Jei 

Gaigalienė nepasididžiuos, ateis, duosiu kiaušinių; išsiperins 
ne kokių vištgaidžių, o tikrų leghornų. Ne apie vištas gal
vokim, apie žmones. Kur Gaigalams dėtis?

— ( durpyną,— išsišiepė Šileika.— Seniai ten ruošės.
Kažkas prunkštelėjo, bet, pajutęs nepritariančią tylą, tuoj 

užsičiaupė.
— Nesijaudink, Šileika,— atsiliepė Arvydas, nepastebi

mai atsiradęs prie gaisravietės.— Kolūkis pasirūpins, kad 
Gaigalams nereikėtų padegėliais eiti.

— Žinoma. . .
— Kaipgi...
— Reikia žmogui padėti,— pasigirdo keli balsai, bet, ne

radę pritarimo, nuščiuvo. Liepgirių vyrai tylėdami žvilgčiojo 
vienas į kitą. Lapinas ilgai ir atsidėjęs krapštė prie tabok 
makio pritaisytu virbeliu pypkę.

— Neblogai, bral,— pirmas atsiliepė Pomidoras.— Turint 
tokį niekam vertą laužą, koks buvo Gaigalo, verta paprašyti 
Striboką, kad pamiegotų su cigarete ant šiaudų.

— Taigi, kas kaltas, o kas iš savo kišenės mokės.
— Turėkit gėdą, žmonės! — Lapinas pagaliau iškrapštė 

pypkę. Blėstančio gaisro atspindžiai apšvietė jo pasipiktinusį 
veidą ir nervingai šokinėjančias ūsų šluoteles.— Niekas ne
žino savo dienos, valandos, minutės. Viešpats Dievas vienam 
nueidamas, kitam pareidamas. Nekaskim duobės savo arti
mui, oi nekaskime, nes galime patys įkristi. Vot Gaigalas. 
Gąsdino kitus raudonu gaidžiu, o tas gaidelis patį sulesė.. .

Martynas stovėjo nuošaly, nesikišdamas į vyrų kalbą. 
Visa, kas darėsi aplinkui, jam atrodė kaip slogus košmaras. 
Kartas nuo karto, įgriuvus perdegusiam rąstgaliui, kibirkš
čių spiečius plyksteldavo į juodą dangaus bedugnę; atsiga
vusi ugnis ryškiau apšviesdavo žmonių būrelį, išplėšdama 
iš tamsos margą beržo liemenį, akmenų krūvą ir dalį tvoros.

Nukelta 4 psl.

BEPROTijKAS jojimas

ANT RYKLIŲ

Bahamų salų drąsuoliai 
ėmė mėgautis nauja sporto 
rūšimi: jojimu ant ryklių. 
Kristališkai skaidriame šios 
salų grupės vandenyje ryk
lys ne retenybė. Tiesa, ap
žergti ryklj nėra paprasta, 
tam reikia įgudimo. Sunki* 
sugriebti atsargią ir greitą 
žuvj.

Štai kaip tas daroma. 
Ryklys įvaromas j seklumą, 
paskui „raitelis" stipriai 
sugriebia jj už krūtinės pe
lekų, apžergia ir sukry
žiuoja kojas po jo pilvu. 
Ryklys ima pasiutusiai su
kiotis, stengdamasis nu
mesti nepageidaujamą sve
čią. Bet ypač atidus raitelis 
turi būti tuo momentu, kai 
gyvūnas liaujasi kovojęs ir 
galvotrūkčiais neria į atvi
rą jūrą ar prie koralinių 
rifų, j kuriuos bando nu
trenkti įkyrųjį jojiką.

SENIAUSIAS MOLINUKAS
1957 m., kasinėjant Kau

no pilies teritoriją, buvo 
aptikta 71 mm ilgio molinė 
švilpynėlė. Nors instrumen
tas apgadintas, tačiau ne
sunku atpažinti jo ožiuko 
pavidalo formą. Švilpynėlė 
yra šviesiai rausvos spal
vos, papuošta.

avys.be
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V.'A. Jonynas.

PREMIJUOTASIS ROMANAS
”DELFINO

Nuo pat pasirodymo jo 
pirmojo romano "Namai 
ant smėlio", rašytojo Jur
gio Glaiudos kūryba susi
laukė spaudoj dažnai labai 
skirtingo įvertinimo. Vie
niems ji ženklino išeivijos 
pastangas bręsti,turtėti te
matiniu požiūriu .Kitiems, 
priešingai, ji matėsi kaip 
nuosmukio rodyklė.

Viena aišku, J. Gliaudą 
yra gimęs po laiminga 
žvaigžde.Nepagailėjo jam 
Dievulis nei jėgos, nei spė
kos. Knyginėj produkcijoj 
jis tikras spartuolis.Sta- 
chanovietis. Nepagailėjo 
jam ir sėkmės konkursuo
se. Romanu "Delfino ženk
le" J. Gliaudą laimi ketvir
tą "Draugo" literatūrinę 
premiją. Ir čia pasiekda
mas savotišką rekordą.

Tenka sutikti,kad rašyto
jas išdirbo savo darbo me
todus, išmoko naudotis ak
tualia kronikine medžiaga, 
stropiai vesti rašytojiškus 
už rašus .Visa tat persišvie
čia, skaitant "Delfiną".Be 
veik jsivatzduoji Gltaudos 
darbo kambarį, jo blbkno-* 
tus, byleles su laikraščių

ŽENKLE” 
iškarpom bet kitokia doku
mentacija.

Nors veikalo pavadini 
mas gal iš karto klek ir ne. 
aiškus, skaitytojas greit 
perpranta, kad jo laukta 
anaiptol ne kasdieninė mei
lės trikampio istorija.Ro
manas vaizduojamas ištin
ka žmogų,kuris įtaria, kad 
jokūdlkis galt gimti be ga
lūnių .Be rankų ir kojų .Koš
maras, kurį jis išgyvena 
/juo labiau, kad jis nenori 
atskleisti savo žmonai to 
nujautimo/verčia jį regėti 
gyvenimą pro tamsius aki
nius .Net pravesti lygiagre
tę su klasikinės Graikijos 
tragedijomis. Atsieit, jei 
anais pagoniškai s laikais 
žmonės buvę aklo likimo 
aukomis, tai dabar juos 
baudžianti jų pačių susikur
toji civilizacijos pažangos 
rykštė.

Nesakytumėm, kad skai
tytojui sunku atspėti,kaip 
romanas baigsis,bet auto
riaus sugebėjimas sklan
džiai pasakoti sumaniai pa
laiko jo dėmesį.

Bet užskleidus knygą kaž 
kaip darosituščla."Galima,

M.K. Čiurlionis Pavasario sonata. Scherzo
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VEDA D R. GUMBAS

KAD VĖLIAU NESIGAILĖ- MATEMATIKO APIBŪDI-
TŲ... NIMAS

Kartą Napoleonas įkalbi- Darvinas, pabrėždamas 
nėjo Gėtę paskirti kurį nors matematikos abstraktumą, 
savo kūrinį carui Aleksan- apie matematiką taip pasl- 
drui. sakė:"Matematikas yrtas,
- Aš nesu įpratęs taip darykur|s tamsiame kambary
ti. Niekam neskiriu savo 
kūrinių, kad nebūčiau pri
verstas vėliau to gailėtis.

Napoleonas į tai atsakė:
- Liudviko laikų rašytojai 
buvo kitos nuomonės.
- Taip,-atsakė Gėtė,-bet 
jie ne kartą to gailėjosi.

PROTINGI PLAUKAI
Kartą vienas plikis ėmė 

Diogeną įžeidinėti ir iš jo 
juoktis. Į tai Diogenas jam 
atsakė:
- Aš ant tavęs nepykstu, 
bet giriu tavo plaukus.
- Kodėl?-nustebo plikis.
- Na gi todėl, kad jie nuo 
tokios netikusios galvos 
nusikraustė....

PER VtLU
— Kol viengungiavau, niekad 

nepagalvodavau apie taupymą.
— O dabar?
— Dabar nuolat galvoju, kiek 

jau būčiau sutaupęs, jei dar te
bebūčiau nevedęs.

žiūri į daiktą, nors iš tik
rųjų jo ten nėra...
PRAŠYMAS VISIŠKAI BE 

PAGRINDO
Markui Tvenui išgarsė

jus, daugelis į jį kreipda
vosi paramos. Net vieno 
miestelio magistratas pa
prašė jo pinigų kapinių tvo
rai aptverti. Humoristas 
štai kaip atsakė:
- Jūsų prašymas visiškai 
be pagrindo, nes tie, ku
rie ten guli, niekur nepa
bėgs,© tie, kurie už kapi
nių, nė mažiausio noro ne
turi į jas patekti...

KAS GERIAU
Kartą susiginčijo keli pi

liečiai, kas geriau: būti nu
teistam iki gyvos galvos, 
ar 15-kai metų?

Ginčo klausęsis italų mo
kslininkas Markoni tarė:
- Geriau kalėjimas iki gy-

Skulpttorius Grybas Žemaitis, Telšiai

sakė Čechovas, "meluoti 
metlėj.politlkojmedicinoj; 
galima meluoti žmonėms 
ir net Dievui Visagaliul- 
yra buvę ir tokių atvejų-bet 
negalima meluoti mene" .

J. Gllaudos romanas pa
tvirtina šią tiesą.Be abejo, 
skaitytojas praturtėja žinio
mis apie thalamidą, prisi
mena kino apžvalgas iš gais
ro, nusiaubusio vieną Kali
fornijos miestų,pasiklauso 
kaip mandria i kalbama pate 
Šekspyrą,bet pasigenda es
tetinio išgyvenimo. Roma
nas ištęstasįperkrsūtas 
apdorota žurnalistinė 'me»" 
džiaga, filosofavimo balas
tu.

J.Gliaudą iki šiol dar ne 
išdirbo savito, asmeninio 
stiliaus. Jo kalba skurdi, 
gramėzdiška. Primenanti 
baldus vadinamus "Polish 
Renaissance". Ypatingai 
jam nesiseka apvaldyti dia- 
logo.Išskyrus sceneles,ku
rios vyksta darbovietėje, 
ir kuriose autorius savotiš
kai "lietuvina" jankių pokal

bius, visi kiti pašnekesiai 
tarp veikėjų yra gerokai 
dirbtini,Tars i, jie tarnautų 
būtų riedmenys, išreikšti 
autoriaus pažiūroms į A m© 
rikos tikrovę. Taip pat, sa
vo "aukso mintims".

Berods, Mopasanas yra 
pasakęs, kad nėščios mo
ters vaizdas yra nemalo
nus kiekvienam vyrui, ne
žiūrint ar toji dama tapo 
nėščia per jo,ar kieno nors 
kito klaidą.Realistinis ap- 
rašinėjimas nėštumo simp
tomų per 200 puslapių bus 
nuobodžiu ir nervinančiu 
vyrams skaitytojams.Gal 
artimesnis turiniu bus ro
manas moterims. Juo la
biau,kad jame nestinga sen
timentalumo ir trafareto.

Esmėje veikalo persona
žai yra schemos. Pamaldi 
močiutė, nesus įtupėję s tė
vukas, fatališka moteris, 
gašli juodukė/dar priedo: 
artistė/dūsaujantis įsimy
lėjėlis režtsortus. Esama 
ir vienos pikantiškos sce
nelės limonadui pastiprin

ti. Žodžkųmelodramatiš- 
kas elementas pilnai išnau
dotas, ir vietomis, suslda 
ro įspūdis, tarsi autoriaus 
pirmine Intencija būtų bu
vęs noras praturtinti mūsų 
scenos mėgėjų repertuarą.

Grynai literatūriniu at
žvilgiu "Delfino ženkle" ne- 
įneša nieko naujo mūsų li- 
teratūron.J.Gltauda,tačiau 
paskutiniu laiku,ypač savo 
kpyga "Agonija",pasisakė 
norįs eksperlmentuoti"pri- 
talkomosios literatūros", 
jeitaipbūtų galima sakyti, 
žanre,. Pusiau-literatūrt- 
nio.pustau žurnalistinio su
kirpimo apysakomis. Šia 
prasme, "Delfino ženkle" 
galėtų,po nežymių pataisys 
mų,tapti pirmuoju lietuviš
ku "fiumetti"’romanu.

Jurgis Gliaudą. "Delfino 
ženkle". Chicago. Lietuviš
kos Knygos Klubas. 1966. 
234 psl. $2. 50.

"Flumetti" yra vadinami 
leidiniai,kuriuose fotogra-

—vos galvos.
ilnės juostos būdu vaizduo- _ Kodėl?- sukluso visi.
jama jaudinanti, ir neretai - Tokią bausmę atliks kie- 
reali gyvenimo istorija, kvienas nuteistasis, 0 14' 
Kad skaitytojas lengviau metų ne kiekvienas išsė- 
susigaudytų pasakojime,ša
lia trumpų ąprašymų,velkė 
jų dialogai įrašombfotogra- 
f t jos kamputy,garuose / ita
liškai "flumetti" / elnan- 
čiuos iš kalbančiojo bur
nos. Panašiai,kaip komi
kuose

dės.
PADARYTA PAŽANGA.
Naujoje Gvinėjoje mokslinin

kas kalbasi su žmogėdra:
— Jūs baigėte mokslus Angli

jos universitete ir toliau valgote 
žmogieną?

