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Tai Pasaulio lietuvių jaunimo Kongreso ruošėjai. Iš kairės dešinėn: 
PLB Valdybos narys Jaunimo reikalams ir Kongreso Finansų komi
sijos pirmininkas inž. Vytautas Kamantas, iždininkė Birutė Juodik
ienė, kun. J. Grigonis, vicep.Milda Lenkauskienė, skrt. A.Šenber- 
gas, vicep. Jūra Gailiušytė, A. Garlauskas- visi jie Kongreso Fina
nsų komisijos nariai, ir pačioje dešinėje-PLJ Kongreso ruošimo kom 
isijos pirmininkas inž. A. Zaparackas. Visi jie labai susirūpinę, 
kad lietuviai, kurie laukia jaunimo pasireiškimo ir ragino ir skati
no jaunimą pasireikšti, nepakankamai Kongreso ir Peticijos reika
lams aukoja, o išlaidų yra labai daug, nors ir taupantis.

"1 PLJK KOMITETO POSĖDY Dar sykį išdiskutavus 
----- 1 projektų pastatyti lietuviškų operų "Lokys”,parašytų 

komp. Dariaus Lapinsko, buvo nutartį laikytis anksty
vesnio nutarimo. Opera įvyks penktadienį, liepos 1d., 
7:30 v.v. Maria Aukštesnėje Mokykloje.

Tautos Fondo atstovybės Kanadoje Hamiltono skyrius gegužės 23 dienų mint 
15-kos metų veiklos sukaktuves. Žiūrėkite 7-me puslapyje skelbimą ir infor
maciją. Atvaizde matome TF Hamiltono sk. valdybą /iš kairės/: L.iSkrtpku- 
te-ptrmininkę, K.Norkų, A.Pilipavičienę ir antroje eilėje: K.Milerį, St.Da- 
lių-sekr., P. Sakalą ir F. Rimkų. Foto A. Jūraitis.

pakankamo darbingumo repre
zentuojančio asmens minėtcP 
se miesto dalyse nebuvo pa
daryta,pasiryžęs būti daugiau 
artimu ir prieinamu visiems, 
o ypač LaSalle miesto gyven
tojams. Tad lietuviai sukrus-

Lietuvis adv.JOSEPH MILLER 
kandidatuoja į Quebec'o 

Parlamenta.
Qbebec'o Parlamento rinki

muose, kurie įvyks š.m. bir
želio 5 d., adv. J.P. Mileris 
yra išstatytas nepriklausomu 
(Independent) kandidatu Mar
guerite- Boureogs balsavimo 
apylinkėje. Pagal naują bal-
savimo apylinkių pertvarkymą, kime gyvai dalyvauti rinkimi- 
sią apylinkę sudaro LaSalle, ' ” ’ ”
St. Pierre, West Montreal ir 
NDG Montreal su 38,00’0 bal - 
suotoju. Liberalu partijos ofi
cialiu kandidatu yra iki dabar 
esančioji Transporto ir Susi
siekimo ministeris Kirkland- 
Gasgrain, Union National par- 
tijos kandidatas dar iki šio 
laiko nėra išstatytas.

neje kampanijoje netik savų
jų tarpe,bet kalbinkime visus 
ir visur sutiktus pažįstamus 
kitataučius, kad balsuotu už 
adv. J.P. Mileri.

Adv. J.P Miller yra gimęs 
1930 metais, baigės teisiu 
mokslus ir jau per 10 metų 
verčiasi advokato praktika 
Montrealyje, laisvai kalba lie-

DIDELĖ PADĖKA Illinois Prekybos Rūmams už jų 
$600.00 finansinę paramų Jaunimo Kongresui. Dabar
tinių ir ateinančių savaičių aukos daug nulems Kong
reso atsiekimų galimumus. Tad, prašome kiekvienų 
lietuvį remti savo jaunimų ir padėti jam atsiekti savo 
užsimojimus šiuose Jaunimo Metuose. Aukas prašome 
siųsti šia antrašte:

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

A. KLEINAITIS, dėstus fizinį auklėjimų vienoje ameri
kiečių mokykloje, vadovaus sportinei programai studi
jų savaitėje bei bendroje jaunimo stovykloje.

JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS TAŽIBA, susirin
kusi š. m. balandžio mėnesio 30 - gegužės 1 dienomis 
Detroite, atkreipė ypatingą dėmesį į Jaunimo Kongre
sų,
ŽINIOS IŠ UŽSIENIO: Buenos Airės Lietuvių Bendruo
menės jaunimo sekcijai vadovauja inž. J. Babarskas, 
kuris planuoja dalyvauti Jaunimo Kongrese ... E. ,Gra- 
mašauskaitė, gyvenanti Mexico City, Mexico, gyvai do-

TRUMPOS ŽINIOS
• Kinijos komunistai susprog 
dino trečia atomine bomba JAV 
bombos Hirošimoje stiprumo.
• Birželio 1 diena Dominiko 
nų respublikoj e renkamas pre 
zidentas.
• Egipto sostinėn, Kairan, 
atvykęs SSSR min.pirm. Ko
sygin tarėsi su Nasseru. Ko 
sygin bando arabus palenkti 
savo pusėn.
• Alžyrui rusai davė lOspra 
ausminiu lėktuvu ir paveikė 
Alžyro valdžią, kad nutraukė 
kultūrinio bendradarbiavimo 
sutarti su Izraeliu.
• SSSR generalinis sekreto 
rius Brežnev lankėsi Rumu
nijos sostinėje Bukarešte, 
kuri bando atgauti daugiau

W NAUJA KANADOJE
DIDELĖ MOKYKLŲ
REFORMA KVEBEKO 
PROVINCIJOJE
Kvebeko provincija, vai 

doma liberalų, gan greit 
gali tapti pačia pažangiau 
šia Kanados provincija.

Lesage liberalų vyriau 
sybė Kvebeko provincijai 
padarė labai naudingų re 
formų, dėl kurių stiprėja, 
provincijos ekonomika.Ne 
mažiau reikšmingos yra 
ir reformos kultūrinėje 
srityje.

Paskutiniu laiku labai 
radikaliai reformuojama 
švietimo sritis. Mokykla 
tampa švietimo ministeri
jos valdoma,kai ligšiol ji

KANADA NORI BŪTI EKO
NOMIŠKAI SAVARANKIŠ
KESNĖ

Kanada, kaip auganti ir 
besivystanti valstybė, la
bai reikalinga kapitalų, ku
rių labai didelius kiekius 
ji gauna iš kitų valstybių, 
ypač gi iš Amerikos, įvai
rių investavimų būdu. Bet 
svetimas kapitalas, žino
ma, rūpinasi savo reika
lais.

Kanada, kaip ir kiekvie
na kita valstybė, rūpinasi,, 
kad ji pati augtų ūkiškai ir 
kiek galima būtų ūkiškai 
ekonomiškai savarankis-: 
kesnė.Tuo tikslu Kanados 
Finansųministeris turėjo

Adv. J. Mileris yra pasiry
žęs laužti tuos ledus, kurie 
iki šiolei nebuvo mėginami 
nevienuoseQuebec'o rinki
muose, kad kandidatuotų as
muo, kuris būtu kilme ne is 
pagrindinių 2-ju Kanados tau
tybių, kai tuo tarpu kitose pro
vincijose, ypač Manitoboje, 
ukrainiečių kilmės kanadie
čiai jau seniai išrenkami pro
vincijos valdžioje. Tad mums, 
ypač lietuviams sis mūsų tau
tiečio pasiryžimas yra sveikin 
tinas ir linkėtinas rinkimines 
pergalės, nes p. Mileris, tapęs 
išrinktu, yra pasiryžęs pada
ryti ta, kas iki dabar dėl ne-

tuviu, prancūzu ir anglu kal
bomis, neatitolęs nuo lietu
viško gyvenimo, priklauso 
kai kurioms organizacijoms, 
jutarpeDLK Vytauto Klubui, 
kuriam jo tėvai - Petronėle ir 
Juozas daug metu priklauso 
ir yra entuziastiški jo ir kitų 
lietuvišku parengimų lankyto
jai. Adv. Mileris yra vedęs pran 
cūzu tautybės žmoną Lorraine, 
kuri yra visiems simpatinga 
ir nuolatinė io profesinio dar
bo talkininke.

Adv. J.P. Miller- kaip Ne
priklausomo Kandidato rinki
minė programa bus paskelbta 
sekančiame NL numeryje.

misi visais Jaunimo Metų bei Jaunimo Kongreso dar
bais . . .

PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO KONGRESAS
žada būti gausus dalyviais 
Iki gegužės 1O buvo užsi
registravę 115 jaunimo ats
tovų iš 15 valstybių/ išsky
rus JAV ir Kanadą/:

Anglija-9įArgentina-16, 
Australija-21,Austrija-2, 
Belgija-3, Brazilija-5, Ita- 
lija-2,Kolumbija-7, Naujo
ji Zelandija-1, Prancūzija 
-7,Švedija-2,Šveicarija-l, 
Urugvajus-3,Venecuela-l4, 
Vokietija-22.

Iš JAV ir Kanados žada 
suvažiuoti tūkstančiai į Či-

ti atvažiuoti paskyrė 15f 
OOO dolerių. Dalį pinigų 
reikėjo pasiskolinti, nes 
užsakant keliones nebuvo 
pakankamai pinigų.Iki šiol 
atsirado keli didesni me- 
cenatai:Studen»S-ga 1OOO 
dol.Naujajai Zelandijai,V. 
Kizlaitis iš Clevelando ap
mokėjo kelionę Vasario 16 
gimnazistui iš Vokietijos; 
Br. ir Vl.Seleniai iš De
troito apmokėjo kelionę Ko 
lumbijos atstovui;Margu— 
čio radio ir JAV LB Tary-

"Saram Poloniae Millenium” — šventieji Lenkijos tūkstantiniai 
metai — tokis parašas yra po šiuo vaizdu. Tai lenkų išleistas 

Romoje vokas, kurio dešiniajame kampe yra Vilniaus katedra.

kagą. bos sesijos dalyviai sukėlę
PLJK FinansųKomisija pinigus Jūratei Reisgytei 

kitų kraštų jaunimui padė- iš Australijos atvežti.

VATIKANO NETAKTAS
Vadinamo lenkų "Milte Misericordiae Ostrabra-

y ' »
siškai nesuprantamas Va 
tikano pašto įstaigos nebo 
jimas tų jausmų bei teisių 
kurios sieja lietuvius su 
Vilniumi ir Aušros Var- 
tais.Vatikanas šiuo atveju 
pasielgė neatsargiai".

Jungti Lenkijos krikšto 
tūkstantmetį su Lietuvos 
sostinės šventove yra dide 
lis diplomatinis netaktas . 
Tai yra pataikavimas Len 
kijos imperializmui.

Kad Vatikanas dar kartą 
patirtų,jog neteisinga yra 
skriausti lietuvius ir pa-

Visi JAV ir Kanados lie
tuviai bei organizacijos 
prašomos skubiai padėti 
savo aukomis.

Lithuanian Youth Con
gress,c/o Mrs .B. Juodikis,
1794 East 227 Street, 
Cleveland, Ohio 44117.

BOSTONO KARDINOLAS 
Cushing ir eilė Amerikos 
kongresmanų jau pasira
šė Jaunimo Peticiją Jung 
tinėms Tautoms. Ar kas 
rūpinasi, kad Peticiją pa
sirašytų Montrealio kar
dinolas P.E. Leger?

laisvės.
• JAV karo min. McNamara 
pranešė senato komisijai,kad 
nuotaikos Vietname kinta,nes 
Vietkongas isitikino,kad karo 
negalės laimėti.
• Popiežius pamaldų metu 
Sv.Petro ir Povilo bazilikoj 
papeikė Lenkijos valdžia, 
kad neleido jo i Lenkiją.
• JAV senatorius Church,ap
važiavęs Europos valstybes, 
pareiškė per televizija, kad 
Amerikai reikia susitarti su 
Atlanto sąjungos nariais be 
Prancūzijos.
• 62,000 Anglijos prekybos 
laivyno tarnautoju, nežiūrint 
pirm. Wilsono raginimu, pa
skelbė streiką, reikalaudami 
pakelti darbo atlyginimus.
• 60 diplomatu, esančių Pe
kine, išvyko ekskursijon i ■ 
Saridungo provincija, bet atsi 
sakė važiuoti Rusijos ir Ju
goslavijos atstovai;
• Ruošiasi erdviu kelionėn 
JAV Ge,..ini 9.
• 30 Afrikos valstybių pa
reikalavo sušaukti JTO Saugu 
mo tarybą spręsti Rodezijos 
klausimą.
• Iš Rusijos pasitraukęs ra
šytojas Tarsis dabar važinė
ja per JAV su paskaitomis 
apie Sov.Rusija. Vašingtone 
jis kalbėjo apie jaunimo ap- 
sijungimą i “'SMOG'Jkas reiš

priklausė bažnytinei orga- 
nizacijaijir buvo suskaldy
ta į katalikų ir protestantų 
sektorius.Dabar mokykla 
apjungiama ir pavedama 
švietimo ministerijos ži- 
nionJCiekvienoje mokyklo
je galės būti visokių relP 
gijų mokinių. Nors tikyba 
bus dėstoma, bet kas neno
rės, tikybos galės nesimo
kyti, nes ji nebus privalo 
ma.

Atkreipiamas didelis dė
mesys bendrojo lavinimo 
tikslui, kad mokykla tar
nautų kultūrai ir jos kili
mui.
• Pearsonas Kanados parla
mente pareiškė, kad jis tol 
bus min. pirmininku, kol tu
rės visuomenes ir parlamen
to paramą,

• Suskilo Kinijos komunis
tai, nes atsirado stipri opozi
cija Mao Tsetungoir Ču En- 
lajaus politikai. Opozicija 
pritaria Maskvos linijai.
• Albanijos diktatoriui išvyks
tant iš Pekino, paskelbtas 
bendras komunikatas, kuria
me pasmerkti Rusijos komu
nistai, kaip revizionistai, iš- 
davusieji komunizmą.
• Indija susirūpinusi, kad 
Kinijos komunistai koncen
truoja kariuomenę palei Indi
jos pasieni.

spaudai specialų pareiški
mą, kurio prasmė yra ta, 
kad Kanada darys pastan
gų kiek galima atsipalai- 
doti nuo priklausomybės 
svetimam kapitalui irkiete 
galima rūpinsis vystyti sa
vo kapitalus ir galimybes. 
Dar prieš finansų ministe 
riopareiškimą,išėjo buv. 
fin.min.Gordono brošiūra, 
kurioje jis kelia Kanados 
savarankiškėjimo klausi 
mus ir atsipalaidavimą 
nuo svetimo kapitalo.

f

NAUJI KONTRAKTAI
MontrealioPollHall As 

sociates derasi dėl pasiū 
lymo pastatyt Hong-Konge 
tunelį 40 milijonų dol. ver 
tės. Winnipege Wilson Sta 
tioners Ltd. stato rūmus 
1 mil.dol.vertės. British 
Columbia Hydro pasirašė 
1.500.000 dol. pastatyti 
elektros liniją tarp Terra 
ce ir Alice Arm.Manufac 
turers Life Insurance Co . 
naujos šildymo sistemos 
įvedimui paskyrė 3 mil. 
dol.

KANADA NEDALYVAUS 
RODEZIJOS BLOKADOJE

Užs.reik.min.Martin pa 
reiškė spauda i,kad Kanada 
nedalyvaus Rodezijos blo 
kadoje.nes įsitikinusi, kad

nium Poloniae" proga jau ma. taikauti lenkų imperializ- kia: Smielost- dr<-sa, Molo- • Kinai susirūpinę, kad Ru- blokada neveiksminga ir
išėjo / šios gegužės pra
džioje/ nauja Vatikano paš 
to ženklų serija,kurios 50 
lyrų vertės ženkle pavaiz 
duoti karalienė Jadvyga, 
Krokuvos universiteto kie 
mas ir Aušros Vartai, po 
kuriais padėtas užrašas:

Amerikos lietuvių katali 
kų laikraštis "Darbinin
kas" geg.lO d. rašo:"Ką 
bendro turi prieš 1OOO me 
tų įvykęs lenkų krikštas su 
Vilnium, kada 996 metus 
nebuvo nei Vilniaus nei 
Aušros Vartų ?.. .Betgi vi

mui,parašykime Vatikanui 
laiškų ir pasakykime, kad 
lietuvių tautai ir Lietuvos 
valstybei yra daroma di
delė moralinė skrftauda, 
ypač įstaigos,kuri save lai 
ko stovinti absoliutės tie 
sos sargybos viršūnėje.

• JAV prezidentas Johnso- 
nas pasiūlė sudaryti tarptau 
tinę sutarti, kad Mėnulis ne
bus išnaudojamas karo tiks
lams, o tiktai mokslo tiks
lams, bet Rusija i pasiūlymą 
neatsako.

dost - jaunystė,Otvaga- ryž
tas ir Glubina- galimybė. Tar 
sis pranašauja Rusijai per
versmą.^

Turkai ir Graikai susitarė 
dėl derybų Kipro klausimu. 
• Pranešama, kad JAV moks 
lininkai išradę nauja atomini 
ginklą.

sai koncentruoja kariuomenę 
Išorinėje Mongolijoje, kuriai 
gresiąs kinę užpuolimo pavo
jus.
• Saudi Arabija gavo iš JAV
lėktuvu ir ginklu. Ji yra Vaka 
ru salininke. Tai Rusija sten-
giasi prisitraukti kitas arabų 
valstybes.

naudos neatneš.
MAŽINAMA KANADOS 

KARIUOMENE
Karo min. Hellyer pareiškė, 

kad Kanados kariuomenė bus 
100,000 asmenų,

tačiau palaipsniui, bet nema
žinant jos pajėgumo.

sumažinta
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Laikykimės aiškaus 
kelio

Gerbkime, saugokime ir 
puoselėkime principusJDi 
tižiuosius principus, ku
riais remiasi mūsų tautinė 
egzistencija. Su,ja susie
ti visi kiti mūsų reikalai, 
rūpesčiai ir darbai.
Svarbiausia-su egzisten

cijos principu susietas ne 
tiktai mūsų išsilaikymas, 
bet ir mūsų kova už lais
vę ir Lietuvos nepriklau
somybę. Jeigu neišsaugo
sime egzistencijos, nebus 
ir kovos už laisvę, nebus ko 
vos iruž nepriklausomybę.

Gyvenimas emigracijos 
sąlygose yra labai trapus. 
Kiekvienai emigracijai gy
venimas yra sunkus. Ypač 
vyresnio amžiaus žmonėm, 
Jaunimas mažiau tą jaučia. 
Dažnai jis klysta jausda
masis lyg ir savo aplinku
moje esąs, lyg ir savo są
lygose. Bet tai nėra tikra. 
Ir jaunimui, naujos ateivi- 
jos, daugelis durų yra už
darytos. Tat naujiems į- 
migrantams reikia didelio 
apdairumo ir didelio vie
ningumo, kad išsikovotu
me pripažinimą.

Gyvenimo ir kovos už bū 
vį sąlygos apsunkinamos 
tuo faktu, kad žmonijoje 
dabar vyksta įtempta ide 
ologinė kova. Kova ž iaur i. 
nes joje nesivaržoma jo
kiomis priemonėmis.

Tokios būsenos akivaiz
doje, norint ką nors lai
mėti, reikia .sutelkti vi
sas jėgas ir veikti vienin
gai. Mūsų sąlygomis rei
kia ypatingą dėmesį skirti

N etiketai mirus 
POVILUI BUDREIKAI, 

jo artimiesiems,

PONIAI BUDREIKIENEI, ALFONSUI IR JURGIUI 

GUDAMS SU ŠEIMOMIS IR VISIEMS ARTIMIESIEMS 

nuoširdžią užuojautą reiškia E.ir J. Kardeliai.

Sudburio /Ontario/ lietuvės pasižymėjufeios tarptauti
niame tautinių valgių demonstravime. Atvaizdas šis 
buvo įdėtas į Sudburio Starą.

"GELEŽINIS VILKAS" 
medžiotojų ir žuklautojų 
klubas išrinko naują valdy 
bą: Juozapavičius A.-pirm. 
Dūda Br.-sekr.,Bružas V. 
-ižd.

Naujoji valdyba birželio 
5 d., sekmad, Manitoulin Is 
land,Dūdos Br.,Gurklio P . 
ir Augustino Br. vasarvie 

Bendruomenės organiza
cijai, kuri jungia lietuvius 
visame pasaulyje. Ir tai 
yra labai gerai, nes gi vie
nybėje - galybė. Tat viso 
mis jėgomis ir visais bū
dais reikia palaikyti ją ir 
puoselėti.

Tam tikslui yra viena ge
ra priemonė-Lietuvių Fon
das, kuris turi apimti visų 
kraštų lietuvių kolonijas.

Nebus atsiektas didysis 
jo tikslas, jeigu Lietuvių 
Fondai nebus sulieti ir su
derintas jų veikimas tiks
lui, kuris yra vienas už 
Lietuvos ribų esantiesiem, 
Šitas klausimas busimo

jo Kultūros Kongres o turė
tų būti rimtai išspręstas.

Visokiu atveju, Lietuvi) 
Fondai turi būti priklau - 
somi ir pavaldūs Bendruo
menės organizacijai. Jei
gu to nėra, tai tą reikia pa
daryti. Visokis argumen - 
tavimas.kad kliudo įstaty
mai, yra tiktai atsikalbin
ėji mas. Galimybės jei ne 
vienos, tai kitos yra nuga
lėti visokias kliūtis.

Tat stipriai kelkime min 
tį:l/Visose lietuvių koloni
jose turi būti įsteigti Lie
tuvių Fondai, 2/ Visi Lie - 
tuvių Fondai turi būti ap
jungti PLBendruomenės 
rėmuose, 3/ Visų Lietu
vių Fondų kapitalai turi 
tarnauti centralizuotai vy
kdomam Lietuvybės tiks
lui, be kurio lietuvisškos 
emigracijos egzistencija 
neturi prasmės.

J. Kardelis.

tėse rengia klubo narių iš 
vyką.

Programoje : sportinio 
šaudymo pratybos, pas i va 
žinėjimas laivu Manitoulin 
Island vandenysąžvejyba, 
sportas irkt.Visiklubo na 
riai.taip pat ir svečiatkvie 
čiami kuo skaitlingiau da 
lyvauti. Atvykusieji šešta

Didelis laimėjimų vajus savai spaudai
A D R E S A Si

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
Independent Llthuonlo 

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

LAIMĖJIMAI
3 ŽEMĖS SKLYPAI

I
 Žemės sklypas N:. 220 - *000 sg. pėdą

” ’ ’ Nr. 229 - «000 • • • •
” ” Nr. 230- <394 ” ”

Visi sklypai randasi Montreello prlemlesty|a 
Francois do Soles, country of Laval. 
Sklypą verto 1000.00 kiekvieno.

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

CHICAGO! NAUJIENOS

TREČKUI JAV IR KANAMS METIMU (MINUŠVBOĖ

Trečiosios JAV ir Kanados lietuvių Dainų Šventės 
pirm. Dr. Biežis

Trečioji Dainų Šventė 
lietuvių visuomenės lau
kiama su dideliu susidomė 
jimu. Į šio ne eilinio įvy
kio iškilumą ir užtikrintą 
pasisekimą ypatingą dėme 
si kreipia ir Dainų Šven
tės Vykdomasis Komite- 
tas.Kad plačiau susipaži
nus su Dainų Šventės dar 
bų eiga,jūsų bendradarbis 
čiupo komiteto pirmininką 
dr. Steponą Biež., kuris 
mielai sutiko pasidalinti 
su skaitytojais Dainų Šven 
tės problemomis.

- Būtų malonu patirti, 
kaip vyksta Dainų Šventės 
paruošiamieji darbai ir ko 
kie sunkumai bei rūpes
čiai slegia Komiteto pe
čius ?

- Pasiruošimas Trečia 
jai Dainų Šventei vyksta la 
bai sklandžiai. Komiteto 
nartai ir komisijos savo 
darbus dirba su noru ir ne 
paprastu entuziasmu.Tle 
sa,darbo daug, bet jis at
liekamas planingai iytaria 
mieji rūpesčiai bei sunku 
mai mūsų negąsdina.Dar 
bus, tikiu, atliksime gerai 
ir Dainų Šventės pasiseki 
mu neabejojame.

-Iki šiam laikui užsire 
gistravo 27 chorai su 1136 
dalnlninkais.Tačiau mano 
me, kad dar tiek chorų, 
tiek choristų skaičius pa 
daugės .Šventėje dalyvauja 
Kanados ir nuo Atalnto iki 
Pactfiko Amerikos chorai. 
Puiki šventės atrakcija 
bus ir Vaikų Jungtinis cho 
ras su apie 1.000 daininin 
kų.Su chorų vadovybėmis 
ir chorais ryšiai glaudūs 
ir chorų atsiliepimai šilti 
ir pakilusio ūpo.

-Spaudoje pastebėjome 
užuominų apie lėtą Dainų 
Šventės Komiteto veiklą ir 
stoka propagandos mūsų 
periodinėje spaudoje. Ar 
tos pastabos turi pagrin 
do?

-Mano surinktomis ži
niomis Dainų Šventės rei 
kalu iki gegužės l d. mūsų 
periodinėje spaudoje tilpo 
eilė straipsnių. Taip pat 
šventės reikalais kalbama 
Chicagos lietuvių radio va 
landėlėse. Be to,bendra- 
darbiaujamsu PLJK vado 
vybe ir jie savo praneši
muose ir rašiniuose visa 
da pabrėžia ir Dainų Šven

dienį galės ten pat ir per 
nakvoti. V-ba.
• Tautos Fondo vajus vyks 
ta sėkmingai. Ligi šio lai 
ko daugiausiai aukojo:P. 
Jutelis-$2O. OO, J. Remei 
kis-$l8.OO, J.Vaičeliūnas 
-$17.OO,kiti mažiau. Visi 
tautiečiai prašomi pasku 
btnti atlikti tautinę parei 
gą.Fondo aukas renka LB 
Valdybos nariai. 

tę,kas žymiai prisideda 
prie jos garsinimo.Taigi 
šventės propagavimas 
vyksta sėkmingai.Šia pro, 
ga dėkoju mūsų spaudai ir 
radio valandėlėms už gra 
žią talką ir nuoširdžiai 
kviečiu šventės prasmę 
ryškinti.

-Arbus galimybių mūsų 
jauniesiems dainos talen 
tams pasireikštikomp,Br« 
Budriūno kantatoje "Tėviš 
kės Namai"?

-Br.Budriūno specialiai 
parašytoje šiaiDainųŠven 
teikantatoje "Tėviškės Na 
mat" yra dvi solo partijos, 
kurias atliks sol.Rimtau
tas Dabšys iš Los Angeles 
ir Chicagos sol. Dana Stan 
kaitytė.

-Kokie santykiai su Jau 
nimo Kongresu?

-Labaiartimi ir nuošir 
dūs. Abi vadovybės viena 
kitą informuoja ir tartasi 
tokiais reikalais,kurte yra 
bendri. Iš to seka didelė 
abipusė nauda. To tikrai 
geidžiama visoje lietuvis 
koje veikloje ir ateityje .

- Kaip Jaunimo Kongre 
sas vertina Dainų Šventę?

- Jaunimo Kongreso va 
dęyybė nutarė dalyvauti 
D inų Šventėje in corpure. 
Numatoma 2000 kongre
so dalyvitįkur te organizuo 
tai atvyks į dainų salę ir 
užims jiems skirtą salės 
dalį.

- Ko pageidautumėte iš 
lietuvių visuomenės irben 
drai iš kiekvieno lietuvio?

-Bendras ir vienintėlis 
pageidavimas, tai gausiai 
dalyvauti Dainų Šventėje 
ir Jaunimo Kongrese. Tie 
du įvykiai verti ypatingo 
dėmesio ir tai turėtų būti 
kiekvieno lietuvio šventa 
pareiga visa širdimi tais 
įvykiais sielotis ir savo 
talka prisidėti prie jų sėk 
m ingo įvykdymo.

Lietuviškoji daina težą 
dina mus kilnesniems tiks 
tams, kurie veda į Lietu
vos laisvojo gyvenimo pri 
s įkėlimą, - baigė jautriu 
lietuviui žodžiu šį malonų 
pokalbį Trečiosios Dainų 
Šventės vykd. k-to pirm . 
dr.Steponas Biežis.

Dainų Šventė liepos 3 d. 
Chicagoje. Į ją teveda vi
si keliai ir mus.

MOTINOS DIENOS 
MINĖJIMAS

pradėtas gegužės 1 d., per 
CHNO radio stotį Moti
noms skirtu lietuvišku pus 
va landžiu. Pusvalandį fi
nansavo Petras Jutelis, Ja 
dvyga Labuckienė ir Vla- 
Krlaučeliūnas. Programą 
išpildė Zita Griškonytė, 
Aleksas Kusinskis ir Juo
zas Kručas .Radio v?.landė 

GEGUŽINĖ PREZIDENTO 
PAMINKLO STATYBAI

Lietuvių Valstiečių Ltau 
dtninkų Sąjungos Chicagos 
Skyrius maloniai kviečia; 
visus geros valios bičiu
lius atsilankyti į PAVASA 
RINĘ GEGUŽINĘ, gegužės 
mėn.22 dieną, Spaičio dar 
že, 8933 Archer Avė. 
Willow Springs, III.

Bus puiki muzika, ska- 
nlų užkandžių, gaivinančių 
gėrimų baras ir daug ver 
tingų daiktų loterijoje.

Pelnas skiriamas Lietu 
vos III Prezidento dr. K . 
Griniau6Paminklui statyti.