— Taip, bet dabar aš žmogieną 
valgau su peiliu ir Sakute.

KAIMAS KRYŽKELĖJE Atkelto iš 4 psl.

už kurios sėdėjo Gaigalas. Bet štai jis atsistojo, pasipurtė 
kaip arklys, išbridęs iš vandens, ir pasuko prie gaisravietės.

Visi nuščiuvo.
— Šildotės, rupūžės, a? — paklausė springstančiu bal

su.— Gražu pasižiūrėti, kai kaimyno pirtis dega? Ko tylite? 
Lapinai, gyvate, gal tau nelinksma, pasakysi?

Lapinas suniurzgėjo, kaip skęstantis šiaudelio griebėsi 
savo pypkės.

— Duok užsirūkyti, Klemai,— paprašė Stribokas.— Savo 
baigiau.

Gaigalas užsimojo ir iš viso vieko žiebė broliui antausį.
— Žinau, kad pabaigei, gyvate...
Stribokas nusirito ant žemės.
— Atsipeikėk, Gaigalai! — prišoko Arvydas.
— Užtai gi,— atgijo Lapinas.— Kam daužytis? Pasitaikė 

žmogui. Kiekvienam gali pasitaikyti. Negi tyčia...
— Tylėk, Lapinai! Kam kalbėti, o tau tylėtil — pasigir 

do isteriškas riksmas nuo šulinio.
Visi apstulbę atsigręžė: per kiemą artinosi Martynas.
— Lauk iš čia, seni! Namo, kiaule! D.nk greičiau iš akių, 

biaurybe! — šūkavo, mosuodamas kumščiais. Paišinas vei
das buvo iškreiptas pašėlusio pykčio, lūpų kampučiuose 
baltavo putos.

— Ką aš tau blogo. Martynai, ką? ..— sustenėjo Lapi 
nas, traukdamasis atatupstas.

— Rankas pasišildyti atėjai! Kad tavęs čia nė kvapo! . .
— Martynai. . . Kas tau? — Arvydas sučiupo jį už apy 

kaklės ir pasuko veidu į save.
Martynas pažvelgė apdujusiomis akimis Į Toleikį, į nu

stebusius žmones, tarsi klaupdamas, iš kur jie čia atsirado. 
Atsipeikėjo. Sugniaužti kumščiai nusviro, pečiai nusmuko 
žemyn. Stovėjo prieš vyrus susigėdęs, išsekintas pykčio 
priepuolio, ir drebėjo kaip į žabangas pakliuvęs žvėrelis.

— Ko pasiutai be velnio, kad tave kur kols? — nusi
stebėjo Grigas.

Martynas gūžtelėjo pečiais ir nusigręžė, sutikęs tirian
tį Arvydo žvilgsnį.

— Einam, bral, vyrai, namo, kol negavome per dantis.
— Užtai gi.— Šileika nusižvengė ir pasuko eiti. Pridur- 

rrvui nusekė kiti liepgiriečiai.
Per kelis žingsnius priekyje piktai parpė Lapino pypkė.
— Ką galvoji daryti. Gaigalai? — paklausė Grigas.

Gaigalas kreiva akimi žvilgterėjo į gaisravietę, paskui 
į žmoną, kuri, jau aprimusi, sėdėjo ant apversto kibiro vi
dury kiemo, ir nieko neatsakė.

— Gyvulius gali varyti pas mane,— tarė Arvydas.— 
Kleme, atvažiuok sunkvežimį. Sukelsim kiaules. Padėsi, 
Vince?

— Talkininkų užteks, tamstyte,— atsakė už šlubį Ro 
binzonas.

Stribokas, spiaudydamasis kraujais, dingo tamsoje.
— Aš priimčiau tave, Klemai, bet su seserimi nesusikal 

besi,— pasakė Robinzonas, lyg nusikaltęs.
— Pas mane daugiau vietos,— tarė Martynas.— Be to, 

jeigu ten perkeliame gyvulius, bus patogiau.
— Matai, Klemai, ir turi pastogę, kol į savo durpyną 

išsikraustysi.— apsidžiaugė Arvydas.— O kitu kuo kolūkis 
pasirūpins. Paduok pareiškimą, surašyk, kiek nukentėjai, ko 
skubiausiai reikėtų. Pasistengsime. Nenusimink, broleli, žmo
gus žmogaus nepaliks nelaimėje, nebe tie laikai.

Gaigalas norėjo kažką sakyti, bet tik papurtė galvą ir nu
sigręžė.

— Lapinas leghornų pasiūlė, kad jį kur kots! — Grigas 
skani: i nusijuokė.— Širdį neva rodo, o užpakalis matyti.

— Apsieisim be Lapino.— Arvydas suspaudė Gaigalui 
petį - Tai kaip, Klemai, priimi mūsų ištiestą ranką? Važiuo
jam į Gurbynę?

Gaigalienė sukūkčiojo ir puolė vyrui ant krūtinės.
-- Padės. .. pagelbės, Klemuti. . . Žmonės! Dieve, žmo

nės! . .
Gaigalo ranka pakilo ir neryžtingai, tartum gėdydamas! 

ar d "c jodama, apkabino žmoną. Jo pečiai sunkiai trūkčiojo.

Atvažiavus Stribokui, vyrai sugaudė kiaules, sukėlė į kė
bulą, ten pat sumetė keletą skudurų, kuriuos pavyko išgel 
bėti. Gaigalienė su kūdikiu atsisėdo ant priešakinės sėdy
nės, Strazdų Vincė su Grigu sulipo į kėbulą, o pats Klemas 
nusivedė karvę.

— Antanai, pašeimininkauk, kol grįšim. Mudu norime 
eiti pėsti,— paprašė Arvydas, nemaloniai nustebindamas 
Martyną, kuris neturėjo jokio noro likti dviese.— Puiki nak 
telėl Būtų nusikaltimas ja nepasigrožėti.

Naktis iš tiesų buvo nuostabi. Ką tik patekėjusi mėnulio 
pilnatis kabojo padūmavusiame horizonte, tarsi ant pasakiŠ 
ko padėklo gulintis sidabrinis obuolys, kurį nematoma ran 
ka pamažu kelia aukštyn. Nesuskaitomi žvaigždžių sietynai 
mirgėjo žalsvoje dangaus gelmėje; vieni arčiau — ryškesni? 

kiti toliau — vos įžiūrimi, treti dar toliau, jau neprieinami' 
akiai, subirę į auksines dulkeles, kurios kaip permatomi 
miglos debesėliai raibuliavo dangaus bedugnėje, pripildy 
darni visą erdvę didingo švytėjimo. Žemė išniro iš vidur
nakčio tamsos drovi, apsigandusi kaip mergina, nuo kurios 
staiga nuplėšė antklodę; bandė dangstyti šešėliais apnuo 
gintą kūną, bet jos pastangos ėjo perniek: pilnatis kilo vis 
aukščiau ir aukščiau.

— Martynai,— tarė Arvydas, kai jiedu liko vieni.— Ką 
manai apie šios nakties įvykį? Ar pelnytai Stribokas gavo 
antausį?

— Gaigalas karštakošis. . .
— Gaisro priežastį reikia gerai ištirti.
Martynas gūžtelėjo pečiais.
— Tai padarys be mūsų.
— Savaime suprantama. Bet tau teks paaiškinti, kur bu 

vai tuo metu. Tuk, berods, pirmas pastebėjai gaisrą.
— Ko čia daug aiškinti.— Martynas dirbtinai nusijuo 

kė.— Nuėjau ir padegiau. Užtenka jums to, draugas Toleiki?
— Taip, jeigu tai t a v c patį patenkina,— ramiai at 

sakė Arvydas.
Martynas krūptelėjo. Taip, nuo savęs niekur nepabėgsi. . . 

Jis panoro viską išsipasakoti Arvydui, apvalyti sielą nuo pra
eities apnašų. Jis tarsi grįžo į tas dienas, kai dar buvo pats 
savimi, neturėjo ką slėpti nei nuo kitų, nei nuo savęs; gied 
ra, ramybė užplūdo širdį, ir, pavergtas augančios išsivadavi
mo vilties, pajuto nenugalimą artėjančios laisvės ilgesį. Ta 
čiau tai tęsėsi tik vieną akimirką. Kvaila. . . Negi galima nu 
simesti kuprą?

— Kiekvienas mūsų turi savyje daugiau ar mažiau „šio 
to“, ko nenori kitam parodyti,— tęsė Arvydas, nesulaukęs 
atsakymo.— Pavyzdžiui, aš padėjau nuslėpti Raudonikiui 
vogtus rąstus. O kam tuo pasigirs-!? Tokių slaptų kampelių 
nemaža kiekvieno širdyje. Nevėdinami jie genda, užkrečia 
puvėsiais sielą. Reikia turėti drąsos iškelti juos į dienos 
šviesą.

— Kam čia ta kalba? — kurčiai paklausė Martynas, jaus
damas į save nukreiptą tiriantį Arvydo žvilgsnį.— Aš nesi
domiu svetimais sielos užkampiais.

— Mums, komunistams, nėra žodžio „svetimas" Kito 
bėda ir mūsų bėda.

Martynas susijaudinęs išsitraukė cigarečių pakelį.
— Nesuprantu, ko nori iš manęs!
— Duok parūkyti.
Martynas nustebęs pažvelgė į Arvydą.
— Duok duok... Kai kada ir aš užsitraukiu dūmą.

Tai nauji Kanados pašto 
ženklai.

ties%25c4%2585.Be
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DLK VYTAUTO KLUBO pir
mininko Prano P aukštaičio pas 
būtinieji žodžiai kaip pirminin
ko, pasakyti Klubo Namų atida, 
rymo proga.

Mieli klubiečiai ir šio va
karo svečiai ! Nepaprastas 
sis vakaras yra mums klubie- 
čiams, kurie sudarėme šių iš
kilmių aplinkybes - tai yra 
klubo praeities veiklos, o y- 
pač paskutiniųjų metų staty 
bos apvainikavimą. Šiandien 
Didžiojo Lietuvos Kunigaikš
čio Vytauto Nepriklausomas 
Klubas jau turi naujus erdves 
nius, pritaikytus prie šių die
nų modernios statybos reika
lavimų, savus namus, per ku
riuos jau turi ir turės išėjimą 
į viešąjį gyvenimą, derinamą 
ir su klubo organizacijos veik
los praplėtimu. Klubo, kaip 
organizacijos, veikla nėra 
nauja ir mes jau esame kelin
toji jos generacija. Praeitis 
jau yra davusi lietuvių veik
los nemažai istorijai, o ypač 
lietuvybės palaikymui. Ši klu
bo organizacija yra sukūrusi
savų papročių veiklos struk- bei apsiribodami ją iš arčiau 
tūtoje ir šis savitumas jau 
persiduoda ir persiduos atei
nančioms klubo šeimos kar
toms, todėl mes klubiečiai ir 
branginame visa tą, kas yra 
“ klubietiška“ . Nepaslaptis,

NAUJASIS VYTAUTO 
KLUBO PIRMININKAS,
Jonas Petrulis, DLK Vytauto 
Neprikl. Klubo pirmininkas 
ir reikalų vedėjas,yra gimęs 
1917 m. 3. 4. Lietuvoje prie 
Kupiškio, atvykęs į Kanadą 
po 11 pasaulinio karo kaip 
D.P. Lietuvoje dirbęs kaip 
buhalteris ir Kooperatyvo ve
dėjas, Kanadoje jau eilę me 
tų verčiasi namų statyba ir 
yra John Petrulis Ine. pirmi
ninkas. Buvo aktyvus Šešta
dieninių mokyklų komiteto pir
mininkas, o Klubo reikaluose 
buvęs direktorius, Revizijos 
Komisijos p - kas, Vytautas 
Trustees p- kas, planavimo 
ir statybos komisijos aktyvus 
narys.

jau pasiekė prenumerato
rius. Tai žymiai padidin- meposėdyj Chicagoje Lie 
tas tomas, 640 puslapių, 
apimąs žodžius: Vienos 
kongresas-Iks spinduliai. 
Tomas turi daug lituanis
tinės medžiagos :Vilnius, 
Vytautas didysis, Vytis ir 
daug kita. Tomas gausiai 
iliustruotas. Šį tomą re
dagavo Pranas Čepėnas. 
Ta i laba i vertingas tomas. 
LIETUVIŲ ENCIKLOPE

DIJA ANGLŲ. KALBA 
tebeorganizuojama. Jau
nimas baigęs čia moks
lus, turėtų tą enciklopedi
ją užsiprenumeruoti. Jos 

•bus 6 tomai,kurie kaštuos 
tiktai 90 dolerių.Mielai 
norintiems patarnausNL 
kurios adresas yra šis : 
7722 George Street, La
Salle ,telef:DO 6-66220.

"Moteris"1966 m. kovo- 
balandžio mėnesiu .
DA j’GIAU PAGARBOS SA

VAJAI KALBAI
Tokia tema Dr.B.Matu
lionis skaitė paskaitą Bos
tono lietuvių Kultūros klu 
be bal. 23 d. Latvių poe
tas Janis Rainis buvo pa
tas Janis Rainis buvo pa
gerbtas skaitymu jo kūry
bos . Iz. Vasiliūnas gro
jo smuiku, fortepijonu pa
lydimas latvės Efferts.