GEGUŽINĖS pradžia 12 
vai.Kviečiami visi. V-ba. 
PAGIRTINA KULTŪRINĖ

VEIKLA
Cicero jūros šaulių see 

nos mylėtojųgrupėlė,vado 
vaujama aktoriaus Stasio 
Be rnatavič iaus, balandž to 
3Od. parapijos salėje su 
vaidino 3-jų veiksmų kome 
diją /Gyvieji Numirėliai", 
Veikalo pasižiūrėti prist 
rinko apypilnė salė.Vaidi* 
no:S. Gadlaiuskas, E.Rač
kauskienė, A. Narna juška, 
S. Be rnata v ič lūs, G. Valan 
tinas ir D. Valeikattė, visi 
puikiai. Kai bendruomenė 
ir kitos organizacijos me 
tąsi politikon, šaulių kultu 
rinė veikla yra labai svei 
kiūtina. Šio metinio paren 
gtmo proga gražiai išleis 
ta programa-knygutė.

Šaulių valdybą dar su 
daro: O.Dobilienė-vicep. 
B.Bartkus-sekr Valet- 
ka-ižd. A.Kvečas-paren- 
glmų vad., K.V as iliauskas 
-jopavad.ir V.Žilinskas.

Parengimo metu atsi
kviesti iš Australijos lietu 
vaitet gavusiai peticijoje 
Justo Paleckio parašą, su 
rinkta keliosdešimt dole
rių aukų. S. Paulauskas.

Įėjau įžengė į trečiuosius 
metus.

Valandėlė vedama gry
nai tautiniais motyvais,to 
dėl jokio biznio skelbimų 
nededa ir iš jų pelno netu 
ri. Ją išlaiko patriotiškai 
nusistatę lietuviai, o vedi 
mu rūpinasi LB valdyba .

Gegužės 7 d. ukrainiečių 
salėje įvyko motinų pager 
bimo pobūvis ir šokiai.

Minėjimą atidarė jauno 
sios kartos atstovė Danguo 
lė Remeikytė ir kartu pra 
nešinėjo programą.Paskai 
tą skaitė J.Kručas.Kvar
tetas :D .Remeikytė,Z. Griš 
konytė.S.Poderytė irD.Ku 
s inskaitė išpildė keletą lie 
tuviškų dainelių.D.Remei 
kytei skambinant pianinu, 
jai pačiai dainuojant su jos 
jauniausiu broliu Gedimi
nu, buvo išpildyta graži 
kombinuota dainelė.Eilė
raščius deklamavo gabi 6 
m .amž iaus Vilija Reme iky 
tė ir pasižymėjusi mokyk 
lų iškalbos konkurse Zita 
Griškonytė.

Audronės Albrechtienės 
tautinių šokių grupė išpil 
dė keletą labai gerai nusi 
sekusių šokių. Užtai, šokių

Nukelta į 7 psl.

BRONYS RAILA 
KA LBĖJO

Ilgoje B. Railos kalboje 
buvo daug tulžies "senai 
tvarkai" daug pastangų nu 
vertinti tuos,kurie,kiek są 
lygos leidžia ir kaip išma 
nydami,tebedirba pozityvų 
darbą. Jokio konkretaus 
plano.net jokių sugestijų, 
kaip gi "tiesti dvasinius 
tiltus" į pavergtąatautą ,

Ne vien tik B. Raila, bet 
ir jo nekenčiami laisvini 
mo veiksniai, o taip pat ir 
mes visi gerai suprantame 
reikalingumą užmegsti re 
zistencinėsdvasios ryšius 
su pogrindžiu Lietuvoje. 
Tai nėra prelegento išras 
ta Amerika.

Ištisoje eilėje praneši
mų spaudoje ir per radiją 
organizatoriai skelbė, kad 
po paskaitos bus diskusi
jos. Tuo tarpu jų neleido. 
Taip apgaudinėti žmonių 
negalima.

ORGANIZACIJŲ VEIKLA
Pereitas Chicagos Italu 

dininkų susirinkimas, ku
ris įvyko A. ir L. Luneckų 
rezidencijoje, buvo ne tik 
gausus nariais,bet ir gy
vas diskusijomis bei svar 
stytais klausimais. Pla
čiau aptarti "Sėjos" leidi 
mo reikalai, paminklo dr . 
Kaziui Griniui statymas 
Tautinėse kapinėse irbuv. 
Lietuvos valstybės prez i- 
dento portreto parūpini- 
mas Jaunimo Centro di
džiajai salei. Gegužės 22 
dieną ruošiama gegužinė, 
iš kurios gautą pelną nu
tarta paskirti paminklo ir 

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 mašina*.

NORMALUS DIRBANČIŲJŲ SOCIALINIS 
APRŪPINIMAS. 

Kreipkitės asmeniškai Employment office 

4970 Notre Dame East. Montreal, P. Q.

portreto reikalams. Pa
minklui statyti komiteto 
sekr.B .Dundulis pranešė , 
kad susirinkimo nariai su 
metė 58 dolerius aukų.

Pagal L. V. Liaudininkų 
CentrbKomiteto pavedimą 
susirinkimas išrinko vyk 
domųjų organų rinkimams 
komisiją: adv. A.Sugintą , 
teis. J. Kasakaitį ir Joną 
Bildušą.Rinkimai rudenį .

TRUMPAI
P. E r d v vs .

• Jonas Ruzgas šiomis die 
nomis atvyko iš Stettino , 
dabartinės Lenkijos ir ap 
sigyveno Chicagoje.
• Petras Vidžiūnas, 77 m. 
amžiaus,kovo 31 d.atvyko 
iš Lietuvos pas sūnų dr . 
Juozą ir Jurgį ir apslgyve 
no Livingston, Ill. Trečias 
sūnus Jonas, gyvena Los 
Angeles.
• Adolfas Tamoliūnas.Chi 
cagosMeno Instituto paro 
doje laimėjo$100.00 pre 
miją.
• Serž. T.Mišeikis,Chi
cagoje gyvenančių lietuvių 
sūnus,kovo 26 d.žuvo Viet 
name. Jo kūnas parvežtas 
įChicagą ir palaidotas šv . 
Kazimiero kapinėse.
• St.ir O.Piežos balandžio 
23 d. išvyko į Europą, kur 
praleis mėnesį laiko. Pie 
ža yra Chicagos American 
dienraščio religinio sky
riaus redaktorius.
• Choras Persy, stambus 
pramonininkas, kuris kan 
didatuoja į US senatorius 
iš Illinois valstijos, prieš 
pat Velykas lankėsi Lietu 
voje. Nukelta į 8 psl.

k%25c5%25b3.Su
plano.net
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Įtaigos Jaunimo 
metams

DAR VIENA SUGESTIJA JAUNIMO POBŪVIUOSE

ARBA TORONTIŠKIO B BAUŽOS NAUJUJU METU LINKĖJIMU PAPILDYMAS

RAŠO JONAS KASELIŪNAS. KOLUMBIJA.

II
AR DIEVAS NEMĖGSTA NACIONALISTŲ?

Lietuviška maldaknygė- 
didžjausta lietuvybės gel-~ 
bėtoja'.Taip.taip tikrumoje 
ir diktuoja sveikas žmo
gaus protas.Tačiau bažny. 
čtos pažiūra su šiuo teigi
mu nesutampa. Ji manoįkad 
lietuvybės gelbėjimas jai 
nepriklauso. Tai esąs pa
čios tautos susipratimo 
reikalas .Maldą lietuvių kai 
boję ji priskiria prie išti
kimybės tautai, bet ne Die
vui. /Žr.kun.Tėvo Trima
ko "nuomonę" Laiškų Lie
tuviams žurnale, 1965 m. 
gruodžio mėn. numeryje/. 
Esą,Dievui ištikimybę re iš- 
kiame tik malda abstrak
čia prasme,nes 'huomonė'J 
"kurt tikrumoje yra ir kitų 
tai pačiai bažnyčiai priklau
sančių kunigų nuomonė/ 
taip skamba: Melstis yra 
religinė pareiga, melstis 
lietuviškai yra tautinė pa
reiga. Melstis mus įparei
goja mūsų ištikimybė Die
vui, o melstis lietuviškai- 
mūsų ištikimybė tautai.

Tikrumoje gi turėjo būti 
priešingai paaiškinta:" Lie
tuviškąja malda mes išreiš- 
kiame ištikimybę savo Tvė
rėjui Viešpačiui Dievui, o

kur 20 metų buvo atskirtas 
nuo lietuvių ir kalbos. Pa
klaustas dėl puikaus lietu
vių kalbos mokėjimo, jis ši
taip atsakė viename susi
rinkime: "Kitus raginau 
mesltis kiniškai,© pats kas
dienines maldas atnašavau

neįvardintąja malda-vel- 
niui". Meldimas is svetima 
kalba Dievą tik įžeidžia-tg- 
noruoja. Tai yra maždaug 
tas pat, kaip ir žemiškųjų 
skolų grąžinime. Yra dide
lis tarp skolos grąžinimo 
skolintais pinigais ir sa
vaisiais pinigaisskirtumas. tik lietuviškai.Štai ta pa- 
Savais pinigais skolą ati- s lapt išdarykite ir Jūstaip 
duodame,© svetimais pini
gais- liekame skolingi' ki
tam kaimynui, kas prieš 
Dievą ir prieš valstybės 
įstatymus negali būti laiko
ma atsiteisimu. Sveikas 
protas sako, kad meldimą
sis svetima kalba Dievui 
skolos grąžinimo nereiš
kia,bet bažnyčia mūsų prie
augliui tai užskaito prie pil 
no atsiteisimo.Šiam bažny
čios elgesiui.be abejo, turi
me neprieštarauti,bet klus
niai pritarti, nes ji esanti 
virštautinė .O tikrumoje gi 
ji virštautinė tikrai taptų 
tik tuo atveju, jei reikalau
tų maldų savo tėvų kalba'.

Kad lietuviška maldakny
gė yra didžiausia lietuvy
bės galbėtoja, tai yra pa
tvirtinęs ir vienas lietuvis 
kunigas,sugrįžęs prie savo 
tautiečių iš misijų Kinijoje,

-išliksite lietuviais."Pa
vyzdys, aiškųpamokinantis 
ir įtikinantis,tačiau teko 
iš jo paties lūpų nugirsti, 
su lietuviukais darbu yra 
nusivylęs-vos tik keletas 
jų atsiradę pirmai komuni
jai skaitlingoje lietuvių ko- 
lonijoje.Kodėl toks baisus 
skirtumas tarp kinukų ir 
lietuvių ?-geriau jau to ku
nigo neklauskime,bet pa
tys pagalvokime.

Reikalas yra labai aiš- 
kus.Lietuviukų jau krikšty
ti nebereikia-jie katalikai. 
Kaipo tokie, jau pilnai tin
kami bet kurios tautybės 
kataliko kunigo tolimes
niam auklėjimui bei dvasi
niam lavinimui. Kataliką 
Dievas suprantąs visomis 
kalbomis, kiekviena arti-,, 
miauąia katalikiška bažny. nčsą. 
tėlė tinkama maldai, Die- Prašykime Vatikano,kad

ir išeivijoje atsidūrusios 
(šeimos būtų atpalaiduotos 
nuo maldų kalbėjimo dviem 
dvasinėmis kaltomis .Kaip 
dvi katės maiše nesutelpa.

Pasauliąėję parodoje, kuri 1967 metais vyks Montrealio mieste, patai Kanada turės eilę savo pavi- 
liionų. Čia juos ir matome. Viduryje pagrindinis Kanados pavilijonas apverstos piramydės formos 
Kiti pavilijonai /pradedant apačia is kairės į dešinę ir pakui į viršų ir kairę/: Kanados vakarų pa- 
vilijonassu peraugusiomis dangtį pušimis, Kvebeko pavilijonas visas beveik iš stiklo, toliau -Kve 
beco pavilijonas ir viršuj kairėj-Ontario pavilijonas. Atlanto pakraščių pavilijonas bus statomas 
laivoTormos ir jo statyba ilgiau užsitęs.

vosena negalės būti atstato- 
ma.Kiekvienas šventas žy
gis turi į ką nors atsirem- 
ti.Prašykime.kad mūsų pa
čių atsivežtasis tikėjimas 
mums nurodytų atspirties 
taškus tautiniam išlikimui.

Lietuvių kalbos būtinybė 
savo tarpe irgi galės būti 
palaipsniui atstatoma, jei 
bažnyčia nurodys,kuria kal
ba privalome melstis,Kol 
tt> nebus, sunku įsivaizduo- šįemįį buvo minima ypač 
ti ir pasikalbėjimą toje pa- iškilmingai.Iškilmės įga— 

u v i rvaico uiaiaę ucouLCipa , člOje kalboje.
taip ir dviem kirbom is mal- Ųį etų vytie i gre siantispą-

vas nacionalistų nemėgs
tąs ir panašiai. Tėvai, lie
tuviai mokytojai ir lietu
viai kunigai.norima ar ne , 
lieka tik iškamšomis prieš 
bažnyčią ir savo pačių vai
kus, nors teoretiškuose iš
vedžiojimuose taip visai

Europos dieno
Kasmet gegužės 5 d. Va

karų Europoje švenčiama 
kaipo "Europos diena". 
Tuo norima pabrėžti lais- 

. vų ir demokratinių Euro
pos tautų solidarumą ir 
vieningumą.

Lueneburge,šiaurės Vo
kietijoje,"Europos diena"

A typical abode of deportees in Siberia, built to protect them from thp bitter arctic 
cold. Tipiškas tremtinio H "namas" Sibire. "Namą" tokį 

pasistato kiekvienas tremtinys, neturėdamas nei niuklo, 
nei kirvio. Tai mirties stovykla, ne gyvenimas, aėl ko 
Sibire rusai yra išmarinę milijonus tremtinių. Ir iš Lie
tuvos į Sibirą rusai išvežė šimtus tūkstančių, o sugrįž
ti galėjo tiktai dešimtys. Rusų programa: sunaikinti ma
žesnes tautas, kad jų nebūtų, o jų vietą užimti rusams.

dos skaldo šeimą. "Melski
mės Protėvių Kąlba" įsaky
mas atstatytų Kat. Tikėji
mo prestižą visose tautose 
-pavergtose,laisvose ir pa
sisklaidyme gyvenančiose.

Lietuviškojo spausdinto 
žodžio pamylimas,be abe- 
jątampriai surištas su dva
sine kalba,kur i šeimoje ga
li būti tik viena. Ta kalba 
palaikytumėm šeimos vie
nybę,nes ją skirtumėm mal
dai į Dievą. Kol bažnyčia 
mums nenurodys dvasinės 
kalbos, tol lietuviškoji gal

vojus,giliau žvelgiant, yra 
kartu ir nureligėjimo bei 
nukatalikėjimo reiškima
sis, nes iki šiol bažnyčia 
yra stipriai prisidėjusi 
prie mūsų jaunimo nutauti- 
nimąypač Pietų Amerikos 
žemyne-perdėm katalikiš
kame kontinente,kur visi 
jaunuoliąįbe išimties,mel
džias i tik ispaniškai ir por
tugališkai,bažnyčiai laimi- 
nant.Turiu omenyje tikėji
mo persekiojimą pavergto
je Lietuvoje, šioje geleži
nės uždangos pusėje bažny

vo ypatiągąį reikšmingą 
pobūdį svarbiausia jiėl 
dviejų priežasčių: 1/jose 
dalyvavo Niedersachseno 
vyriausybės narė, tremti
nių reikalų ministerė po
nia M .M eyer-Sevenich / so
cialdemokrate/ ir 2/ iškil
mės vyko šūkiu ieškoti iš-

silyginimo su Rytų Euro
pos tautomis.

Kalbėtojais buvo pakvies
ti keturių tautų atstovai: 
Lietuvos Pasiuntinybės pa
tarėjas dr.A. Gerutis, ats
tovavęs visoms trims bal
tų tautoms, ukrainietis M. 
Livyckyj,Ukrainos Tautos 
Tarybos pirm./Muenchen/ 
belgas prof. dr. Peeter- 
/Gent/ir olandas dr.Walt- 
man/Maastrich/Po atski
rų tautų kalbėtojų kalbą pa
sakė ministerė ponia Mey- 
er-Sevenich.Iškilmėms va- 
davavo parlamento narys 
W.Baselau.

Dr.Gerutis savo kai boję 
išvedė,kad esantieji Balti
jos kraštuose režimai ne
siremia laisva tautų valia;čia neturėtų užskaitinėti

maldų svetimom kalbomis, jie buvo primesti Sovietų 
jei tikis i atgaivinti religiją Sąjungos karinės jėgos ,ku- 
atsikūrustoje Lietuvoje ir ria jie ir šiandie tesire- 
kitosebuvusiose katalikiš- mia.Pasakkalbėtojo,baltų 
koše tautose.

Daugiau bus.
tautos priklauso vakarų 
kultūrai ir jos karštai pri
taria pastangoms apjungti
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Martynas neryžtingai pasiūlė cigaretę, įžiebė degtuką ir, 
pridengęs nuo vėjo delnais, atkišo Arvydui. Tasai pasilen
kė; plaukų sruogelė nudribo ant kaktos, švelniai paliesdama 
riešą, ir Martynas ūmai pajuto nesuprantamą palengvėjimą. 
Kol Arvydas prisidegė, užgesino kelis degtukus, o užsitrau
kęs paspringo dūmais ir ilgai kosėjo, protarpiais juokdama 
sis ir šluostydamasis ašaras.

— Šitie tau per stiprūs.— Martynas irgi nusijuokė. Kar
tą, tuoj po to, kai Toleikių berniukas įkrito į srutų duobę, 
Arvydas buvo pasikvietęs Martyną pas save. Prie butelio 
degtinės jiedu prasėdėjo visą vakarą. Arvydas, nors ma 
žiau gėrė, greitai įsilinksmino. Jiedu kalbėjo apie viską — 
apie politiką, kolūkio žmones, šeimyninį gyvenimą. Net pri
siminė Godą. Arvydas pritarė Martyno meilei, skatino grei
čiau vesti, sakydamas, kad tokios moterys, kaip Goda, tik 
per šeimyninį gyvenimą galinčios surasti save ir atnešti ki
tam laimę. Tą vakarą jiedu labai suartėjo. Vienok Marty
nas kalbėjo puse lūpų, jo nuoširdumas buvo išorinis ir, 
kaip bebūtų keista, žiūrėdamas į apgirtusį Arvydą, jis jau
tėsi pranašesnis. Toks pat jausmas kilo jam ir dabar, matant 
pasigailėtinas neįgudusio rūkoriaus pastangas.

— Tikrai per stiprūs.— Arvydas nusviedė cigaretę.— 
Nebus iš manęs pypkoriaus, Martynai. Gaila. Menkas vyras 
iš to, kas nerūko, negeria, neina pas mergas.

Abudu dirbtinai nusijuokė. Galiuką ėjo tylėdami. Arvy
das susimąstęs žiūrėjo į priešais dunksantį kaimą, užlietą 
matinės mėnesienos, bet Martynui atrodė, kad Toleikis žiūri 
tik į jį, galvoja tik apie jį ir kiaurai permato visas jo. Marty
no, mintis.

„Nereikėjo užsipulti Lapino. Kuo aš tikras? . . Negi

žmogui negali atsirasti reikalo išeiti į savo pakluones?"
— Arvydai...
Arvydas, tarsi to būtų laukęs, skatinamai sužiuro į Mar

tyną.
— Taip? . .
—. Nieko. . . Aš norėjau. . . man atėjo į galvą, kad žmo

nės. . . ne visi gali būti kaip tu. Stiprūs, drąsūs. .. be dė
mių, vingių...—- pralemeno visai ne tai, ką buvo pasiryžęs 
pasakyti.— Aš pavydžiu tau, Arvydai. . .

Tasai nusivylęs prikando lūpą.
— Žinau. Esi jau kartą sakęs. Gaila, kad neturi hiėko 

naujo pridurti.
— Galiu pridurti, jei taip nori,— atkirto Martynas susi- 

tvardęs. Jį suėmė bejėgiškas pyktis. — Nors tu nedaug 
jaunesnis už mane, bet mudviem sunku vienas kitą suprasti. 
Patenkintas?

— Suprastume, jeigu mažiau galvotume apie save. Ne
reikia ieškoti nesamų kaltininkų, Martynai. Kiekvienas iš 
mūsų atidavė tam tikrą duoklę praeičiai. Dirbo sunkiausiomis 
sąlygomis, kovėsi su banditais, kitas net paaukojo gyvybę. 
Bet tai niekam neduoda teisės manyti1,-kad už praeities nuo
pelnus galima visam laikui nusipirkti visuomenėje patogią 
vietą. Kai žmogus nebepateisina...

— Po velniui — Tu galvoji, man gaila pirmininko vie
tos? Aš džiaugiuosi ja nusikratęs. Man dabar šimtą, ne, 
tūkstantį kartų geriau!

— Geriau — gal ir taip. Bet ar esi tuo patenkintas? Ar 
nesijauti nuskriaustas, atstumtas, neįvertintas? Aš suprantu 
tave, Martynai. Žmogus visą laiką ištikimai tarnavo Tary
bų valdžiai, dirbo, kaip mokėjo. .. Sunku prisipažinti, kad 
gyvenime kažko nesupratai ir atsilikai nuo kitų pusiaukelėje.

— Tada aš supratau gyvenimą taip, kaip reikėjo su
prasti. Taip jį suprato milijonai žmonių. Kodėl už kelių žmo
nių klaidas turi atsakyti visa liaudis? Ir kuo pagaliau aš čia 
dėtas? Juokinga. . . Negi galėjau būti protingesnis už Staliną 
ir jo kompaniją.

— Kam protingesnis? Kiekvienam proto užtenka atskirti 
šiaudus nuo pelų. Ir tu atskyrei. Negerai, kai žmogus rodo 
balta ir sako juoda, o jis tą patį kartoja kaip papūga, nors 
žino, kad tai netiesa. Jeigu kiekvienas būtų stengęsis gy
venti savo protu, pagal sąžinę, kiek leido aplinkybės, Stali
no politika būtų padariusi daug mažiau žalos. Bet fanatizmas 
apakino šviesiausius protus, nutempė klystkeliais už virvu
tės kaip klusnius šunyčius... O kas nuoširdžiai netikėjo.

tas apsimetė tikįs dėl riebesnio kąsnio arba iš baimės.
— Aš nuoširdžiai tikėjau! Viskuo! — karštai sušuko 

Martynas.— Kaip evangelija! Man atrodė, kad visa, kas da
roma Tarybų valdžios vardu, neišvengiamai reikalinga, ki
taip negali būti. Keturiasdešimt šeštųjų rudenį rinkome grū
dus Tėvynės fondui. Laikraščiai rašo, deda nuotraukas. Su 
didžiausiu entuziazmu valstiečiai aukoja... dėkingi už iš
laisvinimą Tarybų valdžiai ir panašiai. O mes per kaimus su 
šautuvais. Svirnai užrakinti, žmonės išsislapstę. Užeinam pas 
Rimšas. Vaikų pilna troba. . . vargas. . . Iš palovės klumpės 
kyšo. Stribokas už tų klumpių, ištempė Rimšą į viduraslį. 
Už atlapų, per snukį. „Tai taip sutinki Tarybų valdžią, sa- 
botažnike. Vesk į svirną. Manai, tau sklypą veltui davėme!" 
Išpylėme iki dugno aruodą. Už Rimšą ir už tuos, pas ku
riuos nieko neradome. Planas, nieko nepadarysi. . . Ir jo
kio sąžinės graužimo. Taip reikia. Klasių kova. . . Paskui 
tie išvežimai. . . buožių. Pakliuvo ir gerų žmonių. Gal būt, 
kai kam ir padėti reikėjo. . . Galėjome. . . Bet priešas, kaip
gi. . . Valdžia geriau žino, ką daro. Ir padarė. Ir mes kartu. 
Kai dabar apie tuos laikus pagalvoji, verkti norisi. Dirbome, 
stiprinome Tarybų valdžią, o, pasirodo, ne iš tos pusės. Pra
eities nuopelnai! Ne, Arvydai, aš neturiu jokių nuopelnų. 
Mano praeityje tik klaidos, klaidos, vien skaudžios klai
dos. Nesijaučiu atstumtas, neįvertintas, kaip tu pasakei. O 
kad nuskriaustas, tai teisybė. Žiauriai nuskriaustas, Arvydai! 
Žiauriai ir neteisingai.

— Taip.— Arvydas patylėjo.— Kolektyvinis nusikalti
mas sunkiausiai baudžiamas, bet jį lengviau moraliai pakelti. 
Mūsų šalyje tūkstančiai žmonių pergyvena dvasinę krizę, pa 
našią į tavo. Ir jų tarpe, tikėk manimi, nemaža yra tokių, 
kurių sąžinę slegia rimti nusikaltimai.

— O ką tu žinai, gal ir mano.. .— netikėtai išspruko 
Martynui.

Arvydas akimirką sutriko.
— Gal būt. . . Bet mes neturime teisės smerkti tuos žmo

nes, jeigu jie nuoširdžiai tikėjo tuo, ką darė. Kas kita įvai 
rus prisiplakėliai, karjeristai, kurie savo valdžią panaudojo 
žemoms aistroms patenkinti. Tau nėra ko gėdytis praeities, 
Martynai. Tu sąžiningai dirbai Tarybų valdžiai. O kad buvo 
daug neteisybės. . . ką gi, kai mašina lekia pilnu greičiu, gali 
ir užkliudyti kai ką. Matyt, taip jau susiklostė istorinės aplin
kybės, turėjo neišvengiamai įvykti tai, kas įvyko. Valstybės, 
kaip ir atskiro žmogaus gyvenime, nėra aiškios tiesės, be

Nukelta į 4 psl.

Europą laisvės, tautų apsi
sprendimo ir taikos prin
cipais. Savo kalbą kalbėto
jas baigė šiais žodžiais: 
"Kaip baltams yra aišku, 
kad vokiečių tautos padali
nimas į dvi dalis /rytų ir 
vakarų/ tėra laikinas reiš
kinys,taip vakarai turi įsi- 
sąmonin ti,kad baltų tautos 
trokšta išsivadavimo iš 
Maskvos joms smurtu pri
mesto režimo, ir nori gy
venti laisvėje ir nepriklau
somybėje".

Iškilmės vyko Luenebur- 
go rotušės kunigaikščių sa- 
Įėję, kuria leidžiama nau
dotis tiktai išimtinais atve
jais. Prieš tai "Europos 
dienos" rinktiniai dalyviai 
susirinko Lueneburgo Ry
tų Akademijos rūmuose , 
kur buvo išklausytas prane
šimas apie tai,kaip komu
nistinis režimas spygliuo
tomis vielomis .užminuoto
mis mirties zonomis ir pa
našiomis priemonėmis ati
tvėrė Vokietijos rytų zo
nos gyventojus nuo laisvo
jo pasaulio.Dalyviai buvo 
nuvežti į demarkacijos li
niją ir patys galėjo stebėti 
spygliuotas vielas,mirties 
zonas ir stebėjimo bokš
tus, iš kurių kontroliuoja
mas bet kuris judėjimas 
sovietinėje zonoje. A.G.

elgesiui.be
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Balys SRUOGA

giesmė apie
GEDIMINĄ

BALYS SRUOGA
1896. 2. 2.— 1947. 10. 16.

Velnio šokis,iS medžio šaknies-Pr.Baltuonio skulptūra

(IŠTRAUKA IŠ POEMĖLĖS)

GEDIMINAS

Keistą sapną sapnavau. 
Lyg visa vilkų šimtinė 
Staugė vilkas geležinis — 
Au-au-au ! Au-au-au!
Girios, kloniai ir kalnynai 
Į tą baisųjį staugimą 
Atsiliepdami vaitojo 
Ir klaikius garsus nešiojo 
Lig padangių, lig dausų. . . 
Ar įspėsi sapną tu?

LIZDEIKA

LIZDEIKA

Kaip tarei, tegu taip būna: 
Tavo žodis tampa kūnu!

Tavo miestą amžinai 
Sergsti, laimina dievai!

GEDIMINAS

Mes išmirsim. Amžiai slinks.
Ąžuolai pavargs, sulinks. 
Miestas amžiais nemarus 
Lietuvos sargyboj bus! 
Kol lietuviui Vilnius švies,

Aš nespėju. Aš semiu 
Išmintį iš pat dievų. 
Įsižvelgdams į dausas, 
Paslaptis žinau visas. 
Ir sapnų raktus žinau. 
Geležinis vilkas tavo, 
Kurs taip staugė, taip 

y dejavo,
Buvo ženklas duotas tau. 
Staugimu esi tu kviestas 
Čia įkurti didžio miesto. 
Sostinės visos šalies. 
Per pasaulį nuskambės 
Miesto vardas kaip 

griaustinis, — 
Kaip tas vilkas geležinis 
Stebins, žadins ir vilios
Palikuonis Lietuvos. 
Augs galingas ir garsus 
Ir per amžius tarps ir bus.

GEDIMINAS

Dėkui, pranaše dievų! 
Aukso žodį dėstai tu, 
Priimu dievų kvietimą. 
Vietoj vilko geležinio 
Ąžuolų didžių pavėsy 
Naują miestą aš pradėsiu. 
Ir vardu skaidrios upelės, 
Per tankmes, kur kelią 

skinas, 
Čia čiurlenančios

Vilnelės 
Miestas Vilnium 

tevadinas. 
T e išauga, išbujojo, 
Mylinčius sapnus atstoja 
Lietuvos dukroms, sūnums! 
Te kaip saulė jis bus mums! 
Tegaivins jis kaip viltis 
Lietuvos vaikų širdis!

Kol jo meilė bus gyva, — 
Amžių amžiai tesrovės: 
Nemari bus Lietuva!

KARIAI

Te per amžius mus gaivina 
Miestas mūsų Gedimino!
Te per amžius jo šviesa 
Sviesis Lietuva visa! ' 
Te lietuviui Vilnius bus 
Meilės džiaugsmas ir dangus!