IITON SPECIALUS 

IŠPARDAVIMAS

j au nuo šio šimtmečio pradžios 
atstovauja lietuvio vardą Mon 
trealyje. Ir šiandien rasime 
namažai kitataučių, kurie lie
tuvio vardą atskiria iš kitų 
mažumų tik dėka klubo. Ttid 
DLK Vytauto Klubo vardas 
skynė, skina ir skins kelius 
šios mūsų aplinkos tankumy
nuose. Tebūna kievienam 
lietuviui, o ypač jaunajai 
kartai Klubo Narnai - savi 
namai, o savuose namuose ši-

kad mūsų tautiečiams, stoviu 
tiems atokiau nuo klubo veik
los, nėra pilnai suprantama 
mūsų vidinė padėtis ir todėl 
tokie lyg su abejingumu žvel
gia į mus bei mūsų veiklą, luma visuomet esti malones- 
kar.ais net supasuodami nė negu svetimuose. Tad,lie- 

tuvi5artėk prie klubo t
Šie žodžiai, tai paskutinieji 

mano .žodžiai kaip šio Klubo
pažinti.

Todėl Klubo vardu nuošir
džiai kviečiu visus mūsų tau- pirmininko,ir tegul jie įstrin- 
tiečius daugiau kaip iki šio-
lęi, atkreipti dėmesį į šį lie
tuviškos veiklos židinį,kuris

ga kiekvienam giliai į jaus
mus, nes tai bus perduodama 
sis laidas tiems, kurių savo 
tarpe šia proga neturime/'

Universal C leaner A & ZJailorJ
9 Valau ir taisau vyriškus ir moteriškus drabužius.
• Siuvu naujus pagal užsakymus vyriškus pakus, 

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

(at Wellington St.) Tel. 769-2941

tuvių rašytojų d-jos 1964 
m. literatūros premija pa 
skirta Kaziui Almenui už 
knygą "Upė į rytus,upė į 
šiaurę", o 1965 m.Anta - 
nui Jasmantui už knygą 
"Gruodas". Jury komisiją 
sudarė rašytojai Kazys 
Bradūnas,Povilas Gaučys, 
Česlovas Grincevičius.dr. 
A.Šešplaukis-Tyruolis ir 
Lietuvių Fondo atstovas 
dr.Kazys Ambrozaitis.
PASIŽYMI LIETUVIS 

GEOLOGAS
Australijoje, Sydnejaus u- 

niversitetą baigęs geologas- 
K.J.Kemežys, plačiau pa
sireiškia kaip mokslininkas. 
Paskutiniu laiku pasirodė 
du jo ilgesni straipsniai- 
vienas "Journal of Paleon
tology' ', A me riko j e, ir k i - 
tas Anglijoje žurnale "Ge
ological Magazine" apie iš
mirusius, zoologijos gyvi
us brachiopodus.
NAUJI LEIDINIAI

Jaunimo Metų kalendo- 
rius.Išleido PLB Valdy
ba, parengė St.Barzdukas. 
Turiny: vardai, tauta ir 
valstybė, išeivija ir bend 
ruomenė, PLJ Metai ir 
kongresas, adresai. Šutu 
riniu susietos nuotraukos. 
Yra ir užrašams dar vie
tos. 1OO psl.kaina 1 dol.

Aidai 4 nr. 1966 metų. 
Rimtas, įdomus turinys.

Jurgis Gliaudą. "Delfino 
ženkle".Draugo premijuo
tas romanas. Premija pa
aukota dr. P. ir S. Kisie - 
lių. Aplankas P. Jurkaus. 
Išleido "Draugas", 4545V. 
63 Avenue, Chicago, Ulin. 
60629, USA, 234 psl.,kai
na $ 2. 50.

Vyskupo P. P. Bučio "At
siminimai" I dalis-pas iruo 
Šimas darbui. Surašė prof. 
Z.Ivinskis, redagavo J. Va
išnora, MIC. Aplankas P. 
Jurkaus. Išleido Lietuviš
kos knygos klubas, 4545 „
63 Ave, Chicago, 111.60669. ksmo muzikinis velykinis negalės rimto but t.Ir jokie 
324pusl. .kaina $3. 50.

"Sėja" 1966 m. Nr.l.Ad- 
resas:3346 Vest 65 Place

S E/VU-LUSTRĖ

BLANC

UPER WHITE
E N AM E L

1007

Pilietis dėl Lietuvos valstybės 
sienų

RAŠO PETRAS BŪTĖNAS
Šeštasis straipsnis.

APIE NEAPIMTUS ETNOGRAFINIUS PLOTUS
e/ Paskutinis punktas: 

"Duomenys apie minėtųjų 
Lietuvos valstybės sienų 
neapimtus etnografinius 
Lietuvos plotus siekiamus 
sujungti su Lietuvos valsty 
bės teritorija vaizduotini 
atskiruose etnografiniuose 
istoriniuose bei kito pobū 
džlo žėmėlapiuose, remian 
tis istorikų bei etnologų ty 
rimais". - Turbūt, norėta 
pasakyt i,kad lietuvių ir jų 
savarankiškaisiais tyrinė
jimais,nes,mat,svetimieji 
"savo savarankiškais tiks
lais ir pasirinktaisiais ap keturių tautinių-valstybi- 
sukriais metodą is"jautiek 
nutyrlnėjo ir tebenutyrinė

Nr. 400 - $8.10 
GALLON CANADIEN

J^=Nr. 1007 - $10.50
CANADIAN GALLON

Pristatymas į namus

FKRRONNKRIK

HARDWARE
7688, RUE EDOUARD ST. 

LASALLE

TEL. 360-0470 THEROUX. PROP.

Chicago 111,60629, USA.
Juozas Bertulis. Jurgutis 

miško karalius. Vieno vei-

Baltica Investment Corp.
Autorizuotas kapitalas S 120.000

J. Skučas, Prez. RA 2-6152 6966 - 44 Avė. Rsmt.
Superkame sklypus ir žemę Montreal} je bei apylinkėje.

Už indėlius mokame SL dividendą.

JOE’S BUTCHERY & GROCER 79 ir 81 St Zotique St. E. 
Tel. CR 7-0051. MONTREAl

J. LAURINAITIS
ALUS IR ĮVAIRIAUSI MAISTO PRODUKTAI. 

ILGAMETIS PRITYRĘS SAVININKAS ŠVIEŽIŲ IR RŪKYTŲ 
DEŠRŲ GAMYBOJE.

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

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

Tel. 525-8971

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

IR KITI ĮVAIRŪS MEDŽIO DIRBIMAI

K. KIAUŠAS ir J. ŠI A UČ H LIS.
Adresas: S47 Lafleur Street, LaSalle.

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

PORTRETAI VEDYBOS - KRIKŠTYNOS 

Sl'KAKTUVFS - MV.AMF/IAMS

y»ninniH»HU»umniiiiiiiiiiiiiinimniiiiniuitt»titii»»»n»nmmnmmi

JVAIR1OS progos

1920 Frontenac St. Montreal, P. Q. 7’. Laurinaitis

LaSALLE AUTO SPECIALIST Keg’d
SAV. C. DESROCHERS 

Taisau ir dažau lengvas mašinas 
7717 GEORGE LASALLE, QUE.

(Priešais „Nepriklausomos Lietuvos” redakcija)
TeL: garažo 366-0500

namą 366-4203

ME 7-6727

DE LUXE CLEANERS
5»v. P. RUTKAUSKAS

117 - 6 Avenue, Lachine, r Q
mnni»un»iHrtnii»Hiiiinnmm»ntniiiiiwtiin>iiniiuiHniiiiiiiun»»

i BELLAZZI-LAMY, INC
DO 6-6941 7682 Champlain Blvd. LaSalle

t (vairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langą rėmai, 
t Izoliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis popietis.

mas.
Toliau ir konsekventus 

klausimas: ar ten anoktuo 
se žemėlapiuose jau nebe 
galima žymėt ats įkūrus los 
Lietuvos valstybės reikia 
mųjų sienų?Mat,nebuvo pa 
aiškinta1. Jei nebegalima,

ja/pav.Lietuvoskaimynas taj prašom apsiimti paša 
Slavinis pasaulis,priside- kyti, kurioje civilizuotoje 
dantirkal kuriems germa šalyje dar būtų šitokių pa 
nams, su mokslo centru našių siūlomųjų kelsteny- 
Maskvos Kremliuje/, kad btų?
net ir lig šiol dar mūsų is AR LIETUVIŲ TAUTA 
torikai /čia ir bažnytiniai NETURI TEISIŲ Į SAVO 
istorikai/etnologai,arche ŽEMES?
oi oga t,geografą f žado neat Atslkūrusioji Lietuvos
gauna ir net po daugybės valstybė ir etnografinė Lie 
metų dar beveik nieko nau tuva niekur nėra išėjusi iš 
jo ir tikro nepradeda išty sen. Lietuvos valstybės ir 
rinėję sklebti pavz.kad ir tuo patim iš baltų teritori 
iš tiek svarbios prieš m in 
dauginės ir mindauginės 
Lietuvos valstybės visų

jos ribų,net ir iš lietuvių 
tautos praplttimo ribų. Ir 

Nukelta į 6-tą psl.

nių sparnųjtaip pat ir visos 
sudarytos ir mirusios ir 
vėl sudarytos komisijos,ir 
kas. O be istorijos ir etni 
kos duomenų jokio Lietu
vos valstybės žemėlapio

|eigų kehates .į JAVaJstj- 
bės, apsigyv.enkite* am/inai 
žaliuojančioje ir šiltoje Kali 
fornijoje. Informacijas teikia 
ir padeda įsikurti

JOHN KUTRA

911 WluSHiRE Blvd. 394-6617
SANTA MONICA, CALIF. 395-3358

kada ar dabar slavintai ir 
germaniniai tyrinėjimai, 
svetimųjų atlikti ar atlie 
kami.neperkošti ir rimtai

scenos vaizdelis mokykit 
nio amžiaus vaikams.Gai 
dos ir žodinis tekstas. Vei 
ksmas vyksta Lietuvos mi
ške, Velykoms besiarti - nepapildyti lietuvių sava- 
nant.64 psl., kaina$l. 50. rankiškųjų tyrinėjimų,- 
Gaunama Karvelio preky- bergždžias darbas ir vlslš 
bos namuose, Čikagoje. kai nereikalingas pasiaugš 
The Baltic Review 30 nr, tinimas ar pasididžiavi

SIUNTINIAI LIETUVON
P e r

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

iš čia pasiusite siuntinius savo artimiesiems 
garantuotai skubiausiai Ir 

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

IMPORTUOJAME iŠ ANGLIJOS 

geriausias angliškas vilnones medžiagas vyriškiems Ir 
moteriškiems kostiumams ir suknelėms.

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

PRIIMAME UŽSAKYMUS 

vyriškiems ir moteriškiems kostiumams ir paltams.

Priimami užsakymai Made to Measure vyrišku kostiumų iš 
geriausių anglišku medžiagų. — Kaina $50.-kelnės $12.- 

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

vedėjas. Laisvai kalba lietuviškai.

GEORGE LAVINSKAS
A L L S T A TE 1 N S U R A N C E 

VISŲ RLŠIĮ! DRAUDIMAS.
268 - 2nd Ave., LaSalle. Tel: 366-5309.

Telefonu 7 68-66 79

WINDSOR
DRY CLEANERS & DYERS CO. LTD. 

Valome visokius drabužius ir kitą Jūsų namų apyvoka.
Savininkai:

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

JUOZAS AUDĖNAS 
Ekonomistas

Tarpininkauja Mutual 
Funds 

investments.
109 Warwick Street

Brooklyn 7,N.Y.

FILATELISTŲ ŽINIAI I 

PERKU NEPRIKLAUSOMOS U E TU V 03 

PAŠTO ŽENKLUS - VOKUS - A TV IRU TO S • 

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

SU PASIŪLYMAIS Į W.E. N O RK Ų.2647 

EDDINGTON STREET, PHILADELPHIA, PA. 

19137 USA.

PRANEŠAMA APIE 
NAUJĄ GYDOMĄJĄ 

MEDŽIAGĄ — 
Tai yra ypatinga gydomoji 

medžiaga, įrodžiusi galią 
sutraukti hetnorojus ir 

pataisyti sugadintus 
audinius. 

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

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

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

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

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

Pasitenkinimas -- arba 
grąžinami pinigai.
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TAUPYK IR SKOLINKIS
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAUSIAME

TORONTO LIETUVIU KREDITO KOOPERATYVE PARAMA 

KAPITALAS SIEKIA DU SU PUSE MILIJONO DOLERIŲ 
MOKAME: DUODAME:

ui depositus Morgičius iš
5V^o numatyta už serus Asm. paskolos iš 7%

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

Būstinė: Lietuvių Namai • 7 729 Dundas St. West, 
Toronto 3, Ont. o Telefonas LE 2- 8723.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

J. Paleckis (.dešinėje) spaudos konferencijos metu Sydney aerodromo laukiamlajame prieš išskren- 
dant į Maskvą balandžio 19 d. Kairėje Sydney lietuvaitė Jūratė Reisgytė (16 m.), gavusi Palec
kio parašą peticijai Jungtinėms Tautoms reikalaujant Lietuvai laisvės.