PICASSO & EHRENBERG

Erenburgas juokiasi pri
kalbėjęs Picasso paklusti 
Stalino kultui.

KAIMAS KRYŽKELĖJE Atkelta iš 4 psl.

vingių kylančios aukštyn. Mes buvome patekę į vieną tokį 
vingį.

— Vadinasi. .. nėra nė kaltų, nė. . . nuskriaustų? — pa 
klausė Martynas, sulaikęs kvapą.

— Ir taip, ir ne. Mes, marksistai, sakome, kad niekas ne
įvyksta be priežasties. Asmenybės kulto priežastis — Stali
nas, netikusios jo, kaip valstybės ir partijos vadovo, būdo 
ypatybės. Bet greta to turėjo būti ir kitos priežastys, kurios 
sudarė sąlygas toms ypatybėms pasireikšti ir toliau vystytis. 
Istorikai su laiku ištirs tai, o filosofai padarys išvadas, api
bendrins.— Arvydas pažemino balsą: jiedu įėjo į kaimą. 
Trobose daug kur degė žiburiai, girdėjosi varstant duris, 
kalbantis. Žmonės, širdyje džiaugdamiesi, kad ne juos iš
tiko nelaimė, susijaudinę dalijosi nakties įspūdžiais. Vargu 
kas iš jų beužmigs iki ryto.— Tu kalbi apie skriaudą, Marty
nai,— tęsė Arvydas.— Kai žmogus nematai nieko daugiau, 
tik save, pasidarai lyg pasaulio centru, tada ir pirštą įsi 
piovus atrodo, kad nėra labiau kenčiančio žmogaus už tave 
Bet pastatyk į centrą ne save, o liaudį, partiją, pasverk vi
sos šalies nuostolį ir pasverk savo, abudu sulygink ir pama
tysi, pasidarys gėda. Gėda, Martynai! Reikia ne verkšlenti 
kaip vaikui, kurį įgėlė bitė, o dirbti. Stikleliu ir stenėjimu 
skriaudos žmonėms neatitaisysi. Darbu, tik nuoširdžiu darbu 
atpirksi savo dalį bendros kaltės, kurią drauge su kitais esi 
padaręs. Darbas kaip ugnis išdegins sielos rūdis, nuskaid 
rins sielą, per darbą iš naujo atgimsi.
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Pr. Baltuonis mane labai su
domino savo ''kelmais" ir "šak
nimis"

— Kodėl, Pranai, jaunas bū
damas, neėjai į meno mokyk
lą? Į gerą meno mokyklą. Gal 
Šiandie būtum buvęs Lietuvai 
antruoju Lipszitz’u ar Brancu
si? — taip tada pagalvojau ir 
dabar galvoju.

Jeigu dabar, neidamas j jo
kias mokyklas, taip sau paban
dytų kalti ir drožti, ir lieti, ir 
virinti rimtesnėje medžiagoje, 
kuri atsparesnė laikui, vande
niui, ugniai, kirminams? Ta me
džiaga būtų akmuo ar keli ak
menys, metalas arba daug meta
lų. Ir būtinai darytų tą, ko jis 
“nežino”.

Gal nevėlu!
Aš labai gyriau kelmus ir jo 

šaknis tada, tą praeitų metų 
rugsėjo mėnesi. Į jo skundą, 
kad iis nemoka ir nežino, ką da
ro, patariau jam daryti tą ‘‘ne
žinomą” ir tą “nemokamą”. Aš 
ten radau daug meilės tame 
“nežinojime”. O mokėti, kiek 
šiuo atveju.reikia, jis moka.

Išnaudoti kiękvieųą natūraliai 
atsiradusią formą, suteikti jai 
savo valią, jos nesunaikinant, 
o ją sustiprinant pagal savo vi
ziją, — jau yra mokėjimas. Ne

tik mokėjimas, bet ir išmany
mas. Tai jau žinojimas. Tuo 
pačiu — mokykla arba išmoki
mas.

Aš visada vertinau natūralų 
intelektą ir manau, kad pas 
Praną Baltuonj jo yra pakanka
mai, jei jis gali pamatyti gam
toje tai, kas jam reikalinga. Ne 
tik pamatyti, bet ir priversti 
prašnekėti jis sugeba. Ne tik 
priversti prašnekėti, bet ir mus 
Įtikinti ta savo surasta ir sukur
ta mistine tikrove.

Istorija nesprendžia klausimo 
“jeigu”. Todėl ir Prano Baltuo- 
nio atveju, “jeigu jis būtų bai
gęs mokyklą”, galima palikti 
nuošaliai. Kada žmogus gali pa
matyti jam reikamoje šaknyje 
viziją ir tos vizijos pagalba tą 
šaknj ar aną kelmą privesti prie 
įtikinančio veiksmo, — manau, 
kad jau žino, ką daro. Varlė, 
Velnio šokis, Arklys ar Lapė— 
ką prie jų šia prasme dar gali
ma pridėti? Jie turi savo au
tentiškas ir gyvas formas, jude
sius, eleganciją ir gal net, saky
čiau, savo “seksą”. Pajunti kaž
kokią šilumą tiems jo tvari
niams, kurie nebėra, daugiau 
nei kelmai nei šaknys, o mus į- 
tikinanti realybė. Juose palikta

meilė, šiluma, ir kaip minėjau, 
tas “seksas”, manyje sukėlė tą 
pasaką, tą poetišką jausmą, ku
rį sukelia meno išraiška — sur- 
realizmas. Yra šituose darbuose 
šis metafizikos ir realybės jun
ginys, yra juose ir ta metafizi
nė moderni forma. Jie atitinka 
mūsų dieną. Vieno tik
gaila, tai tų darbų medžiagos, 
amžiaus menkumo. Todėl ir sa
kau: jei Pranas pakalinėtų ak
menį ar pavirintų geležį? Taip 
pat išeidamas iš tų medžiagų 
(gabalo ar gabalų) vizijos, kaip 
ta vizija yra tikra ir autentiška 
jo ’’kelmuose” ir “šaknyse”. 
Aiškiau sakant, norėčiau, kad 
jis tose medžiagose taip pat 
surastų jam reikalingas formas, 
kaip jis jas surado dabartinėje 
medžiagoje, ir jas, pagal tą sa
vo surrealistinį sapną, taip pat 
savaip pertvarkytų — pratęstų 
tą savo “tvėrimą” iš jau esa
mo gamtoje tvėriminio prado.

Tai, ką jis dabar yra pada
ręs, yra sąžiningas darbas tiek 
morališkai, tiek techniškai. Nors 
ir kliudo kartais kai kurios pri
dėtinės dalys, tačiau ta šiluma, 
tas įsijautimas ir, sakyčiau, tas 
mielas naivumas tuos nereikš
mingus trūkumus visu žavesiu 
išperka. /Darbininkas/ Arklio galva, iš medžio šaknies,

KULTORW&flOQVIKA
NEW YORKE

• Septyni Kristaus žodžiai Nuo liepos 5 d. iki TUg-
Kovo 27 d., sekmadienį, baigiant p iūčio 13 d.Fordham Uni- 

rekolekcijas šv. Kazimiero parap. versitetebus lituanistikos 
choras, vadovaujamas komp. Br. w
Budriūno, atliko Dubois oratorijąkursai.Uz Šį kursą studen 
’’Septyni Kristaus žodžiai nuo kry-įams duodami reguliarūs 
žiaus”. Solo partijas dainavo Biru- . .. ..
tė Dabšienė, Vincas Saras ir Rim. universitetiniai kreditai, 
tautas Dabšys; vargonais grojo Ona bet taip pat priimami ir 
Metrikienė. Oratorija jau kartoja-laisv( klausytojai 
ma ketvirti metai Sv. Kazimiero 
parapijos bažnyčioje.

MENO PARODA
• Gegužės 22 d., tuojau po lietu
viškų pamaldų, šv. Kazimiero pa;-, 
salėje, atidaroma ateitininkų ren
giama dailininkės Jinos Lešklenit 
tapybinio meno paroda.

• Rimtautas Dabšys yra pakvies
tas Jaunimo Kongreso Banketo pro
gramoje dainuoti ir dainų šventėje 
atlikti solo partiją ’’Tėviškės namų” 
kantatoje.
• Solistas Antanas Pavasaris, 

prieš kelis metus atvykęs iš Vene- 
zuelos ir pirmą kartą Los Angeles 
lietuvių scenoje pasirodęs per meti
nį Lietuvių Dienų žurnalo koncertą, 
dabar yra kviečiamas dainuoti ir į 
kitas Amerikos kolonijas. Prieš mė
nesį dainavo ’’Laiškų Lietuviams” 
redakcijos koncerte Chicagoje, o 
dabar gavo kvietimą dainuoti Wa
shingtone Šiluvos koplyčios šventi
nimo iškilmėse.
• Dr. A. Avižienis su žmona

Jūrate šių metų pirmą pusmetį pra- • Gegužės 28 d. Lietuvių Fondo 
leidžia Meksikoje, dėstydamas savo vajaus komiteto pastangomis Los 
specialybę Meksikos universitete, Angeles lietuvių scenon bus išvesta 
Mexico City mieste. Dr. Avižienis 
Kalifornijos universitete dėsto skai
čių mokslą.

rašytojo Petro Babicko 4 veiksmų 
istorinė fantazija ’’Gintaro žemės 
pasaka”.

Kur
sams vadovauja ir dėsto 
profesoriai V.Japkevičius, 
A .Vasys ir A. Šlepetytė-Ja 
nnice.Veiks dviklasėszpra 
dedantiesiems bei mažai 
pažengusiems ir pažengu- 
s iems.kasdien bus po 3 vai 
paskaitų.

Tai reta proga studen 
tams ir jaunimui studijuo 

Nukelta i 5 psl.

4rljos Z)VW/V/?W6
VEDA DR GUMBAS

ČEMPIONATE...
Sekant rungtynes, dažnas 
ne tiek rungtynes seiia, 
kiek dairosi ir stebi žmo
nes. Vienas toks stebėto
jas kaimyną klausia:
- Ar tamsta toks turtingas, 

' kad galėjai nusipirkti tokį
brangų bilietą?
- Aš bilieto nepirkau,-tai 
mano tėvo bilietas man su
darė galimybę čia įeiti...
- Na o kur gi tavo tėvas ?
- Jis dabar namie... Jis 
dabar ieško šito bilieto...

TAMOŠIUS NETIKĖLIS 
Teisėjas;- Kaip tamsta į 
jį galėjai šauti, jeigu jis 
šaukė, kad jis ne meška? 
Medžiotojas:- Aš pama
niau, kad jis meluoja... 
PAVĖLUOTAS NORAS 
Kalbasi dvi mergynos: 
-Vakar buvau teatre su 
vienu jaunuoliu, gal 20- 
ties metų, kuris ligtol 
nebuvo mergaitės pabu
čiavęs.
-Tai supažindink mane 
šuo juo. Norėčiau aš to
kį vyrą pamatyti.

Martynas pakėlė galvą, norėjo kažką atsakyti, bet žodis 
įstrigo išdžiūvusioje gerklėje. Jis pajuto akyse tvenkiantis 
ašaras. Arvydo mintys užliejo jį kaip akinantis saulės srau
tas, ir Martynas kurį laiką dairėsi nieko nematydamas, tik 
jausdamas kažkur sielos gelmėse kylant džiaugsmingą ne
rimą.

— Ko tyli. įsižeidei už teisybę? — karčiai paklausė Ar
vydas.

— Ne, tavo teisybė gera,— dusliai atsakė Martynas.— 
Aš tikrai galvoju tik apie save. Tu neišteisinai, bet ir ne 
pasmerkei manęs, Arvydai. Dėkui.. .

— Na matai! — Arvydas nusijuokė ir drožė Martynui 
plaštaka per petį, sudėdamas į šį mostą visa, ko nebuvo ga 
Įima žodžiais išreikšti.

Sugulė prieš dieną. Pro atdaras duris Martynas girdėjo 
sunkius Gaigalienės atodūsius ir piktą Klemo šnarpštimą. 
Gaigalas vartėsi nuo šono ant šono, protarpiais sugrieždavo 
dantimis, nuo jo staigių judesių girgždėjo grindys. Paskui 
atsisėdo ir užsirūkė.

— Nemiegi, Klemai? — pusbalsiu paklausė Martynas.
— Ne. Svetimi skudurai šonus degina, po velnių! Nėra 

biauriau, kai turi būti kitam dėkingas, gyvate,— atkirto ty
čia šiurkščiai, nes degė iš gėdos, prisiminęs savo silpnumą, 
kuris prasiveržė, Arvydui pasiūlius paramą.

Martynas irgi užsirūkė.
— Tu nevaržai manęs, Klemai. Rytoj pataisysim duris, 

kad užsidarytų.. .
— Tas pat? velnias. Geriau skolinti, negu skolintis.
— Nelaimė nežiūri, Klemai...
— Tas ir yra. Galėjo palaukti, kol durpyne susitvarkys

siu. Netrukus turėjo atsirasti ten laisvas kampas. Nepritem
pė, rupūžė.

— Tas .gaisras. . .— Martynas valandėlę svyravo, nesi
ryždamas.— Kaip manai, ar negalėjo.. . iš keršto? . . Su Lapi
nu judu. . . pats supranti. ..

Įsivyravo ilga tyla. Martynas laukė apmirusia širdimi. 
Rodos, ištisas amžius praslinko. Pagaliau subraškėjo grin
dys, ir pasigirdo šaižus juokas.

— Galvoji, Lapinas? Na ne! Nuluptą pažįstu tą velnio 
išnarą. Paskutinis bailys, klastūnas, mėšlas! Mėgėjas sveti
momis rankomis žarijas žarstyti. Degtuką gali paduoti, gy
vatė, bet pats nebrauks.

Martynas su palengvėjimu atsiduso.
— Ir aš taip manau, Klemai.
Gaigalas suprunkštė.
— Ko juokiesi? — Martynas sunerimęs sukluso.
— Kad Birutės vestuvėse gražiai atrodysiu, po velniais! 

Paskutinis žmoniškas švarkas supleškėjo.
— Kvailys. .. Atrado iš ko juoktis,— atsiliepė Gaigalie

nė.— Tavo švarke buvo ... avansas.
— O ko verkti? Tu atverkei už mane. Ek, būčiau nugė- 

ręs magaryčias, gyvate, bent ne taip gailėtų!
— Bus viskas gerai, Klemai. Paskolinsiu kostiumą, at- 

šoksim vestuves, lyg nieko nebūtų buvę. O dabar miego 
kim. Miegokim, miegokim.. .

— Velnio beužmigsi.
— Miegokim. miegokim, Klemai. Ir tu, Gaigalien. Nesi 

rūpinkit. Viskas bus gerai. Tarp žmonių nepražūsit.

Daugiau bus.

-Kad dabar jau pervėlu, 
mieloji...
NEPATAISOMI VAGYS 
Tūlas rašytojas klausia 
leidėją, kuriam jo buvo 
įteiktas susipažinti roma
nas.
- Kaip? Ar patiko? Ar 
įtikinantis ?
- Taip. Jūsų romanas 
kriminalinis ir įtikinantis. 
Ypač įtikina vagių charak
teriai, nes visa, ką jie sa 
ko, yra pavogta iš kitų au
torių. Tai tikras vagių 
darbas...

GRUPINĖJE NUOTRAUKO 
JE

Kalbasi du bičiuliai:
- Sakyk, mielasis, ar tu 
kada nors buvai nufotogra- 
f uotas ?
- Taip. Vieną kartą. Bet 
tai buvo grupinėje nuotrau
koje.
- Kas buvo kiti tavo gru- 
Piėje nuotraukoje?
- Du policininkai...
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Foto J. K

Montrealio.Aukštesniųjų Lituanistikos Kursų išleistuvių vaizdai. Kairėje Kursų moksleiviai. Sekančiame paveiksle Kursų vedėja, Br.Lukt
gevičienė kalba lO-tos Kursų laidos išleistuvėse, pristatydama geriausiais pažymiais baigusias tris kursantų poras: M.Markauskaitę ir V. 
Semogą, R. Skučaitę ir A.Ptašinską, J.Žukauskaitę ir S.Gorį. Sekamame atvaizde mokytoja M. Jonynienė išdalina pažymėjimus antro - 
kurso mokiniams kėlimo pažymėjimus ir galiausiai mokytojas R.Otto išdalina pažymėjimus pirmo kurso mokiniams. Foto J.K.

mo^t^real
MONTREALIO LIETUVIU ŠALPOS FONDO VAJUS 

kauskas, P. Šukys, C. A m- 
brasas, V. Lietuvninkas , 
Br. Sinkevičius, A.Sala- 
džius,P.Styra,P.Bunys, J. 
Kibirkštis, R.Verbyla, J. 
Dasys,M.Dailidė,P.G.Paš 
kevičiai,J.Vaitkutis,V.Jan 
cevičius,K.Mickus,A .Vaps 
vienė,BrJCubililius, E.Ru 
sell.J.Piečaitis, B. Jurkie 
nė, J. Adomaitis, A.Danai 
tis,E. Linkonas.I. Vazalins 
kas,M. Kazlauskas, A. Jan 
kus, L.Černysovas,A.Gu 
das,P.Zabiela,V. Baršaus 
kas, J. P. Baradinskas, E . 
Dalmotienė,po $l-J.Ben- 
džius, A. Brilvicas, J. Pau 
lauskasf B. Brilvicas, P. 
Malcienė,St.Petrauskienė 
B. Jaunius, H. Adomonis , 
O. Vereninkaitis, A. Augai 
tis, K. Toliušis, P. Buika , 
V.Pociukonis,P. Lauraitis 
Z .Bakaitis, V. Bilevičius , 
Taparauskas, I. Šmitienė, 
O.Sabalienė, E.Renkienė, 
A.Kuzma, E.Mališauskie 
nė, M. Maksvietienė, M. 
M .G ručkunas, J. M ick ie nė 
J.Su-škevičius,K.Rašytinis 
J. Naruševičius, Tamkevi 
čius, Šimonėlis, J. Blauž- 
džiūnas,A .Urbonas,A .Bar 
šauskas.L, Balaišis, J. Pa 
kulis, J. Jurėnas, J.Čeponis 
O .Šulmistras ,A .Sanpkaus 
kas, Iz. Lukoševičius, J. 
Šiaučiulis,St.Vyšniauskas 
Blauždž iunienė, J.Petraus 
kas,V. Pilipavičius, P. Ra 
Žanas, A.Žiūkas, J.Verai 
tis,P. Gabrys, Br. B. Bijū-

Vasario ir kovo mėn.su 
rinko:St.Ališauskienė-$14 
K. Adruškevičius-$2, J. 
Dalmotas- $ 201. 80, kun . 
J.Gaudzė-$14, J. Kęsgailie 
nė-$28,I.Mališka-$ 15,St . 
Petrauskienė-$2, Br.Staš 
kevičius-$ 30,1. Vazalins 
kienė-$ 2O,J.Vieraitis-$26 
E.Vileniškienė-$lO, J. Žit 
kus-$3, Y-$2.
Aukojo: po $1O. 8O-A. Nor 
keliūnas,po $lO-Br.Mozu 
ras, dr. J. Mališka, Tėvai 
Jėzuitai,po $7-B.Makaus 
kienė,po$6-S .Mekšriūnas, 
P.Kalpokienė, po $5-1.Ma 
tiška,V.Šipelis, I.Dapkus, 
Br .Abromonis ,E l.V ileniš 
kienė,A. Drevinskienė, A. 
Macevičius,K.Petrulienė, 
V.E.Kerbeliai.J.B. Laimi 
kiai, Į. Gorys, Vl.Koskus, 
St.Naginionis, E. Bernotie 
nė ,kun. Juc e v ič ius, kun. J. 
Gaudzė,K.Leipus,P. A. Po 
vilaitis.J.Br. Lukoševičiai 
P.Adomonis, V.Markaus 
kas,po$4-M. Vasiliauskie 
nė, po $3-St. Kęsgailą, Ra 
šytinienė, J. Ž itkus, K. Lie 
pinienė, J. Valiulis, V.M. 
Murauskai, P.Maltom, J. 
M.Juodviršiai, Daugila- 
vičiai, J. Jocas.dr. J. M. Še 
mogai, G.Montvilienė, E. 
Aleksiejūnaitė, J. Adomo
nis, V. Kačergius, po $2-V. 
Kliuč inskas ,T .Mačiulienė 
V. Erslovas,K.Bubliaus- 
kienė,L.Selenis,K. Lukas 
J.Kr ikščiokaitis ,K .Baltuš 
kevičius.Iz.Ambrasas, K. 
Gudž iūnas, Z .R imša ,K. S it

nas,E .Lapinskas ,J.Kalvai 
tis, J. Petrulis, P.Kerevi- 
čius,P.Girdžius, V. Piečai 
tis,P.Lukoševičius, J.Bur 
ba^A.Keblys.S .Morkūnas, 
J.Šeidys, P.Kličius, S. Ali 
šauskienė, S. Posauskas, 
R. Otto,M. Vapsva,D.Nor 
keliūnas ,S .Daunaravič ius, 
P. Žukauskas,P.Gerhar
das, po $O, 5O-Andriejaus 
kaitė.K.Stirbys, Mr. Y.

Nuoširdžiausias ačiū vi 
stems aukotojams pinigais 
ir rūbais, aukų ir rūbų rin 
kėjams, N. Lietuvos ir T . 
Ž iburių red..radio valandė 
lės vedėjai L. Stankevičiui 
už skelbimus ir visiems, 
kurie geru žodžiu ir darbu 
prisidėjo prie vajaus pas i 
sekimą Jūsų visų aukos įga 
linopasiųsti61 siuntinį mū 
sų broliams ir sesėms 
vargstantiems Lenkijoje.

Dar kartą pranešame, jei 
kas iš tautiečių yra patekę 
į sunkumus, prašome pra
nešti J. Dalmotui, tel. 669- 
4815.

Aukotojų sąrašas Vasa
rio 16 Gimnazijai bus pa 
skelbtas vėliau.

Seimelio Prezidiumo na 
rys šalpos reikalams—

-J. Dalmotas. 
AUŠROS VARTŲ PARA P.
- Spalio29d.praiTĮatomas 
A V parapijos parengimas. 
Programą išpildys "Anta
nas ir Vėjūnės" iš C leve 
lando.Ši dainininkų grupė 
jau sėkmingai pasirodė į 
vairiose Amerikos ir Ka 
nados kolonijose su popa 
įtariomis dainomis ir gitą 
romis.
- Abiejų Montrealio para 
pijų ateitininkai ruošia sa 
vo šventę gegužės 29 dieną 
sekmadienį .Aušros Vartų

KULTŪRINĖ KRONIKA 
/Atkelta iš 4 psl./ 

ti lietuvių kalbą universi 
tete,akademinėje aplinko - 
je, nes tik dviejuose kituo 
se universitetuose /Fila
delfijoje ir Los Angeles/ 
dėstomi lietuvių kalbos kur 
sai.

Šie kursai yra ypatingai 
gera proga pramokti ar pa 
gilinti lietuvių kalbos studi 
jas jaunimui, kuris gyvena 
tokiose sąlygose,kur lietu 
viųkalbos mokymasis sun 
kus ar net ir neįmanomas .

Dėl informacijos kreip 
tis: Fordham University, 
The Lithuanian Program, 
Bo A A, Bron , N.Y.
10458, USA. J.V.Dns.

ARCHITEKTŪROS 
PARODA

birželio 25-liepos 1O 
Jaunimo Centre, Chicago, 
Illinois.

Dalyvavimo Taisyklės: 
Parodoje dalyvauja viso 

pasaulio architektai ir in 
žinieriai, turį ne daugiau 
kaip 45 metų amžiaus.

Išstatomiėji darbai yra 
architektūros ir inžinieri 
jos statybos projektai, ku 
rie gali būti pavaizduoti su 
mažinto mastelio brėži
niais,modeljąts ir fotogra 
fijomis su trumpais užra 
šais lietuvių ir anglų kalbo 
mis.

Vienam parodos dalyviui 
skiriamas 7 ft.ąnt 8 ft. ar 
mažesnis sienos plotas.Sta 
lo plotas neribotas.

Sutinkantieji parodoje da

parapijojeiMišios 11 vai. , 
po to programa parap. sa 
Įėję,kurią seks vaišės.

MŪSŲ ^SPORTAS
VEDA KAZYS BARONAS 

rų tinklinyje, užleisdami 
pirmą vietą tik vyrų tinkli
nyje, kuris yra mūsų silp
niausia vieta žaidynėse.

Savo pajėgumą lietuviai 
pademonstravo jau šešta
dienį, sukraudami estams 
rekordinį krepšių skaičių- 
138:89 /55:36/ ir jauniai 
gan lengvai laimėdami 
prieš simpatišką šiaurės 
tautą 80:30/35:13/ Latviai 
vyrai estus įveikė 84:67 
/38:28/ir jauniai turėjo su- 
pasuoti prieš estus 55:58 
/25:28/ Tokiu būdu, sekma
dienio tradicinė kova tarp 
amžinų priešų lietuvių ir 
latvių,pastariesiems nieko 
gero nežadėjo, nes mūsiš
kiai, turėdami savo eilėse 
Molį,Modestavičių,Čekaus 
ką .Staniulį,M ilmaitį irkt. 
žaidėjus,buvo aiškūs favo 
ritai. Taip ir buvo:jau po 
penkių žaidimo min. lietu
viai veda 20:7 ir devintą 
min. 29:13, o penkioliktą 
min.pasekmė išauga iki 43 
:27. Pirmas kėlinys užbai 
giamas 66:44.Antrame pus 
laikyje latviai kiek stipriau 
susiima.Jiems sekasi mes 
ti,sukurti gražius derinius, 
tad ir 29 min.pasekmė kiek 
sušvelnėja-82:66.Bet lietu
viams kiek daugiau paspau 
džius/ypač gražiais deri
niais švisteliant Moliui su 
Modestavičium / 31 min. 
yra 90:69 ir 34 min. persi
keliama per šimtinę-101:76 
Pačios rungtynės baigia-

Sporto skyriaus vedėjas 
Kazys Baronas.

LIETUVIAI LAIMI 
PIRMENYBES
Gegužės 7-8 d. d. Toron

te įvykoŠ.Amerikos pabal 
tiečių krepšinio ir tinkli
nio pirmenybės,pasibaigu
sios didele lietuvių perga- 
le:mūsiškiai iškovojo pir
mas vietas vyrų ir jaunių 
krepšinyje, jaunių ir mote-

lyvauti prašomi pranešti 
Architektų Sekcijos Vado
vui,arch^Albertas Kerelis, 
2615 West 71st St.Chicagq 
III. tel. 312 area code 471- 
1778 arba
arch. L. Stankaitis, 7355 
South Richmond avė. Chica 
0o,IlMdl.3I2 a.c.778-6501

( iki birželio IO dienos.
Pranešant prašau patiek 

ti sekančias informacijas:
Dalyvaujančiojo parodo 

je vardą,pavardę ir adresą 
ir užimamą plotą.

Vis i eksponatai turi būti 
pristatyti ar prisiųsti iki 
š.m. birželio 20 dienos 
aukščiau išvardintais adre 
sais. Rengėjai

Unive'iAat C leans'll & Tja.ilo'iA
• Valau ir taisau vyriškus ir moteriškus drabužius.
• Siuvu naujus pagal užsakymus vyriškus paltus, 

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

(at Wellington St.)

1939 m.Kauno universiteto studentai baidarėmis 
nuvyko Vilniun. NL sporto sk. vedė jas, K. Baro - 
nas čia matomas dešinėj, pažymėtas kryžiuku.

mos 116:92.Tiesa,žaidimas 
nebuvo spalvingas, įtemp
tas ar gražių derinių jungi 
nys, tačiau tai ne lietuvių 
/daugiausia atstovavo čika 
giečiai/ kaltė, nes latviai 
buvo persilpnas priešas , 
tad ir pats žaidimas žiūro
vo akiai dėl savo vienaša
liškumo, neperdaugiausiai 
malonus .Taškų lietuvių ko
mandai pelnė: Čekauskas 
17,Miknaitis 6, Janis 2,Mo- 
destavičius 41, Molis 20, 
Staniulis 29,Miniotas' 1.

MŪSIŠKIAI JAUNIAI 
gan lengvai "susitvarkė" 
su latviais .baigdami pirmą 
ketvirtį 16:4,kėlinį 33:22 ir 
pačias rungtynes 77:44.Mū 
siškiams taškų pelnė:An- 
driulis 9,Bačinskas D. 1O , 
Puodžius 6,Janis 19,Taugi 
nas 2,Vaičkus 2, Šakys 18, 
Martinkus 19.