APVAINIKUOTAS PALECKIO ZYGIS
"Mūsų Pastogė" 16 nr.

PALECKIS “PALAIMINTAS” PLAKATAIS IR ŠŪKIAIS. JŪRATE REISGYTE — DIENOS
HEROJUS. LIETUVIAI — DIENOS TEMA SPAUDOJE IR TELEVIZIJOJE.'

Lietuviai advokatai
NEIMAN, BISSET 

& SEGUIN
Barristers, Solicitors, 

Notary Public.
35 Heyden Street 

(netoli Bloor ir Yonge) 
Toronto 5. Ont.

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

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

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

330 Bay Street.

MOMENTO HEROJUS

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

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

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

mūsų naujų maisto 
katalogų.

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

gos, foto aparatai ir 1.1.

Australų ži-rnalistai ir televi
zijos lūsiovai, išvykus Paleckiui, 
turėjo daugiau darbo su Jūrate 
Reisgyte, negu su sovietų dele
gacija. Ji buvo grobstyte grobs
toma, filmuojama, fotografuoja- jas ir bolševikų žudynes, jis rė
mą, apklausinėjama. Būdama 
guvi ir sumani mergaitė, ji taik- už žudynes nacių laikais. Prie- 
liai atsakinėjo klausimus ir tuo 
išryškino Lietuvos pavergimą ir

' paties Paleckio vaidmenį Lietu- jau grąžinti, 
vos užgrobime ir tebetrunkan
čios okupacijos metu. Vėliau tą 
patį vakarą televizijos trijose 
Sydnėjaus stotyse buvo trans
liuojamos lietuvių demonstraci
jos ir pati Jūratė atsakinėjanti 
žurnalistams.

Sekančtą dieną rytiniai Sydnė
jaus laikraščiai plačiau aprašė 
vakarykštes lietuvių demonstra
cijas, o “Daily Telegraph” pa
skelbė ir nuotrauką, kaip Jūratė 
prieina prie Paleckio.

Paleckis bandė atsikirsti. Jis už- 
ginčijo kad Lietuva yra okupuo
ta ir siūlė grįžti ir pasižiūrėti, 
kokios permainos šiandie esą 
Lietuvoje. Priminus deportaci-

rusą vertėją — jis atsakinėjo 
tik rusiškai. Tačiau lietuviams 
demonstrantams jis replikavo tik 
lietuviškai.

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

• Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
• Gyveną ne Toronte, prašomi savo sudarytu* siuntiniu* 

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

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

patarnauti ateityje.
LIETUVIŲ ĮSTAIGA

Baltic Exporting Co.
, 480 Roncesvalles Ave. Toronto 3,Ont. Tel. 531-3098.
Darbo valandos: pirmadieniai* — penktadieniai* nuo 9 vai.
ryto iki 7 v. vak.; šeštadieniais—nuo 9 vai. ryto iki 5 v. pp. 

Savininkai A. ir S. K A L OZĄ.

Pilietis dėl Lietuvos valstybės 
sienų

Atkelta iš 5-to psl.
S iūlau ir toliau vadintu ’M . 
Lietuva-Karaliaučiaus sri 
t is" ir šitaip ten Lietuvos 
žemėlapyje ir kitur visur 
neštai iš senovės ir iš šių 
laikų galime IOO% patei
sinti ir tik šitaip paaiškin 
darni vis skelbti. Kitaip, - 
kvepėtų koloborantlškumu. 

Abejoju dėl "Sovietų 
S-gos administruojamos 
teritorijos" pavadinimo ir 
pagrindo bei reikalo, kai 
tarp ko kito ji okupantė gi 
velk visą Lietuvą ir Lietu 
vos valstybę "administruo 
ja".Kas ją įgaliojo admi
nistruoti? Reiktų čia kam 
išmaningai ir kaip reikiant 
prakalbinti ir 1945 metų 
"trijų didžiųjų" Potsdamo 
Konferenciją, rodos, nepa 
baigtinę»Ar ir panaši Len 
kijos valstybė taip pat,kaip 
irSov.Rusija neslaviškąją 
M .Lietuvą-Karaliaučiaus 
sritį,tik administruoja ir 
gi neslaviškąją Prūsą?

Nemanyčiau, kad kas 
nors visiškai pašalins Vii 
ko tarybą ar jos ekspertus 
jei , sakau, tokių būtų esa
ma, verstų priešingai gal

todėl atsikūrusiajai Lietu 
vos valstybei nėra ir nebus 
jokio reikalo išeiti iš savo 
etnografinio ploto. Būtų 
keista ir net išdavikiška , 
kadpvz.etnografinis, ar is 
torinis,ar archeologinis ir 
netkalbints žemėlapiai ap 
lenktų Lietuvos valstybės 
sienų žymėjimą. Imperia
listinėms valstybėms,žino 
ma,taip daryti nėra patogu 
ir neprasminga.Bet etninių 
pagrindų Lietuvos valsty
bei tai ne tik patogu, pras 
minga ir paranku,bet ir bū 
tiniausia, ir betkam vaiz
džiausia, jog tai yra grynai 
savo baltų giminės ir savo 
sios tautos pagrindo vals 
tybėfuž kurios sienų ne dėl 
lietuvių tautos kaltės ten ir 
tent’ek ir tiek dar yra pa 
silikę lietuvių tautos bal
tiškųjų žemių, kaimyninių 
imperialistinių valstybių 
okupuotų ir per akis savaip 
genociduojamų jau iš žilos 
senovės.

VLIKAS NEŽINO...
d/ "Vakaruose gretima 

Karaliaučiaus sritis žymė 
tina ne "RSFSR", o "Sovie
tų S-gos administruojama". 
-Įsidėmėkimąvisuomene, 
kad mūsų Vilko taryba Ma
žosios Lietuvos įvardo ar 
nebeturi, ar nebepripažįs 
ta, ją tebevadindama silp 
nesniu argumentiniu įvar 
du "Karaliaučiaus sritimi! 
Tai jau etnografijos ,istori 
jos ir politikos atžanga.

votį ir todėl šitokiu atveju 
neperlietuvišktausiai dirb 
ti.

Tuo tarpu tik tiek, kai 
žmogus dar nežinai Vilko 
tarybos posėdžio protoko 
lo turinio, net nežinai, ar 
būta ir kitokių žemėlapi
nių projektų ir kokių, jei 
būta,ir gal dar daug ko ne

PALECKIS GINASI 
Lietuviams bombarduojant Pa- 

eckį klausimais ir prekaiŠtais,

DEMONSTRACIJŲ 
PASEKMES

Įskaitant canberiškes ir sydne- 
jiškes demonstracijas, jos išėjo 
lietuviams labai į naudą: per 
spaudą ir televiziją australų vi
suomenė tapo daugiau painfor
muota apie Lietuvos skriaudą, 
apie krašto išdavikus ir apie ru
sų agresiją.

Patys šiame krašte lietuviai, 
ypač jaunimas, daugumoje, čia 
gimęs ir augęs, pasirodė nema
žiau patriotiškas, kaip kad visi 
kiti, savo akimis matę okupanto 
darbus.

Pačių lietuvių tarpe jaučiasi 
pakilus nuotaika, entuziazmas 
ryžtingiau kelti balsą už savo 
žemę ir tautos teises. Peršasi 
mintis, kad mūsų kova pereina 
į naują akcijos fazę — kovoti 
ne vien tik popietyje, bet kitom

Pastebėtina, kad Paleckis su demokratiniame krašte legaliom 
australų žurnalistais kalbėjo per priemonėm.

plikavo, kad mes esam atsakingi

kaištaujant dėl išvežimų, Palec
kis pasakė, kad išvežtieji visi

Vienas arčiau jo stovinčių ne- 
atlyžtamai šaukė:

— Bet kam reikėjo vežti? Ir 
už ką? Kad jie buvo lietuviai pa
triotai?
.Paleckis į tai:

— Ne vien lietuvius vežė. Ve
žė ir rusus, lenkus, žydus...

— Bet tavęs tai nevežė, — 
buvo jam taiklus atsakymas. —- 
Matyt, buvai nusipelnęs rusams!

Paleckis neturėjo ko atsakyti 
ir tik pasižiūrėjęs nusisuko ir iš
ėjo.

MŪSU#>SP ORTAS
VEDA KAZYS

Sporto skyriaus vedėjas 
Kazys Baronas.

TINKLINIO PIRMENYBĖS
Pirmenybės įvyks Čika 

go j,Marquette Parke, 1966 
m.gegužės mėn.28-29d.d.

Pirmenybių rengėjai-Či 
kagos LSK "Neris".

Pirmenybės bus, prave 
damos suaugusiųjų, -vyrų 
ir moterų klasėjejprieaug 
lio,- jaunių A, mergaičių 
A ir B klasėse.

Pirmenybėms klubai re 
gistruojisi iki š. m. gegu 
žėsmėti.19dienos adresu: 
Z.Žiupsnys,595O So.Fair 
field Ave., Chicago, Ill. 
60629.

Pirmenybių starto mo- 
kestis:vyrų ir moterų kla 
sėje-$7 .OO,prieauglio kla 
sėse-$5.OO komandai.

Pirmenybės bus pagal 
ŠALFASS-gos Tinklinio

žiaal.Fotografijos ir graž 
bylinės kalbos tai neesmi 
n is dalykas; ir tik iš dalies 
tėra migdomoji priemonė 
nuteikti nebudėi i ir nedirb 
ti svarbiuose savosios Lie 
tuvos reikaluose.

TAUTOS VALLA- 
VISKAM GAIRĖS 
Gerbiamą mūsųVliką,

jam įtikinant ir savo tary 
bą prašau ryžtis grįžti 
prie Lietuvos valstybės
Steigiamojo Seimo būtino 
ir teisingo nutarimo, o ta 
rybos siūlytuosius karto
grafinius reikalus ir žymė 
jimustaip pat pertvarkyti 
ir atitinkamai nurodyti.

Petras Būtėnas.

BARONAS

Varžybinius nuostatus,ku 
rie yra paruošti ir prieš 
Pirmenybes, Tinklinio Ko 
miteto vadovo p.R. Babic 
ko bus išsiuntinėti klu
bams.

Pirmenybių dalyviai tu 
r i būti atlikę metinę ŠA L 
FASS-gos registraciją.

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

Centro Valdyba .

PRANEŠIMAS NR.45 
Liečia Lietuvių Sekei ją,ku 
ri ŠA LFASS-ga atstovauja 
Pabaltiečių Sporto Federa 
cijoje.

Lietuvių Sekcija prie Pa 
baltiečįų Sporto Fedęraci 
jos sudaro:Algirdas Biels 
kus-Sekcijos vadovas, na 
riai-Petras Petrutis, Vy
tautas Jokūbaitis ir Jonas 
Gustainis.

Pranešame,kad nuo šio 
pranešimo paskelbimo die 
nos, vietoje J. Gustainio, į 
Sekciją įeina Kanados Spor 
to apygardos vadovas Kos 
tas Lukošius. Linkime K . 
Lukošiui sėkmės naujose

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 patarimą teisiniais ir kitais 

klausimais, gražių apsakymą, eilėraščių ir tt: Jis 
turi ir motery skyrių .

METINĖ PRENUMERATA KANADOJ IR KITUR
TIK $5:00.
Laiškus ir prenumeratą adresuokite:

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

LIETUVIU

DIENOS
ILIUSTRUOTAS LIETUVIŲ KULTŪROS* IR 

VISUOMENĖS GYVENIMO ŽURNALAS

Negyvenkite nematydami, kas darosi lie
tuviškame pasaulyje!

Užsisakykite
žurnalą LIETUVIŲ DIENOS.

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

LIETUVIŲ DIENOS
4364 Sunset Boulevard

Hollywood, California 90029

Telefonas: 664-2910

PRENUMERATOS KAINA: metams — $6oc

PALYDĖTAS OKUPUOTOS
LIETUVOS “PREZIDENTAS”

Balandžio 19 d. įvyko dar 
viena ir paskutinė lietuvių de
monstracija prieš sovietinius par
lamentarus ir prieš jų grupės 
vadovą, dabartinį okupuotos Lie
tuvos “prezidentą” Justą Pa
leckį.

Prie įėjimo Mascot aerodro
me susirinko su plakatais dau
giau kaip šimtas lietuvių ir lau
kė atvykstančių. J. Paleckis 
drauge su savo kitais palydovais 
greitai smuko į vidų ir užėmęs 
vietą aerodromo restorane pri
ėmė australų žurnalistus, kur 
vyko spaudos konferencija. Ne
trukus prisistatė ir lietuviai, ku
rie konferenciją nutraukė įvai
riai kalbindami J. Paleckį ir jam 
priekaištaudami už Lietuvos iš
davimą okupantui ir parsidavi
mą Pats Paleckis bandė vie'nu 
kitu žodžiu į priekaištus atsi- 
k' s;i, bet jo argumentai išsisė
mė ir buvo nutildytas.