PUIKIĄ STAIGMENĄ 
padarė lietuvaitės tinkli- 
ninkės - Cleveland© Žai
bas-atskridęs į pirmeny
bes iš Elkhart Ind.kur vy 
ko AAV tinklinio pirmeny 
bės.Mūsiškės ten pasiekė 
pusfinalinius,tačiau nutarė 
apginti lietuvaičių gar
bę pabaltiečių pirmenybė 
s e,nes mūsiškės meiste
rio vardą nuo 1957 m. yra 
iškovojusios penkis kartus 
latvės-tris ir estės-vieną. 
Taip ir ;vyko:žaibietės nu
galėjo latves 15:3,15:5, es- 
tes-15:3,15:7 ir vėl baigmė 
je įveikė latves 15:12,15:0 . 
Lietuviai jauniai privertė 
pasiduoti estus 15:13,15:6 
ir latvius 15:9,15:12 ir vėl 
baigmėje "paguldė"latvius 
ant menčių 15:13,12:15,15:5. 
ŽAIDYNIŲ NUOTRUPOS 
- vykdomose pirmenybėse 
nuo 1957 m. vyrų krepšinį 
lietuviai laimėjo septynis 
kartus ir latviai tik du. Šie 
metinė pergalė buvo aštun 
toji.. .vyrų tinklinyje lat
viai buvo pirmi aštuonis 
kartus, estai tik vieną, o 
mūsiškiai nekarto... mote 
rų tinkliny lietuvaitės pir 
mą vietą iškovojo penkis 
kartus,latvės tris ir estės 
vieną,tad šiemetinis laimė 
jimasbuvo šeštas.. jaunių 
tinklinyje tai buvo pirmoji 
lietuvių pergalė, o krepšt 
nyje ketvirtoji prieš latvių 
tris laimėjimus.. skaitant 
pirmą vietą 3 tšk.antrą-2 
tšk. ir trečią-1 tšk.mūsiš 
kiaipabaltiečių žaidynėse 
bendrai surinko 13 tšk. lat- 
”iai 1O ir estai 7 tšk... 
žaidynėse teko išgirsti, 
kad Madrido Real klubas 
Moliui ir Modestavičiai pa 
siūlė vienų metų sutartį ir 
8 tūkst. dol. atlyginimo... 
Molis "dėka" savo aukšto 
ūgio, yra atleistas nuo Dė 
dės Šamo karo tarnybos , 
tad jis į Ispaniją gali vykt i 
bet Modestavičių gelbsti 
tik studijos.. .jam išvykus 
į Iberįjos pusiasalį, jis tuoj 
bus pašauktas kariuome
nėn. .. kaikurie sporto vei 
kėjai siūlo pabaltiečių žai 
dynes vykdyti tik kas ketu 
ris metus, nes šalia kitų 
pirmenybių, jos pasidarė 
trefaretinės... grakščios

Nukelta i 6 psl.

Walter Safety says, 
"Think, don't sink! 
Be water wise! Learn 
and practise water 
safety every day.”

Jeaneau Prudent dit: 
•"Reflėchissez—pour ne 
point pėrir! Prenez garde 
a l’onde. Pratiquez 
chaque jour les rėgles de 
la Sėcuritė aquatique.”

BALTIC WOODWORK CO

Tel. 769-2941

Baltica Investment Corp
Autorizuotas kapitalas S 120.00(1

J. Skučas, Prez. RA 2-6152 6966 - 44 Avė. Rsmt.
Superkan e sklypus ir žerrę Montrealyje bei apylinkėje.

Už indėlius mokame S'r d i \ ideudą .__________

EKSTRA PRANEŠIMAS:

JOE’S BUTCHERY & GROCER
J- LAURINAITIS

IŠ LIETUVIŠKOS ONTARIO PIENINĖS YRA GAUTA
SIUNTA LIETUVIŠKŲ SŪRIŲ, GAMINTŲ IŠ SALDAUS 
PIENO. SŪRIAI PIRMOS RŪŠIES IR LABAI SKANŪS.

PASINAUDOKITE RETA PROGA.
1918 FRONTENAC ST. Montreal. LA 4-0209

Tel. 525-8971

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

I’ORIRI IAI VEDYBOS - KRIKŠTYNOS

SUKAKTUVES ■ M AZ AMI/JAMS

ĮVAIRIOS PROGOS

DAROMOS ĮVAIRIOS DURYS, LANGAI, VIRTUVĖS KAB1TAI 
IR KITI ĮVAIRŪS MEDŽIO DIRBIMAI

K. KIAUŠAS ir j. ŠIAUCIl LIS.
Adresas: 547 Lafleur Street, LaSalle.

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

ynniinn<:i»»rnnm<»niiiiiiiiiniinmn»m»»m»»ntinntiiiii»ntn:ttttttttj

ME 7-6727

DE LUXE CLEANERS
5*v. P. RUTKAUSKAS 

117-6 Avenue, Lachine. P Q

f

LaSALLE AUTO SPECIALIST Keg’d
SAV. C. DESROCHERS

Taisau ir dažau lengvas mašinas 
7717 GEORGE LASALLE, QUE.

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

namų 366-4203

BELLAZZI-LAMY, INC
DO 6-6941 7682 Champlain Blvd. LaSalle
Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langy rėmai, 
izoliacijar Ten - Test, Masuuite, statybinis popietis.

SIUNTINIAI LIETUVON
p e r

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

iš <5ia pasiusite siuntinius savo artimiesiems 
garantuotai skubiausiai ir 

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

IMPORTUOJAME iŠ ANGLIJOS 

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

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

PRIIMAME UŽSAKYMUS 
vyriškiems ir moteriškiems kostiumams ir paltams.

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

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

vedėtas. Laisvai kalba lietuviškai.

GEORGE LAVINSKAS
ALLSTATE INSURANCE 

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

Telefonas 768-6670

WINDSOR
DRY CLEANERS & DYERS CO. LTD.

Valome visokius drabužius ir kitą Jūsų namų apyvoka- 
Savininkai:

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

E.Ru
m%25c4%2597n.su
vilaitis.J.Br
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TORONTO
TAUPYK IR SKOLINKIS

PIRMUTINIAME IR DIDŽIAUSIAME
TORONTO LIETUVIU KREDITO KOOPERATYVE PARAMA 

KAPITALAS SIEKIA DU SU PUSE MILIJONO DOLERIU 
MOKAME: DUODAME:

434% ui depositus Morgičius iš
S/£š> numatyta ui serus Asm. paskolos i S 7%

Asmenines paskolas duodame iki $ 5,000.- ir morgičius 
valdžios nustatytą normų, 66% (kainuoto 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 gyvenas 
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 rugpiįieio men. šeštadieniais uždaryta).

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

MŪSŲ SPORTAS 
/Atkelta iš 5 psl/ 

estaitės, po oficialaus ati 
darymo,parodė keletą gim 
nastikos pratimų. Maža 
grupė nedavė pilno švedų 
lingiados vaizdo... rungty 
sekmadienį stebėjo tik 
apie 250 žiūrovų, kai tuo 
tarpu į lietuvių pirmeny
bes susirenka iki penkių 
šimtų... mikrofonus grei 
čiausia tvarkė latviai, nes 
ir jų himnas iš plokštelių 
buvo perduotas garsiau
siai. K. B.

1966. V. 18. - 29(994)

Prisikėlimo naujo priestato projektas, parengtas inž. dr. Alfredo Kulpavičiaus. "L" formos, dviejų aukštų virs’ žemės ir dviejų augstų že
mėje, pastatas talpintų vienuolyną, par. rastines, keletą kambarių organizacijų posėdžiams, biblioteką, par. bankeli h naują 

200 žmonių saliukę su jos pagelbinėmis patalpomis.

Lietuviai advokatai
NEIMAN, BISSET 

& SEGUIN
Barristers, Solicitors, 

Notary Public.
35 Hey den Street 

(netoli Bloor ir Yonge) 
Toronto 5, Ont. 

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

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

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

330 Bay Street.

LIETUVIŲ NAMAI 
REIKALINGI PARAMOS 
Daugiau kaip prieš 1O 

metų įsigyti Lietuvių Na
mai Toronte gerai vertėsi 
Vertės i net su mažu pelnu. 
Nežiūrint į tai,kad namai 
nenauji ir neperdideli.emi 
gracijai vykstant lengvai 
buvo išnuomuojami ir nie 
kad nebuvo tušti. Tuo būdu 
Lietuvių Namai pasidarė 
lietuvių ir lietuviškų orga 
nazacijų centru-lietuvybės 
poselėjimo židiniu.Iš čia 
plėtėsi lietuviška veikla į 
visas lietuviško gyvenimo 
sritis .Lietuvių Namai, To
ronto lietuvių kolonijai ne 
mažiau reikalingi šiandien 
kaip ir prieš IO metų. Sun 
ku įsivaizduoti Lietuvių Na 
mų nuopelnus Toronto lie 
tuviųkolonijai.Bet dar sun 
kaiu būtų įsivaizduoti To
ronto lietuvių koloniją be 
Lietuvių Namų.

Kanados valdžiai suvar 
žius imigraciją, o pirmie 
stems geriau įsikūrus, Lie 
tuvių Namai pasidarė per 
kuklūs ir permaži dides
niems pobūviams iš nuoma 
vimui ir pajamų šaltinis 
sumažėjo.

Toronto Lietuvių Namai 
reikalingi paramos.Tos pa 
ramos .kurios Lietuvių Na 
mai reikalingi, gali suteik 
ti kiekvienas lietuvis namų 
savininkas, neišimdamas 
iš kišenės nė vieno cen
to ir štai kokiu būdu:

Lietuvių Namai turi pa 
dar? susitarimą su Alber 
tos alyvos kompanija /Al 
berta Fuel Limited/, pri
statyti alyvą namams šildy 
ti per Lietuvių Namus už 
sisakiusiems.Nedaug To
ronte lietuvių liko, kurie 
neturėtų nuosavų namų. N a 
mai Toronte daugumoje ap 
šildomi alyva.Užsisakiu
siems alyvą per Lietuvių 
Namus,arba pakeičiant da 
bar turimą alyvos kompa 
niją per Lietuvių Namus į 
Alberta Fuel Limited, na
mų savininkas gaus tos pa 
čios rūšies alyvą už tą pa 
čią kainą ir patarnavimą 
dovanai, kokį duoda kitos 
kompanijos ar net gal ge
resnį.

Patarnavimas veikia šil 
dymo sezono metu 24 vai.

Lietuvių Namai tokiu bū 
du gauna už tą patarnavi- 
mą-suradymą naujo ir už 
seną alyvos ėmėją tam tik 
rą nuošimtį pinigais.Kuo 
didesnis alyvos ėmėjų skai 
čius per Lietuvių Namus , 
tuo didesnis nuošimtis Lie 
tuvių Namams.

NOTARAS
ANTANAS L I U D Ž IU S,B,L. 
Bendradarbi* V.S. M a st I*.L.L.C

Namų, formų ar bet kurio verslo 
pirkimo - pardavimo dokumentų 
sudarymas, mortglčlal, sutartys, 
iestamental Ir visi kiti teisiniai 
reikalai.

i08 RONCESVĄLLES AVĖ. 
TORONTO.

Margio vaistinės II aukftas.

Tel: |*talgo* L E 7- 1708t 
Nomi^ CR9-6166.

Kaip seną alyvos kompa 
niją pakeisti į naują: Susi 
siekti su Lietuvių Namų ad 
ministratorium p. E ižėnu, 
duodant vardą ir pavardę 
adresą,telefono nr., alyvos 
tanko įtalpą galionais, se
nos kompanijos vardą ir 
parašą. Visa kita adminis 
tratorius sutvarkys sukom 
panijos menedžeriu.Gali
ma alyvos reikalu kreiptis 
į bet kurį valdybos narį.ku 
ris su malonumu.tuo reika 
lu padės.

Kaip anksčiau minėjau, 
alyvos ėmėjui nieko nekai 
nuos, o Lietuvių Namai tu 
rėš didelę paramą. Tad 
kviečiu nieko nekainuokan 
čiu būdu Lietuvių Namus 
paremti.

J. Novogrodskas 
L. N.Valdybos narys aly 
vos reikalams.
VYKĘS PASTATAS
-RŪMAI
Pranciškonų vienuolyno 

naujasis pastatas buvo ati 
darytas per atvelykį, o da 
bar jau iš senų namų per 
sikėlė ir vienuolyno ir pa 
rapijos personalas. Pasta 
tas labai vykus tai pr tderin 
tas /dr. inž. A.Kulpavi- 
čiaus/ prie senų rūmų.la 
bai skoningi metaliniai pa 
gražinimai, kolonos, langai 
Naujos salės ir kambariai 
gerai išplanuoti, sujungti 
su sena sale,kaf eteri ja Jūa 
bar jau naujos salės yra 
naudojamos liet, organiza 
cijų, jaunimo, net sveti
miems yra išnuomuoja- 
mos.

Gražu,kad visuomenė pa 
rėmė užsimojimus dabar 
ir praktinė nauda ir pasidi 
džiavimas.Net ir "pesimis 
tai" ima aukoti pastato sko 
loms dengti. 
PRISIKĖLIMO PARA P. 
-Gegužinės pamaldos sek 
madieniais laikomos po Su 
mos,o šiokiadieniais-8 vai 
vak.Laba i kviečiame visus 
lankytis, gyvai giedoti ir 
karštai pasimelsti.
-Chorų Repeticijos Nuau
gusių: moterims-pirmad. 
vyrams- ketvirtad., 7.30

Vakarų Šnipas Kremliuj
Pabaiga.

Pulk.Oleg Penkovskij.
MIRTIES SANDĖLIS
Netoli Kalinino miesto, 

mažoje Volgos saloje yra 
bakteriologinis sandėlis. 
Čia dideliuose induose lai 
koma maro ir kitų užkre
čiamų ligų bacilos.

Visa sala apsupta spig 
liuota viela ir gerai sau
goma. Bet tai nėra vienin 
tėlė vietovė, kur tokie in
dai yra laikomi.

Sovietų artilerijos pada 
liniai reguliariai aprūpi
nami cheminiais sprogme 
nimis.Yra tikra, jog konflik 
to atveju, sovietų armija 
tuos cheminius ginklus 
panaudos.Nutarta leisti pa 
tiems mūšių vadams karo 
lauke apsipręstįjcur ir kuo

PAVERGTOJ LIETUVOJ
- Prasidėjo Lietuvos futbo 
lo pirmenybės.Pirmosios ' 
pasekmėsplungė-Vilniaus 
Saliutas /pastarąją koman 
dą treniruoja Stp.Paberžlą/ 
2:1,Kauno Inkaras-Šiaulių 
Statybininkas O:(ĄKretinga 
-Kauno Politechnika 4:0, 
N.Akmenė-Šiaulių Elnias 
l:l,Mažeikiai-Kauno Lima 
0:2, Klaipėdos Baltija-Pa 
nevėžio Statyba 2:1.
- Po trijų pirmenybių rung 
tynių Vilniaus Žalgirio fut 
bolininkaiSov.SąjungO8 an 
troje klasėje randasi ket
virtoje vietoje.
- Lietuvos rankinio meiste 
rio vardą moterų grupėje 
laimėjo Kauno Žalgiris 
prieš Vilniaus Statybą ir 
V i In iau s Š v ies ą. Paskut inė 
aštunta vieta atiteko Pane 
vėžio Ekranui.Vyrų pusėje 
taip pat nugalėtoju išėjo 
Kauno Žalgiris prieš Vil
niaus Mosklą ir Klaipėdos 
Granitą. Paskutinis buvo 
Kauno Atletas.
- Europos meisteris R. Ta 
mulis netikėtai pralaimėjo 
leningradiečtui Dologovui 
tačiauKaunas įveikė Lenin 
gradą 6:4.
- Europos stalo pirmeny
bėse L.Balaišytė aštunfina

- lyje pralaimėjo busimai. rųet panaudotvęheminius 
Europos meisteret rumu- Jginklus, 
nei Aleksandru 3:0.
- Pabaltijos ir Gudijos jau 
nlų rankinio pirmenybes 
mergaičių grupėje laimėjo 
lietuvaitės, nugalėdamos 
estes 5:7, latves 8:4, o su 
gudėmis sužaidė lygiomis 
9:9.Gudės, pralaimėjusios 
estėms 8:10 užėmė antrą 
vietą.Berniuką i buvo treti 
po estų ir gudų.