Kol vyko spaudos konferenci
ja, moksleivė Jūratė Reisgytė 
priėjusi paprašė Paleckio auto
grafo. Šis ir pasirašė. Pasirodo,

kad jam buvo patiektas Peticijos 
Jungtinėms Tautoms blankas 
prašant Lietuvai laisvės. Jau iš
vykus Paleckiui su savo delega
cija į lėktuvus, paaiškėjo, ant 
ko delegacijos vadovas pasirašė. 
Spaudos atstovų šiuo įvykiu su
sidomėjimas buvo nepaprastas. 
Jūratė Reisgytė pasidarė momen
to herojus: ją apspito žurnalis
tai, televizijos atstovai, apklau- 
sinėjo ir fotografavo ją ir tą Pa
leckio pasirašytą peticijos lapą.

PALECKIO PAREIŠKIMAI 
AUSTRALIJOS SPAUDAI

Paleckis spaudos atstovams 
pareiškęs, kad prieš jį demon
stracijas surengę Australijoje 
gyveną karo nusikaltėliai. Jis 
pareiškė pasiryžęs spaudai pa
tiekti tų nusikaltėlių sąrašus ir 
adresus. Jo pareiškimu, prielai
dos, kad sovietinė vyriausybė at
sakinga už tūkstančius pasmerk
tųjų be. teismo, esą prasimany
mas O Australija leidžianti šiems 
žmonėms tokius melus skelbti.

Sekančių iš paskos demon
strantų šauksmais ir “linkėji
mais” palydėtas Paleckis su sa
vo bendrais išskubėjo į lėktuvą.

sporto šaka neįtraukta į 
Jaunimo Metų sportinę 
programą,nes ir JAV lietu 
viųklubai ją taip pat kulti 
vuoja.
- Aušros atstovė A.Kučins 
kaitė 50 jardų plaukimu 
laimėjo pirmą vietą Onta 
rioprov.ir II-rą visoj Ka 
nadojJKita narė-J. Glaner

pareigose. Adresas:
Mr.K. Lukošius,
26 Woodside Ave.,
Toronto 9, Ont., Canada
/tel.RO 2-8998/

Centro valdyba.
PS. Šiaurės Amerikos 

Ukrainiečių Sporto Sąjun 
ga yra pasiųliusi mūsų Są 
jungai ruošti tarpusavio
metines varžybas-metinę taitė IOO jardų l.st.užė- 
sporto šventę.

Šiais metais jie ruoštų 
kitais tektų mums tai dary 
ti.Šios pirmosios šventės 
programon siūlo įtraukti 
futbolą/soccer/ ir lengvą 
ją atletiką. Vietą siūlo Či 
kago ar Toronto. Laikas , 
birželio vidurys.Žada fi
nansinę paramą komandų 
ir paskirų žaidėjų kelio
nėms.

Centro valdyba įgalioja 
me A. Bielskų studijuoti 
šio pasiūlymo galimybes 
ir tuom pačiu informuoti 
Centro Valdybą, 
IŠEIVIJOS GYVENIMAS

Torontietė V.Nešukaity 
tė vėl laimėjo pirmą vietą 

, Ontario atvirose stalo te
niso pirmenybėse Toron 
te.Žaisdama vyrų C gru
pėje Vyčio narė pasipuošė 
ir čia meisterio vardu. 
- Golfo sezoną pradėjo To 
ronto Vytis. Gaila,kad ši

mė pirmą vietą Ontario 
prov.ir 4-tą visoj Kanadoj. 
Tokios plaukimo rungty
nės yra pravedamos šia
me krašte,tikslu atrinkti 
geraiusius plaukikus Mek 
sikos olimpiniams žai
dimams ir juos iš anksto 
treniruoti šioms pasaulio 
rungtynėms.
- Futbolo rungtynėse prie 
tūkstanties žiūrovų Čika
gos Lituanica pralaimėjo 
norvegų vienuolikei 1:5. 
PAVERGTOJI LIETUVA

Vilniaus bokso rinktinė 
rytinės Vokietijos Erfurto 
mieste nugalėjo vokiečius 
8:2.
- Vilniaus universiteto mo 
terų tinklinio komanda lai 
mėjo Lietuvos meisterio 
vardą. Deja, jos sąstate 
randame tokių "vilniečių" 
Fedosejeva, Svager, Brazi 
nskaja, Mitrofanova, Čepi- 
kova.Tai rodo, kad Vilnia
us U-te gausu kolonistų.---------------------- v

SUSIVIENIJIMAS 
LIETUVIŲ 

A AMERIKOJE
SLA

SLA

— jau 80 metų tarnauja lietuvių visuomenei 
ir išmokėjo daugiau kaip SEPTYNIUS MI
LIJONUS dolerių savo i pdraustiems na
riams.

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

SLA — jau turi daugiau, kaip tris su puse milijono 
dolerių kapitalą, tad jo apdrauda tikra ir 
saugi. Kiekvienas lietuvis čia gali gauti 
įvairiu 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.

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

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

SLA — 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

file:///tel.RO
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HAMILTON
TAUPYK IR SKOLINKIS 

KOOPERATYVINIAME BANKELYJE

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

išduodamos asmeninės paskolos iš 8% iki 5.000, 
mortgicių paskolos is 7% iki 66% turto vertės.

UŽ Šerus mokama 5% dividendo iš pelno, už depozitus 4%.

Veikia nemokamas gyvybės ir paskolų draudimas.
Pilnas čekiu patarnavimas.

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

DIDŽIAUSIA HAMILTONO 
Apylinkės

į kronas!
REAL ESTATE ano ins. ltd.

Hamilton's Largest Realtor

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

SIŪLO:
• Didžiausią pasirinkimą namą, apartmentą, 

(army, bizniy ir 1.1.
• Daug gėry pirkėją
• Palanky finansavimą
• Greity ir sąžiningą • patarnavimą.

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

K r e ip kites su p a s i t i k ė j i m u

/KRONAS:
REALTORS.

HAMILTONO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATY
VUI "TALKA "/bankeliui/ 
skubiai reikalingas lietu
vis užimti vakuojančiai 
bankelio vedėjo padėjėjo 
vietai.

Pageidaujama žinojimas 
buhalterijos ir benkinių 
opera c i jų .A tlygi n i mas -pa 
gal susitarimą.Kreiptis į 
Bankelio vedėją E. Lengai 
ką,21 Main St.E .Room 203, 
Hamilton, Ont.
Tel. JA 8-0511.

"TALKOS" v-ba.
ATOSTOGOS
HONG-KONGE

J.Valevičius,didelės nuo 
savybių pirkimo ir parda 
vimobendr.saviniakas, su 
ponia yra išvykęs į tolimus 
rytus.Balandžio2 d. iš To 
ronto lėktuvu išskrido į 
Vankuverį,o iš ten į Japo 
nijos sostinę Tokio, kur 
yra deleguotas Tarptauti
nėje Real. Estate Federa
cijos konferencijoj repre 
zentuoti Hamiltono Real 
Estate Board ir Kanados 
REB Federacijos dalinį.Iš 
ten vyksta dar atostotgų j 
Hong-Kongą ir Havajų s i 
las.Apte gegužės vidurį ža 
da sugrįžti į Hamiltoną. 
DOSNUS VERSLININKAS

Ant. Tėvelis, viešbučio 
GolonialHou.se sav. ,dova 
no j o Tautos Fondo ruošia 
m a -n Viktor i j os D .vakarui 
laimės sta’tuką. Tat sėk
mingas lietuvis biznierius 
kuris remia visokį tautinį 
reikalą. Lietuvoje jis yra 
būvąs aktyvu s ir pasižymė 
jęs sportininkas, o tremty 
je taip pat sportavo. 
TAUTOS FONDO ŠOKIAI

Totu Casino, 157 Main 
Str. E., Tautos F. v-ba pa 
sirinko savo veiklos 15- 
kos metų sukaktuvianiam 
kos metų sukaktuviniam va 
karui, kuris įvyksta Vikto 
rijos D.vakarą,gegužės 23 
d.Šita yra viena iš gražiau 
šių ir moderniškiausių 
miesto salių. Griež 5 as
menų vokiečių orkestras . 
Žadama visokių staigme
nų ir užtikrintą malonų ir 
jaukų subuvimą.Tautos F . 
v-ba jau tam stropiai ruo 
šiasiir kviečia visus būti 
svečiais to sukaktuvinio 
vakaro. K. M.

BRANGUS
HAMILTONIEČLAI
Jaunimo M etų proga per 

ėmėm Hamiltono LSK Ko
vas vadovavimą. Atsako- 
mingostai pareigos juo la 
b tau,kad šaim darbui netu 
rime didelio patyrimo, nes 
iki šiol,klubui daugiausia 
vadovavo vyresnės kartos 
atstovai,kuriems visuome 
ninis darbas nebuvo sveti 
mas.Jie Kovui įdėjo visas 
savo jėgas ir sugebėjimus 
auklėti Hamiltono jaunimą 
ne tik sportinėje, bet ir Ue 
tuvi škoje dvasioj e. Už tai, 
visiems buv. valdybos na
riams, tariame sportišką 
ačiū.

Bet ir naujosios valdy
bos nariai, daug urnoje su
brendę ir išsimokslinę už 
Lietuvos ribų ir nepažinę 
nepriklausomo gyvenimo, 
nenori atitrūkti nuo lietu
viškojo sportinio kelio, tad 
ir prašo visų hamiltoniečių 
ateiti mums į pagelbą ve
dant vieną seniausių Kana 
dos sporto kl ubų į gražų 
išeivijos veiklos gyvenimą. 
Mes prašome visų tėvų, ku 
rių vaikai nori įsijungti į 
klubo eiles, leisti jiems 
sportuoti pamėgtoje sporto 
šakoje;mes prašome iž Tū 
sų, mieli hamiltoniečtai, 
netik moralinės,bet ir ma 
terialinės paramos ,kadan 
gi klubo kasa yra beveik 
tuščia.

Brangūs aamlltontečiai, 
neats išakykite, jeigu valdy 
bos nariai ar jų įgalioti
niai kreipsis Jūsų namuo 
se.prie bažnyčios ar dar 
bovietėje, prašydami įsi
jungti garbės nariais į mū 
sų klubą, nes kiekvieno ge 
radario metinis įnašas, 
patarnaus apmokėti mūsų 
svarbiausias išlaidas, 
kaip teiė jų,išvykų, kamuo
lių ar salių nuoma.

Hamiltonas visuomet bu 
vo jautrus lietuviškojo gy 
venimo darbams .Tikime, 
kad ir šis atsišaukimas 
neliks tyruose šaukiančio 
balsu-už ką, iš anksto, ta 
riame sportišką ačiū.

Ta pačia proga paduoda 
me naujos valdybos sąsta 
tą: pirm. J. Stankevičius , 
sekr. L.Stanevičiūtė, ižd. 
J.Giedris.Kontrolės k-ja

J.Bulionis, A. Grajauskas 
dr.V.Kvedaras.Klubo ofi 
cialus antrašas:L.Stane
vičiūtė,172 Napier St. tel. 
5224708. Sporto šakos ir 
jų vadovai: lauko tenisas 
J.Svilas, stalo tenisas A . 
Grajauskas, krepšinis J. 
Stankevičius ir L,Meškaus 
kas.plaukimo J. Giedris.Į 
šiuos visus asmenis pra 
šome kreiptis visais klu 
bo reikalais.

Sveikame kūne-sveika, 
lietuviška dvasia.

HLSK Kovas valdyba.

VĖL DVI MIRTYS 
tą pačią dieną aplankė Ha 
miltono koloni jąbalandžio 
mėn.27 d. širdies priepuo 
liu mirė 47 m.amž.a. a . 
Petras Juknevičius, palik 
damas žmoną Lydiją.tris 
vaikus-Petrą, Jurgį ir Ma 
riją,seserį Juliją Majaus 
kienę. Velionis išdirbo 
Steel Co. of Canada 18 me 
tų.

A. a .Aleksandras Norris 
-Naruševičius, ankstyves 
nės kartos ateivis į Kana 
dą,Grand Hotel savininkas 
ir šio laikraščio skaityto 
jas visuomet buvo jautrus 
mūsų gyvenimo reikalams. 
Ilgą laiką di rbo tabako ūky 
je,tačiau paskutiniais me 
tais perėjo į prekybą, įsi 
gydamas su bendrininku 
250tūkst.dol. vertės vieš 
būtį, mielai lankomą Ha - 
miltono liet avių. Velionis 
paliko žmoną Janę Kava- 
liūnaitę-Naruševičienę,du 
krą A leksandrą,du brolius 
Lietuvoj ir seserį Lenki 
joj.Mirė eidamas 62-rus 
metus.Mūsų užuojauta mi 
rusių giminėms .Reikia pa 
žymėti, kad keturių mene 
šių laikotarpyje iš gyvųjų 
tarpo pasitraukė jau šeši 
ha -niltoniečiai.

VIETOS DIENRAŠTIS
The Hamilton Spectator 

atspausdino K.Barono latš 
ką,kuriame jis patikslina 
McMaster ass.prof.D. No 
vakstraipsnį apie Sov.Są 
jungą, kadangi minimas 
asmuo permažai išryški 
no pavergtųj į tautų tauty 
bę,ypač lietuvių, lai vių ir 
estų, kurie savo kilme nė 
ra rusa i,Laišką redakcija 
gerokai sut r impino.neįdė 
dama sportiniikų-pabal- 
tiečiųpavardžių,kurie va 
karų pasaulio spaudoje vi 
suomei pavadinami rusais. 
- 12-tos klasės mok.Jonas 
Karalėnas gavo vasarai 
300dol. stipendiją praktt 
kurtis Me Master u-te. KB.

SLA SUSIRINKIMAS
S LA 72 kuopos narių su 

sirinkimas -išvažiavimas 
kviečiamas gegužės 15d. , 
sekmadienį,4 vai.p.p. Si. 
Catharinėje 27 Gordon Pu, 
pas mūsų narius Dauginus. 
Tai bus maža ekskursija 
į kaimyninį miestelį.Turi 
me įvairių reikalų, todėl 
nariai prašomi skaitlingai 
dalyvauti pirmą kartą ruo
šiamame susirinkime toli 
mesniame atstume nuo Ha 
miltono.Neturį savo susi
siekimo priemonių, prašo 
mi pranešti kuopos pirm, 
bent dvi dienas anksčiau.

Kp. pirmininkas
HAMILTONO LIETUVIŲ 
VEIKLA IR NAUJA LN 

VADOVYBĖ 
Hamiltonas yra pasižy

mėjęs kaipo veikliausia lie 
tuvių kolonija.Hamiltonie 
čiai pirmieji suruošė Kana 
dos Lietuvių Dieną, kuri ta 
po tradicine.

Įsisteigus Tautos Fondui 
Hamiltono lietuvių koloni 
ja surenka stambias su
mas Lietuvos vadavimo 
reikalams. Veikia skaitltn 
gos ir stiprios tautinių šo 
kių grupės, sporto klubas-

' ka pasišventusių pirmųjų 
Ln organizatorių imta ruoš 
tikoncertus,šokius ir telk 
ti lėšas šiam didžiajam 
tikslui. Šiose sunkiose or 
ganizavimosidienose teko 
didžioji našta nešti St. Bak 
šiui.

1956 IV 18 v-ba paskelbė 
spaudoje atsišaukimą ir at 
sakė abejojantiems "Ar pa 
siseks" Valdyba motyvavo: 
j ei visi vieningai prisidės- 
Lietuvių Namai Hamiltone 
bus pastatyti.Esant St. Bak 
šiui pirm, ir padedant vai

NIAGAROS PUSIASALIS
KRAŠTAS KYLA KAIP ANT MIELIŲ

Kur prieš dešimt metų 
buvo tušti laukai, vynuogių 
ir abrikosų sodai-šiandte 
ną jau auga miestas. Niaga 
ra ir St. Catharines mies 
tai jau įsilieja vienas į ki 
tą. St. Catharinėje paduoti 
prašymai statyti namus 
iki 20 aukštų.

Fabrikai eina vis didyn 
ir didyn ir samdo vis dau 
giaužmonių,kurių čia prl 
važiuoja iš visų kraštų. Na 
mų kainos kai kuriose vie 
pakilo dvigubai.

Tas viskas liečia ir lie 
tuvius.Visi turi gerus, pel 
n ingus darbus, vis i yra ge 
kai pras įgyvenę .Tuo tarpu 
iš Lietuvos ateina liūdnos 
skurdo žinios, jei neskaity 
ti valdžios pristatytų pa
statų,kad bedarbiams duo 
ti darbo. Deja, tie pastatai 
žmonių vargo nesumaž ina.

Gerai eina šio krašto ir 
lietuvybės darbas.Vaikai 
išaugo,kai kurie įstojo net 
į vietinį St. Catharines uni 
versitetą. Jaunimo judėji 
mas visoje tremtyje stip
riai atsiliepia ir čia visų 
akys dabar nukreiptos į 
parėmimą jaunimo darbo, 
tačiau ir tėvai neatsilieka 
nuo veiklos .Senai įsistei
gusios įvairios organizaci 
jos tebeveikia gerai, visų 
santykiai geriausi, nes ne 
bėra kam drumsti ramy
bės,kaip tai būdavo seniau. 
Tačiau,deja,žmonių skirs 
tymo,rūšiavimo, kerštavi 
mo dvasia nerodo noro iš 
nykti visai, o turėtų išnyk 
ti,nes lietuvis lietuviui yra 
ir turi būti brolis, Karta is 
paslydęs,kur is žodis turė 
tų būti praleistas pro au
sis, nes kas gi neklysta?

Reikia tikėtis,kad iršis 
neigiamumas greitai iš
nyks .

Aną dieną susirinko jau 
nimui - skautams remti 
draugijos valdyba, sudary 
ta iš viso pusiasalio atsto 
vų, Buvo prieita prie išva 
Vytis, vaidintojų mėgėjų 
grupė "Aukuras" ir kelioli 
ka organizacijų.

Hamiltono lietuviai būda 
miorganizuoti nutarė dėti 
pastangas įsigyti savas lie 
tuviškas patalpas. 1954 m . 
kovo 28 Hamiltono Lietu- 
viųB-nės v-ba sušaukė vi 
šuolinį susirinkimą, kur 
vienbalsiškai nutarė lietu 
viškų patalpų reikalingumą 
ir išrinko laikinę v-bą:J. 
Paleliūnas-pirm. / senas 
emigrantas/, J. Valevičių, 
St .Dalių, V .A ntana itį ,K ,Ba 
roną,B.Kroną ir J, Bajorai 
tį. Laikinoji HLN v-ba sa 
vo darbą tęsė iki 1956 m. 
sausio 15 d. ,kada buvo iš 
rinkta nauja v-ba iš.-St.Bak 
šio-pirm. VI. Zaukos, VI. 
Stebingio,A If. Paukščio ir 
J.Blekaičio.Pirmieji orga 
aizaciniai metai buvo sun 
kūs.Nors v-ba per spaudą
kvietė tautiečius įnešti į no salės.Nupirkus dabartį

dos, kad draugijos darbas 
yra pasidaręs labai didelis 
ir svarbus suteikiant šio 
krašto jaunimui-skautams 
reikiamos veiklai paramos 
ne centais,bet šimtais do 
lerių,kaip pernai ar užper 
nai sukeliant tam tikslui 
daugiau kaip 2000 dolerių 
už kuriuos pastatyta skau
tų namukai bendroje sto
vykloje, įsigyta palapinių 
ir kitų reikmenų, pasiųsta 
stovyklon keliosdešimtys 
skautų,paremta vadovų kur 
sai,paremtas bendras žy
gis į New Yorką ir dar pa 
silikta kasoje porą šimtų 
dolerių.

Didelė šios sumos dalis 
atėjo iš pernykščių Joninių 
-pelnogauta septyni šimtai 
dolerių,sujudinta virš 1OOO 
žmonių,labai aukštai iškel 
tas lietuvybės darbas visa 
me pusiasalyje.Sujungtos 
abi bendruomenės ben
dram darbui ir gražiam 
tikslui.

Šiemet šis visas judėji 
mas bus perkeltas į Velan 
dą nes Joninės birželio 19 
dieną įvyks St.Stevens sa 
Įėję,gražioje pamiškėje ir 
turės ypatingai gyvą pro
gramą su Joninių laužu,vai 
nikais ir gėlėmis visiems 
Jonams.

Tai šventei ruošti jau su 
rinkta aukų apie 200 dole 
rių,o tai yra tiktai pradžia 
didelio darbo, kurį dirba 
daugybė jaunimo ir dar dau 
glau vyresniųjų lietuvių,ku 
riems rūpi, kad šio krašto 
lietuvybės darbas žydėre 
žydėtų.

Į St.Catharinę šių metų 
bėgyje atvyko iš Lietuvos 
dvi lietuvės, o į Velandą 
viena.Visos pasirodo veik 
lios,nuoširdžios ir tuoj įsi 
traukėį lietuvybės darbą , 
tuo būdu mūsų Pusiasalio 
jėgos neina mažyn, bet di
dyn. Pavasaris .

dybai sėkmingai ėmė augti 
lėšos.St.Bakšys lankyda
mas lietuvius patyrė juodo 
ir balto.Vieni priėmė vai 
šingaŲkiti išbarė,treti ne 
apsisprendžia. St .Bakšys 
būdamas reto pasiryžimo, 
nepasiduoda pesimizmui. 
Kai tik turi liuosą savait
galį vyksta į kitas lietuvių 
kolonijas ir dažnai grįžta 
su laimėjimais,ne savo as 
meniškiems reikalams,bet 
visai Hamiltono lietuvių ko 
lonijai. Jo pastangomis pa 
sisekė apie 25 tūkstsurlnk 
ti.

Organizacinis darbas SL 
Bakšiui sekėsi.Beveik jo 
vieno pastangomis buvo iš 
parduota looo šėrų po $IOO.

1958 m. vasario 5 d.Ha 
miltono lietuviai įsigijo da 
bar vadinamus Lietuvių Na 
mus, susidedančius iš 21 
apartmento,krautuvių irki 

LN Fondą indėlius, bet ma 
žas skaičius atsiliepė, rei 
kėjo eiti iš namo į namą ir 
po keletą kartų kol šimti
nę paskolina.

Kiekvienas pradėtas dar 
bas reikalauja išlaidų.Dė

nius LN K, B.rašo NL 1958 
Nr.7 "Hamiltonokolonijoje 
atverčiamas naujas gyveni 
mo lapas". Tai mūsų sti
prus ekonominis,kultūrinis 
ir tautinis ramstis pastaty 
tas dėka nepailstamo visuo 
menininko Stasio Bakšio. 
Per dvejus metus vaikščio 
damas iš namų į namą, va 
žinėdamas po apylinkių lie 
tuvius ūkininkus ir mažės 
nes lietuvių kolonijas, jis 
vienas surinko 20 tūkstšių 
namų įsigijimui. Ir jeigu 
šiandien Hamiltono lietu
vių kolonija garsi yra visa 
metremties gyvenime, tai 
taip pat liūto dalis St.Bak 
šio, kuris beveik keturis 
metus vadovavęs Tautos 
Fondo skyriui, jį įstatė į 
puikias vėžes,vienas išpla

SAULT ST. MARIE
DIDESNĖS NAUJIENOS
Motinos dienos minėji 

mą mūsų v-ba numato įvyk 
dyti gegužės 14-tą dieną,va 
kare, ukrainiečių salėje, 
Bay-View. Pasiruošimo 
darbai jau dabar vyksta .Da 
lyvausiantieji programoje 
-pasirodyme jaunosios kar 
tos atstovai suvežami repe 
ticijoms-parengimui į tau 
tiečių Girdzevičių namus 
kur juos ruošia ap. valdy
bos sekretorė Danutė Gir 
dzevičiutė/pilna energijos 
po atostogų Floridoje'./ir 
parengimų vadovas/'Chief 
Contactor"/Viktoras Staš 
kūnas.

Po oficialios minėjimo 
programos ir išleidus jau 
n imą namo, ten pat įvyks 
ir linksmoji dalis su šo
kiais ir bufetu.

Mūsų mieste dažnokai 
lankos i prieš kelioliką me 
tų čia gyvenęs, o dabar Ha 
miltone įsikūręs ir gero
kai prasimušęs rangovas 
Antanas Liaukus, gražiai 
užsirekomendavęs savo 
Hydro įstaigų ir Jaunimo 
Centro statyba pačiame Ha 
miltone.

Mūsų mieste A. Liaukus 
kartu su vietiniais rango
vais Sendžikais šiuo laiku 
vykdo iš karto 5 gyvenamų 
namų /"bungalow" tipo/sta 
tybą.

Motinos dienos proga mū 
sų mieste žada apsilankyti 
Sudburyje gyvenąs lietuvių 
kapelionas kunigas A.Sa
bas.

Seniausioji mūsų koloni 
jos tautietė Marijona Skar 
žinskienė gegužės mėn. 
pradžioje išvyko keliems 
mėnesiams į Čikagą,kur 
žada aplankyti savo skait 
Tingus giminaičius,o ilgiau 
apsistosianti pas savo dūk 
r as-P.Stanienę Vaukegane 
ir pas M.Jasiūnienę-Evans 
tone.

Senelę Marijoną į Čika 
gą išsivežė mūsų miestan

__  trumpam vizitui iš Čika 
gos atvykę giminės-V. Sta 
nis ir inž,D. Bielskus.

Graž ia i p ras idė jusį pava 
sarį staigiai nutraukė po
rai dienų sugrįžusi žiema , 
tačiau rašant šią korespon 
denciją atrodė, kad tai bu 
vo paskutinis žiemos pasi 
spardymas, o tuo labiau, 
kad meteorologijos biuras- 
pranašauja labai šiltą ir bet nepatenkino hamiltonie 
lietingą pavasarį. J. Sk, čių lietuvių kultūrinę veik 
--------------------------------------- lą.1961 m.gruodžio 4 d.įvy 
tino už 5 tūkst. knygų /už kęs HLN visuotinis susirin 
gautą pelną pardavus kny- kimas įgaliavo valdybą už 
gas $1200,-perdavė Tautos pirkti miesto centre virš 
Fondui/.

"Sudarė gražius 16 vasa 
rio gimnazijai remti būre 
liūs ir kt.Nekartą prarijęs 
karčią piliulę,p,Bakšys "ne 
sukrito" tačiau tiesia lini 
ja ėjo prie savo tikslo". Be 
abejo,negalima užmiršti ir 
visos Lietuvių Namų Fondo 
valdybos,kuri sudaryta iš 
įvairių asmenų ir pažiūrų
bei įsitikinimų-gražiaiben 
dradarbiavo".

"Nepriklausomos Lietu 
vos" J.Kardelis plačiai ap 
rašo 1958 m.NL Nr.18.Ha 
niltono lietuvių kolonijos 
veiklą ir kolonijos pastan 
gas įsigijant Lietuvių Na
mus.Toliau rašo:"Bet gre 

: ta kolektyviojo darbo, yra 
ir individualus, asmenų pa 
sireiškimas. Šiuo atveju 
bus teisinga suminėti kuk 
lauš asmens-Stasio Bakšio 
asmeninę iniciatyvą,pasi 
ryžimas ir tiesiog pašiau 
kojantis veikimas. Kad gi 
daugiau kolonijų turėtų to 
kių iniciatyvingų ir tokių 
veiklių tautiečių'.Garbė jam 
St. Bakšiui ir tt. "

Nupirkti vadinamieji H 
NLdavė puikias pajamas ,

nuošir-

gražiai
A. Vis-

WELLAND, Ont
APYLINKĖS VEIKLA
Lietuvių priežodis sako, 

kad geriau vėliau ne kaip 
niekada. Šis priežodis pa
naudotas tam, nes šioje 
korespondencijoje nori
ma paliesti reikalai, ku
rie gal jau ir pavėluoti.
Norėtųsi keliais žodžiais 

apibūdinti sklandžiai pra
ėjusį vasario šešiolikto
sios minėjimą. Minėji
mas šįmet buvo toks 
sklandus ir jaukus, gal 
būt dėl to, kad jo prog
ramoje dalyvavo mūsų 
jaunimas. Tikrai įdomią 
paskaitą skaitė KLB Kra
što valdybos jaunomo sek
cijos pirmininkė Giedrė 
Rimkūnaltė. Paskaita pa
sižymėjo minčių gilumu 
ir naujoviškumu. Vyres
nieji turėjo progos iš
girsti jaunimo norus, jo 
troškimus vyresniųjų at
žvilgiu.

Giedrė turi Dievo dova
na gražiai kalbėti. Wel- 
landas Giedrei 
džiai dėkoja.

Taip pat labai 
pasirodė ir inž.
kontas plačiai pakalbėjęs 
apie jaunimo metus, pa
rašų rinkimą peticijai bei 
lėšų telkimą jaunimo kon
gresui.
Minėtiems vajams Wel- 

landė vadovauja pats A- 
loyzas, Suprantama, mū
są apylinkėje yra sunkoka 
tuos vajus pravesti nes 
labai maža jaunimo. Ne
žiūrint to, Aloyzas suge
bėjo surasti jaunųjų ir 
tas reikalas gana neblo
gai tvarkosi. Labai džiu
gu, kad Aloyzas jau bū
damas inžinierių, su
randa laiko visuomeni
niam darbui ir tikrai 
daug dirba. Žinoma tė
velių nuopelnas, sugebėjo 
įkvėpti jam tėvynės mei
lę.

Tautos Fondo vajus 
Wellande jau eina prie 
galo

Jau eilė metų Tautos 
Fondo įgaliotinis Myko
las Kuzavas, labai kruop
ščiai ir sąžiningai aplan
ko visus tautiečius ir 
Wellando apylinkę ir su
renka daug aukų. Ponui 
M. Kuzavul priklauso di
delė valdybos padėka, 

akerio žemės ir sumokėjo 
$4O.OOO.V-ba, St. Bakšiui 
pirmininkaujant,per trum
pą lai ką išrūpino paskolą 
iš banko,nes už žemę rei 
kėjo mokėti grynais.Turint 
tinkamą žemės plotą, pra 
dėta telkti lėšos didžiąjai 
statyba i.H LN pirm.St.Bak 
šys vėl vaikšto iš namo į 
namą; lanko artimąsias ir 
tolimas lietuvių kolonijas , 
bet nesudaro pakankamo 
kapitalo, kad būtų galima 
pradėti statybą. Reikėjo 
kreiptis į skolinimo įstai 
gas,kurios pareikalavo sta 
tybos planų. Padėties ver
čiami,v-ba turėjo padaryti 
nutarimą, ir daugumas pa 
s įsakė už, ir planai buvo 
užsakyti,nes be planų jokia 
skolinimo įstaiga nevedė 
derybų.Dėl tam tikrų prie 
žasčių ir turint statybos 
planus .paskolos nepasise 
kė gauti.

Priartėjus LN statybai 
aktyviai pradėjo veikti už 
kūlys is ir trukdė paskolos 
gavimą, ką patvirtino ir 
HLN adv. J.Kostyk.

Pabaiga sek. n-ryje.

GolonialHou.se
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ALVIDAS BULOTA BAIGĖ 
INŽINERIJĄ

Šį pavasarį Alvidas Bulo
ta baigė studijas ir įsigijo 
mechanikos inžinieriaus
diplomą. Jis jau ir darbą 
gavo.

Alvidas Bulota veiklus 
ir gerai išsilabinęs jaunuo
lis. Jis ir skautas ir tauti
nių šokių šokėjas, ir for - 
tepijonu skambina, ir yra 
baigęs Aukštesniuosius Li
tuanistinius Kursus, ir šau
nus vyras. Jaunam akade- 
mikui linkime sėkmingos 
ir našios ateities.

"LITAS" PRIMENA, 
kad balandžio mėn. 30 d. 
visi bankai prirašė palū
kanas už santaupas. Už
tat dabar pats geriausias 
laikas jas perkelti į "Li
tą", kuris moka 5% už 
Šerus ir 4% už depozitus 
ir dar duoda nemokamą 
gyvybės draudimą iki 
$2000 bendros santaupų 
sumos.

DR.J. Š E M O G A S

5441 B ANN ANTYNE, Verdun.
Pirmadienįir
kmirudieni 2“4; 7-9 p.m.

antradieni ir _ .. . 2-4 p.m.
penktadieny

trečiadieni 7—9 p.m.
šeštadieni 11—1 p.m.

PO 7-3175; namų 6-9582.

DANTĮ C Y D Y T O.I A S
Dr. J. MALIŠKA

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

Narnų tel.: Ml: 1-2051.

DR. A. O. JAUGELIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA

1410 Guy Street, 1 aukštas 
11 - 12 kambarys.

Tek 932-6662: namų 737-9681

DR. V. G1RIUNIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA 

3938 Rosemount Blvd.

Tel:RA 7- 5552: namu RA 1- 0656

DR. IRWIN COPNICK
DANTŲ GYDYTOJAS 

4966 Decorie Blvd, Suite 7.

Montreal, Que, Tel. 489- 3191.

Programos vedėjas L. Stankevičius. 
TeL 669- 8834.

LIETUVIŠKAS PUSVALANDIS GIRDIMAS KAS 

ŠEŠTADIENIS PER CFMB STOTI,, 

BANGA 1410, 5.30 VALANDA. VAKARO,

KI 61V fk dt 1465 De Seve St., Montreal 20, P.Q.1* TEL. 766 - 5827

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

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

KASOS VALANDOS:

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

Darbo dienomis: 10.00 — 3.00 vai. i3907 Rosemount Blvd., tel. 722-2472 
kasdien, ilskiriant pirmad. ir šeštad. Dienq: penktod. 1.00 -6.00 vai.

Vakare- trečiadieniais ir (Vakare: pirmadieniais, trečiadieniais
penktadieniais 7.00 - 9.00 vai. 1 ir nenktadieniais 7.00 -9.00 vai.

J. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS

SIUVU IR PARDUODU
Taisau ir Remodeliuoju 
Vasaros laike saugojimas 

/ Storage /.

6396 Bannantyne, Verdun. 
PO 7-6183.

gRBTkL
"LITO" EKSKURSIJA 

JAUNIMUI
/ nuo 6-14 metų / šiais 
metais įvyks birželio 
mėn. 18 d. šeštadieni į 
Granby Zoo. Tvarka bus 
pranešta vėliau. Tėvai, 
kurių vaikai dar nėra 
"Lito" nariais, kviečia
mi juos įrašyti.

"BALTIJOS" 
PARENGIMAS

buvo labai gražus,bet Mont 
realio lietuviai taip gra
žiai parengimo neįvertino 
ir neparėmė.Buvo žmonių 
net iš Toronto ir Kvebeko 
tiktai labai trūko montrea 
liečiu.

Labai graži buvo progra 
ma.Dideliu modernaus šo 
kio išieškojimu aukštu ly 
giu pasireiškė B. Vaitkūnai 
tės-Nagienės ir jos grupės 
šokiai. Tai verta didelio 
dėmesio ir pasigrožėjimo, 
Žymia technika paskambi 
noR. Piešina.besiruošian 
tis muzikas .Tautinių šokių 
grupė labai gražiai pašoko 
tris šokius.

Paveikslų loterijoje G. 
Vazalinsko paveikslą išlo 
šėp. Celtorius, O.Šablaus 
kienės p.Lapinienė,D .A ne 
liūnaitėspJKalakauskas ir 
V.Remeikos p.Montvilas.

Po programos vyko šo 
kiai ir veikė geras bufetas. 
Vakaras buvo gražus ir 
vertas gero dėmesio.

"AUKSO ŽĄSIS" 
JAU ATSKRIDO

Montrealin ir į sceną iš 
plauks savo gimtinėje, A V 
salėje, gegužės 28 ir 29 
dienomis.Į spektaklius at 
vyks autorė Birutė Pūkele 
vičiūtė. Z. Lapinas,kuris 
rūpinasi technikiniu pasta 
tymu, buvo labai susirūpi 
nes garso būsena,bet,atro 
do, kad viskas bus gerai. 
Numatoma gegužės 28 d. 
vienas seansas ir geg.29 
dieną,sekmadienį,du sean 
sai Aušros Vartų salėje .

• Stasiai Markūnui ser
gant, į Montreal; buvo su 
važiavę ir sūnus ir duktė . 
Ligonio svaeikata.dr. Šerno 
guiprižiūrint,jau taisosi.

ADVOKATAS 
STASYS DAUKŠA, LI..D.

4 Notre Dame St. E.
Suite 902 ir 903

Tel: 861-8478 ir 861-8479

ADVOKATAS

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

Suite 205
168 Notre Dame St.E.

UN 6-2063 ir UN 6-2064.

Notaras
J. BERNOTAS 

B.A., B.C.L.

Sun Life Building 
Suite .2001

Tel.: UN 6-4364.

DIDELĖ MONTREALIG 
ŠEŠTADIENINIU MOKY

KLŲ LAIDA
Gegužės 1 d. Montrealio 
šeštadieninės mokyklos 
užbaigė mokslo metus.Iš 
ryto A V bažnyčioje buvo 
iškilmingos pamaldos ir 
po jų salėje aktas.

Šiemet šeštadienines pa 
baigė šiemokiniai:Aušros 
Vartų mokyklą-Adomony- 
tė Vida, Baradinskaitė 
Kristina, Girdžiutė Nijo
lė, Gudaitė Kristina, Gu- 
daitė Verginija, Gurčinai- 
tė Dalė.Juodkojytė Aldo - 
na,Kunnapuu Loreta, Me- 
celytė Rita, Montvilaite 
Rūta, Mockus Edvardas, 
Lapinas Algis, Rimša Ko 
stas, Zubaitė Rima;

V. Kudirkos mokyklą pa
baigė: Alinauskaitė Rita , 
Bunys Algirdas, Bunytė 
V irginija, Gabrusevičiū - 
tė Lilija,Koskus Algirdas, 
Lukauskaitė Angelė, Ma
kauskas Danius, Mališau - 
skaitė Irena, Mozuraitis 
Edvardas, Radzevičiūtė 
Danutė, Slenytė Didija, 
Skučaitė Laima, Tušai- 
tė Aldona, Vaitkutytė Jo
nė ir Žitkutė Vida. Vi
so šiemet šeštadienines 
pabaigė 29 mokiniai. Vi
sus juos sveikiname,pa- 
giriame tėvelius ir pata
riame ateinantį rudenį vi
siems tęsti mokslą Aukš
tesniuosiuose Lituanisti
kos Kursuose.
Aušros Vartų mokyklos 

vedėja yra St. Ališauskie
nė ir V. Kudirkos mokyk - 
los J. Blauzdžiūnienė.

Šeštadienines baigusiem 
Tėvų kom. pirm. L.Sele- 
nis įteikė po gražią knygą 
"Lietuva mano tėvų žemė'.' .

Užbaigimui Tėvų kom. 
suruošė gražias vaišes.

GRAŽUS 
BENDRADARBIAVlMKS
John Petrulis Ine, vykdo St. 
Leonarde Port Maurice dide
lio fabriko statybą,dėl J.Ras
kin Inc., kuri daugelyje vals
tybių,net Rusijoje,turi užsa
kymų dėl darbų. Statybos prie 
žiūra ir architekto darbai archt. 
Zubo, reikia pastebėti, kad 
J. Raskin Inc. dirba inž. Sta
sys Naginionis kaip techniki
nis darbų vykdytojas, per jo 
rekomendaciją virš minėti dar
bai buvo atiduoti lietuviams
Architektui ir statybos darbu 
Vykdytojui, tai gražus gestas, 
kad lietuvis lietuvius palaiko.

Kontraktoriui J. Petruliui 
vadovaujant lietuvių Klubui, 
savo statybos darbų vykdymui 
turi pasisamdęs prižiūrėtoją.

Pr.P. 

PADĖKA
Visiems užprašiusiems šv. 
mišias už mums brangios 
mamytės A ,M agdalenos 
Stankūnienės sielą ir žod
žiu, laiškais ar spaudoje 
pareiškusiems užuojautą- 
širdingai dėkojame.

Dukterys su šeimomis 
ir artimieji.

VASAROTOJU DĖMESIUI! 
Lietuviška Jansonų vasar
vietė Cape Cod vila

AUDRONĖ

Šiais metais atidaroma vasa
rojimui nuo birželio mėn. 18 d. 
iki rugsėjo mėn. 15 d.

Visus tautiečius maloniai 
kviečia atvykti praleisti 
atostogas.
jau dabar priima užsakymus, 

Rosedale St..Boston Mass. 
02124. USA. Tel. 288- 5999.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

BUV. RUSIJOS ARMIJOS 
KARIU ŽINIAI 

pranešama, kad Kanadoj 
gyvenantieji carinės ar
mijos kariai, karininkai 
ir kareiviai, gali gauti 
pensiją. Reikia kokio 
nors įrodymo-dokumen- 
to. Kas jokio dokumen
to neturi, bandoma įro
dymai parūpinti. Eilinio 
pensija 144 dol.mėnesiui 
Pensijos gavimo reikalu 
galima kreiptis šiuo ad
resu: M r. Oskars Perro, 
Notary Public, 1595 Blo
or Street Vest, Toronto, 
9, Ont. Telefonas T-en- 
nok 5-5555.

Jau yra buv.karių, ku
rie pensiją jau gauna.

V.T.

BAIGUSIŲJŲ MONTRE- 
ALYJE AUKŠTUOSIUS 

MOKSLUS 
žiniai pranešama, kad 
visi jie maloniai prašo
mi pranešti telefonu:DO 
6-6220 apie save žinias: 
vardą,pavardę ir specia
lybę, nes ne visų yra tai 
žinoma. Prašoma skam
binti šios savaitės bėgy
je, iki gegužės 15 dienos. 
Žinios reikalingos Kana
dos šimtmečio leidiniui.

"ŽIBINTIEČIŲ DĖMESIUI" 
Buvusios Vokietijoje lie 

tuvių prekybos mokyklos 
"Ž ibintas" mokytojų ir mo 
kinių .dvidešimtmečio pro 
ga,suvažiavimas įvyks spa 
lio 8 d. Toronte,Kanadoje . 
Norintieji suvažiavime da 
lyvauti prašomi, galimai 
greičiau,pranešti savo ad 
resus A .Dilkui,9lMedland 
Cres., Toronto 9, Ont.

Rengėjai.

ANTANAS GRAŽYS 
atstovauja aliejaus pasta
tų apšildymui kompaniją 
/TOlhurst Oil Ltd./.Taip 
pat atstovauja nekilnojamo 
turto pirkimo- pardavimo 
įstaigą/Norman Orr real
ties/. Suinteresuoti prašo
mi skambinti 739-9328. 
Pabandykite-neapsivilsite. 
SVEČIAI IŠ AMERIKOS 
Agr. J.Daugėla ir prof.M, 
Mackevičius, atšventę Cl- 
e ve landė "Dirvos" sukak
tuves, šį savaitgalį lankė 
si Montrealyje, kuris pp. 
Paukštaičių namuose ŠU
sitiko su būreliu montre- 
aliečių, lankė savo pažįs
tamus bei bičiulius, ap
žiūrėjo Montrealio įdomy 
bes ir atostogaudami savo 
kelionę tęsia į Ne’V Yorką, 
Washingtoną ir kitas JAV 
vietas.

LG.ELECTRIC R d.
Elektros kontraktorius 

IGNAS G U R Č I N A S .

889 • - 56 Avenue
Lachine. Tel. 631 • 0882 .

D-L.K. VYTAUTO KLUBAŠ'
2159-61 ST.CATIIER1NE E., MONTREAL.

Nuo 1966 m. pradžios pradedama išnuomuoti sales, 
talpinančias nuo 100 iki 600 asmeny pagal reikalu — 
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 Kluby - J.

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

LAIKRODININKAS
ANTANAS ŽUKAS
1855 WELLINTON ST.

Tel. WE 2- 0644.

TAISAU IR PARDUODU 
ŽEMOMIS KAINOMIS 

LAIKRODŽIUS IR JUVELYRUS.

KURSAI IR MOTINOS 
DIENA

Su pasisekimu praėjo Li 
tuanistinių Kursų mokslo 
metų užbaigimo iškilmės 
ir Motinos dienos minėji 
mas. Prie to pasisekimo 
labai daug prisidėjo Tėvų 
komiteto narių nuoširdus 
talkininkavimas.

Lituanistinių Kursų mo 
kytojai dėkoja Tėvų komi 
tetui ir tėvams už dovanas 
/pasaulinės parodos pasus 
ir gėles/, įteiktas mokslo 
metų užbaigimo akto metu, 
Kursų globėjui A V parap . 
klebonuikun.K.Pečkiui už 
salės nemokamą naudoji
mą,kun. J. Gaudzei už gra 
žiąpaskaitą,skaityta Moti 
nos dienos minėjimo pro 
ga. Tautinių šokių grupei 
ir jos vadovams E.Mikala 
jūnaitei ir A.Mažeikai ir 
visiems tėvams už gausų 
dalyvavimą.

Lituanistinių Kursų 
Mokytojai.

DLK VYTAUTO KLUBO 
REIKALAI

Klubo reikalai tvarkosi ge
rai. Leidimai visi gauti, biz
nis kyla kiekvieną savaitę, 
per balandžio mėnesi, žymiai 
pakilo pajamos. Esame pri
versti sujungti abi apatines 
sales, kad galėtume sutalpin
ti savaitgaliais klijentus. Už 
morgičius procentus jau išmo 
kejome. Visos skolos planin
gai mokamos. Vytautas Trus
tees priverstas susilaikyti 
nuo pinigų priėmimo, nes jau 
surinko $ 170,000.

Turime nesusipratimų su 
Kontraktorium dėl pilno už
baigimo ir pataisymų, bet po 
kiek ir čia reikalai tvarkosi. 
Klubu pasitikėjimas auga net 
ir tų, kurie buvo priešingi 
statybai.

Klubo vadovybė nori, kad 
Klubas būtų visų lietuvių su
ėjimo centru, o ypatingai jau
nimo. Jaunimui duodamos ge
riausios sąlygos.

Pašalpinės draugijos, prade
dant birželio mėnesiu,susirin

VILNIAUS VYTAUTO DI
DŽIOJO GIMNAZIJOS 
5O-ties metų sukakties m i 
nėjimas bus Čikagoje, bet 
Toronte į minėjimą reikia 
registruotis pas Br.Saplį 
1558 Davenport Rd. .tele
fonas LE 71503 ir Hamil
tone pas K.Baroną 1424 
King St.E.,apt. 11,telefo
nas 545-3594. Paskutinė 
registracijos data geguž
ės mėn. 25 diena.

Pagrindinis kalbėtojas 
adv.P.Viščinis. Meninė
je daly: VI. Pilfpavičiūtė- 
Sabaliauskienė, J.Šalnie- 
nė, pian.Motiekaitis,dra
mos akt.M.Lemešytė ir A. 
Dinis skaitys iš J.Cicėno 
kūrybos apie Vilnių.

Po akademinės dalies bus 
vakarienė. Sekmadienį geg. 
29 d. Jėzuitų koplyčioje 12 
vai.pamaldos, kurias laik
ys kun. Panavas. Giedos G. 
Mažeikienė, vargonuos Mo
tieka itis.

Be to, numatomi VKLS- 
gos skyrių JAV ir Kanado
je posėdžiai. K. B.

kimai kiekvieną pirmą penk
tadienį po pirmo,’8 val.vak. 
Klubo patalpose.

Gegužės mėn. 20 d. 8 vai. 
vakaro šaukiamas Valdybos 
posėdis Klubo patalpose.

_ Klubo V ai dvba .
• Iš Lietuvos yra atvykęs 
ponų Skučų tėvelis,kuris

ĮSISTEIGĖ MEDŽIOTOJU- 
-MEŠKERIOTOJUKLUBAS 

"NIDA"
Susirinkimą AV salėje ati
darė iniciatorių vardu J. 
Šiaučiulis, apibūdinęs or
ganizuojamo klubo tikslus 
ir perspektyvas.Aug.My- 
lė supažindino su kanadie
čių klubų įstatais ir gali - 
mybe įsijungti į plačiai iš
sišakojusią Molsono orga
nizaciją.

Susirinkimas išrinko 
valdybą, kuri pasiskirstė 
pareigomis: J.Šiaučiulis- 
pirm., P.Bukauskas-vi - 
cepirm., Aug.Mylė-sekr. 
B.Kirstukas-ižd., nariai: 
Stp. Kę sga ila, K. Tol iuš is, 
St. Vyšniauskas, Rev.kom: 
J. Viliušis, Ja Adomaitis 
ir P.Petronis.

Susirinkimą gražiai ve- . 
dė J. Viliušis, sekretoria
ujant J. Adomaičiui.

Klubo nariais pareiškė 
norą būti nariais pareiš
kė 68 asmens. Norį būti 
klubo nariais prašomi kr
eiptis į valdybos narius.

iš Lietuvos išvyko tiktai 
prieš mėnesį laiko. Sibiro 
ištrėmime jis išbuvo 1O 
metu.
• Marija ir Dovydas Gir
džiai atostogauja Palm 
Beach Floridoje irsiančia 
sveikinimus.

AR ŽINOMA, KAD

’’NEPRIKLAUSOMOS 
LIETUVOS’’ SPAUSTUVĖ

spausdina bilietus, pakvietimus, vizi
tines ir padėkos korteles, įvairius 
blankus, receptams lapelius, vedybi
nius pakvietimus, mirties atveju ui- | 
uc jautos laiškus, visokius n statemen 
tus”, vokus su adresais, laikraščius, 
Sumalus ir knygas.
Darbą atlieka pigiau,negu kitos spaus 
tuvės. Kviečiame įsitikinti.

Spausdintus galime priimti paštu ir paštu 
pasiųsti.

Adresas: 7722 George Street,
L aSalle,Montreal,P. (į. 
C a n a d o.

1966. V. 11. - 19(993)

NAUJAS DANTŲ 
GYDYTOJAS
Šį pavasarį Toronto uni 

versiteto odontologijos fa 
kultetą baigė R imantas D . 
Karka, gaudamas "Doctor 
of Dental Surgery" laipsnį 
ir dantų gydytojo teises .

Dr. R.D.Karka yra tik 
22 metų,gimęs Kaune, yra 
sūnus med.dr. M.Karkie 
nės ir ekonomisto J.Kar- 
kos.Naujasisdantų gydyto 
jas savo darbą pradėjo To 

, ronte, Don Mills rajone, 
kaipo dalininkas su kitu gy 
dytoju.

Naujasis dantų gydyto
jas taipgi yra baigęs Kara 
liškąją muzikos konservą 
toriją,pianoklasę/lOmetų 
kursą/ ir yra pasireiškęs 
kaip gabus pianistas, duo 
damas viešus koncertus .

Taipgi Rimantas yrabai 
gęs lietuvišką šeštadieni 
nę mokyklą ir buvo akty
vus lietuvių studentų veik 
loję.

KLB HAMILTONO APYL
INKĖS VALDYBA PRANEŠ 

ŠA,
kad naujai išrinktoji dvejų 
metų kadencijai apylinkės 
valdyba pareigomis pasis
kirstė sekančiai: 
Krištolaitis Juozas-pirm. 
Skripkutė Liucija - vicep. 
Prunskutė Danguolė-sekr.
Juozapavičius Alf. - ižd . 
Mikšys Kazys-pareng.vad. 
Babeckienė Aldona-jo pad. 
Mureika Tadas-jaunimo sk. 
Visais bendruomenės rei
kalais kreiptis į pirminin
ką: 103 Edith Ave.,telefo
nas 389-2140. V-ba.

APSIDRAUSK!
ADAM0N1S INSURANCE AGENCY INC.
GAISRAS - AUTOMOBILIAI - ATSAKOMYBĖ - GYVYBĖ

P. ADAMONIS
Chartered Insurance Broker

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

S - tos “ Lite“ No. 752 D

A. nokkeliOnas
Commisioner of the Superior Court of Montreal

MONTREAL ENTERPRISES REG’D
VISŲ RŪSIŲ DRAUDIMAS.

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

Sales Managers Assistant 
Keating Ford lietuvis atstovas 

769- 8831.

FORD
Sales Limited

4415 Bannantyne Avė., 
V e r d u n .

F ALCON—FAIRLANE 
GALAXIE—T11UNDERBIRC 

MUSTANG —TRUCKS

USED CARS
1 year guarantee.

Kreipkitės į
LEO GURECKAS

Tel. namų DO6-2548 
Įstaigos 769-8529.
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