IŠ VISUR
- Bokso rungtynėse Latvi 
ja nugalėjo Švediją net 10:0 
o jauniai latviai švedus 7:3.
- Čilėje įvykusį tarptautinį 
krepšinio turnyrą laimėjo 
Jugoslavija prieš JAV ir 
Sov. Sąjungą.
- Krepšinio rungtynėse Pa 
ryžiuje Lenkijos moterys 
nugalėjo Prancūz iją 67:50.
- Kanados spauda reikalau 
ja pasitraukimo iš Olimpi 
niokomiteto Kanados atsto 
voDaviso,kur is atrodo bal 
savo prieš suteikjmą Ka* 
nadai žiemos olimpinių žai 
dimų.Bendrai,77 metųamž. 
Kanados Olimpinių K-to 
atstovas yra ne šių laikų 
dvasios,nespėja eiti su šio 
gyvenimo tempu.
- Futbolo rungtynėse Vie
noje Sov. Sąjunga nugalėjo 
Austriją 1:0.

Kariuomenės štabui duo 
ta slapta direktyva,kaip ir 
ką sunaikinti cheminiais 
ginklais.Pirmiausia reik 
tų esą sunaikinti priešo 
atominius ginklus: Little 
John,Honest John, Lacross 
Corporal,Redstone ir Ser 
geant dalinius. Taip pat 
reikalinga sunaikinti Ame 
rikos karo laivų ir atomi 
nės artilerijos vienetus .

taisė nenumatyta cheminė 
reakcija buvo tokios milžt 
niškos pajėgos priežasti- 
mi.Todėl dabar galvojama, 
kad apskaičiuojant bombą 
IOO megatonų, jos galima 
sprogimo pajėga gali siek 
ti iki 150 ar 160 megato
nų.
CHRUŠČIOVO MOTYVAI 
bandant atominius ginklus 
yra šie;kiekybe ir kokybe 
pralenkti Vakarus. Tačiau 
kol kas mes dar toli nuo 
šio tikslo.

Gen.Kuptn sako,kad mes 
dar nepasiruošę ginybal, 
ypač kas liečia radioakty 
vias dulkes.

Nors mes tvirtiname, 
kad mūsų ginklavimosi fa 
brikuose nėra radioakty
vumo pavojaus .tačiau žmo 
nės ten bijo dirbti.

Daugelis suserga padir 
bę šešius mėnesius ar me 
tus.

Net mūsų atominis led 
laužts Lentn yra plaukio
jantis karstas,kadangi blo 
gai pagaminti vožtuvai pra 
leidžia radioaktyvias nuo 
sėdas.
PASKUTINIEJI ŽODŽIAI 

1962 m. rugpiūčio 25 d.
pulk.Penkovskij parašė ir 
įteikė Vakarams šiuos pa 
skutinius žodžius:

"Jau pripratau prie fak 
to, jog periodiškai visi ma 
no judės lai yra kontroliuo 
jami ir sekami.

Manimi domisi "kaimy 
nai"JKGB veiklai yra kiek 
pagrindo.

Aš klaidžioju spėlioji
muose ir prileidimuose.

POSVCTKDU«X

JDaRUO’iR o

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

ILGAI LAUKTI SVEČIAI
Po oficialios dalies įvy 

ko laužas su dainų pyne ir 
sesių bei brolių pasirody 
mais.Programai vadovavo 
visų mylima ps. L.Verbic 
kaitė, kuriai talkino eilė 
jaunesnių laužavedžių.

Laužui pasibaigus,mūsų 
svečiai buvo pavaišinti pie 
tumis ir vėl skubiai išva 
ž tavo į Torontą, kur jų lau 
kė didelis būrys/3OO/ 
skautiško jaunimo.

Labai gaila, kad svečiai 
lankydami Hamiltoną pir 
mąkartą, dėl laiko stokos 
negalėjo arčiau susipažin 
ti su skautišku jaunimu, ir 
apžiūrėti mūsų koloniją.Tl 
klmės.kad šis apsilanky
mas nebus paskutinis, nes 
tai suteikė mums daug

Šių metų balandžio 29 d. 
Hamiltono kolonijos skau 
tus-es aplankė LSS Seseri 
jos ir Brolijos vyriausi 
skautininkai v.s.Zailskie 
nė ir j. s.Br. Juodelis. Jie 
laimingai atvyko ir iškil
minga sueiga pras įdėjo 11. 
30 vai. Po oficialių rapor 
tų skautininkai tarė mums 
keletą nuoširdžių .broliš - 
kų žodžių.Šv. Jurgio šven 
tės proga buvo papuoštos 
garbės ženklais:K. Pareš 
tytė - pažangumo, skil. B . 
Štukaitė ir R. Volungytė- 
vėliavos žymenimisj skau 
tininkų laipsnius pakeltos: 
ps .A. Vilimienė, ps. R. Bag 
donienė ir dabartinė tunti 
ninkė ps.D.Gutauskienė, 
ir įpaskautininkes-v.sl. , 
draugininkėLJokubynienė. džiaugsmo, o drauge ir pa 
Nuolatiniam skautiško jau 
nimo rėmėjui prelatui dr . 
J.Tadarauskui įteiktas Pa 
dėkos ordinas su. Rėmėjų 
Kaspinu.

sididžiavimo sulaukus žy 
mių svečių.

Didelis skautiškas ačiū 
v.s. O. Zailskienei ir j. s . 
Br. Juodeliui'.

Aldona Volungytė.

v.v.muzikos studijoje.Užė 
jimas- iš College gatvės 
pusės.Iki Dainų šventės Ii 
ko tik 8 savaitės,© darbo 
dar nemaža.Repeticijose 
kviečiame uoliai lankytis . 
Studenčių:po sėkmingo pa 
s įrodymo Toronto ir Hamil 
tono scenose, repertuaras 
dar praplečiamas naujais 
dalykais. Repeticijos bus 
ikibirželio mėnesio. Prii 
mamos naujos choristės . 
• Tuokiasi Liudas Vytenis 
Matukas su Gražina Mari 
ja Šlekyte.

Stephen Frank Talio su 
Aldona Pundžlūte.

VERŽIMASIS Į KONGO
Mano geras draugas maj. Jokiu būdu neperdedu,kad 

Aleksėj Gur jevbuvo pirma 
sis, kuris su sovietų gene 
rolais turėjo skristi į Kon 
go. Šios misijos svarbiau 
sias uždavinys buvo paim 
ti kontrolėn Konge urani- 
jaus rūdą.

1961m.rugsėjo 8 d. buvo 
pirmą kartą Sovietų Sąjun 
goję išsprogdinta 16-os me 
gatonų atominė bomba.R- 
12 raketa buvd‘ Iššauta iš 
bazės prie Kapustin Yar . 
Dalyvavo ir Varencov.

Vėliau .bandant 50 mega 
tonų bombą, visų nustebi
mui,sprogimo jėga prilygo 
80 megafonams.
Tokia didelė jėga nebuvo 
laukiama.Manoma,kad už

pavojus didelis. Ir vis dėl 
to aš esu optimistas,ban 
dau įvertinti padėtį objeki 
tyviai.

Nesu nusivylęs savo gy 
venimu ar darbu. Svarbiau 
šia yra,kad likčiau pajė
gus ir pilnas norb tęsti šį 
darbą.

Galas .

KADA VYKTI Į FLORIDĄ 
Florida viena iš įdomiau 

šių Amerikos tropikinio 
klimato vietovių.Kasmet 16 
milijonų amerikiečių,kana 
diečių ir kt. pervažiuoja 
Floridos pusiasalį ir įvai
rius kurortus.

Temperatūra, jūros van 
dens šiltumas, smėlys, pal 
mės, reti įdomūs augalai 
visus žavi, traukia kuo il
giau pabūti.

Lietuvių kasmet irgi 
daug atvažiuoja.Nuolatlnių 
lietuvių yra visame pusta 
salyje arti 2000, daugiau 
šia yra Miami Beach ir 
apylinkėse bei mieste»Apte 
98% gyvena iš kapitalo,pen 
sininkai irkt.biznleriai.Ho

• Rytų Vokietija susirūpinu- teitų biznį turi ir keliolika 
si, kad rusų ginklai labai ne
tobuli, nes Vietname iš 100 
su viršum paleistu raketų, 
tiktai dvi pataikė i Vietnamo 
lėktuvus.Tat tokiais ginklais 
apstatyta rytu Vokietija pasi 
juto nesaugi. Todėl ten kilęs 
noras tartis su vakarų Vokie- 
ja.

lietuvių,kaip "Baltica",ir 
p.p.JazbučiųSurfside rajo 
ne prabangus viešbutis.Čia 
labai daug lietuvių apsisto 
ja,nes tikras informacijos 
centras. Ponai Jazbučiai 
nuoširdūs lietuviai, verti

VASAROTOJU DĖMESIUI I 
Lietuviška Jansonų vasar
vietė Cape Cod vila

AUDRONĖ
Šiais metais atidaroma vasa

rojimui nuo birželio rnen. 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. 
pagarbos už jų paslaugumą 
naujai atvykusioms lietu
viams .Dabar pačios pigiau 
stos kainos už patalpas.Tat 
gi, kas nori pamatyti Mia 
mi, turi imti atostogas ir 
važiuoti dabar.Už $30-50 
savaitei galima gauti gra 
žtausioje viloje butą, kur 
galima ir išsivirti, o mais 
tas,kaip ir namie, brangiau 
nekainuoja.

O visgi verta Floridą pa 
matyti ne vien tik dėl "man 
drumo",kad ir "aš buvau" 
bet pamatyti įdomių retų 
dalykų ir pastiprinti svei 
katą. K.

AR ŽINOTE KĄ RAŠO

K E L El VIS ?
AR ŽINOTE, kodėl vieni jį giria, kiti peikia, bet 
visi mėgsta skaityti ?

KELEIVĮ žmonės , -a dėl to, kad jis niekam 
nepataikauja ir nesibijo teisybės skelbti. Teisingo
mis žiniomis iš visur /jame daug žinių ir iš Kana
dos/, aiškiu ir atviru pasiisakymu laikraštis per 65 
metus pelnė gerą vardą ir pasitikėjimą.
KELEIVY rasite patarimų teisiniais ir kitais 

klausimais, gražių apsakymų, eilėraščių ir tt: Jis 
turi ir moterų skyrių .

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

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

LIETUVIŲ

DIENOS
ILIUSTRUOTAS LIETUVIŲ KULTŪROS IR 

VISUOMENĖS GYVENIMO ŽURNALAS

Negyvenkite nematydami, kas darosi lie
tuviškame pasaulyje!

Užsisakykite
žurnalą LIETUVIŲ DIENOS.

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

LIETUVIŲ DIENOS
4364 Sunset Boulevard

Hollywood, California 90029

Telefonas: 664-2910

PRENUMERATOS KAINA: metam* — $6 0®

d%25c5%25beiavimas.Net


1966. V. 18. - 20(9664) NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 7 PSL.

HAMILTON
v - ------■*

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, 
mortgiclų 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, treėiadieniais ir ketvirtadieniais 9 vai. ryto -- 
3 vai. po pietų, antradieniais ir penktadieniais 9 vai. ryto -- 
1 vai. po pietų ir 5 vai. -- 8 vai. vak., sestadieniais 9 vai. ryto- 
12 vai.

i KRONAS

DIDŽIAUSIA HAMILTONO 
Apylinkės 

n 

*
REAL ESTATE and ins. ltd. 

Hamilton's Largest Realtor

366 MAIN 5T. EAST, HAMILTON, ONT. Telephone 528-8492 

SIŪLO:
• Didžiausią pasirinkimą namų, apartmentą, 

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

Per savo keturias įstaigas /85 tarnautojai /aptarnaujam 
Hąmiltony ir apylinkes, tiesioginiai per Cross Canada 
Realties Service Ltd. aptarnaujam visy Canady.

K r e ipkitės su pasiti k ė j i m u

KRONAS!
REALTORS.

15 METŲ HAMILTONO TAUTOS FONDO SKYRIUI 
Rašo Kazys Mileris

Pasaulio istorijos 15-kos skelbiant piniginį vajų bei 
metų laikotarpis gal nėra pramoginius parengimus . 
ilgas laikas,bet mūsų trem- Penkiolikos metų rinklla- 
ties gyvenime tai yra dide- vų suma yra 6.589 dol. 23 
lis darbo, laukimo ir nekan- et. Pažiūrėjusį pasiųstą 
trumo metų skaičius. Tik sumą, matosi, kad Tautos 
maža tautos dalis teturėjo F.valdybos yra pelnę su pa
laimės ištrūkti iš okupan- rengimais virš dešimt su 
to rankų. Visas kraštas ir puse tūkstančio dol. Tai dė- 
beveiktrys milijonai lietu- ka valdybos žmonių apsu- 
vių gyvena vergijoje ir ko- krūmo ir sumanumo. Tas 
munistiniame terore. Jų 
skundas negali prasiveržti 
per geležinę uždangą.Už 
pavergtus tėvynėje brolius 
laisvame pasaulyje kalba 
Vlikas, organas, kurtam 
yra patikėtas vadovavimas 
kovai dėl mūsų valstybės 
išlaisvinimo. Jų darbams 
remti reikia lėšų.

Tautos Fondas yra ta Vli-Į kad tas, kuris daugiau turi, 
ko institucija, kuri laisva- daugiau duoda. Sąrašuose 
me pasaulyje tų lėšų telki- yra pavardės, prie kurių 
muir rūpinas i.Šitame Fork gali eiti ir visada gausi bet 
de kapitalo procentai nieką- kokiam lietuviškam reika- 
da neaugs,nes čia yra tik lui.ir yra pavardės tokių, 
aktyvas .Juo daugiau sutelk- kur niekad negali pataikyti 
sime lėšų,tuo didesnių dar
bų gali imtis mūsų tautos 
išlaisvinimo vadovybėje 
dirbą žmonės.Ar mes tai 
suprantame ir pakankamai
remiame mūsų Tautos Fon- kais. Anksčiau tai buvo la- 
dą? Gal perdaug aps įpra
tom su visokiom rinklia — 
vom,tad ir Tautos Fondui 
daugelis beduoda tik tiek , 
kad atsikratytų rinkėjų. Ir 
jei šiandieną dar kiek su
renkame ir galime pasiųs- kai keitėsi.Žmonės pradė
ti centrui,tat tik per dide- jo mažiau domėtis lauko 
lį pasišventimą ir užsispy- gegužinėm. Pradėta ieško- 
rimą tų keletos valdyboje ti ką nors naujesnio, praš- 
dirbančių žmonių, kurie matnesnio. Tada Tautos 
yra pasiryžę ką nors atsiek-Fondas su savo vasaros 

pasilinksminimais persi
kėlė į Brant Inn svetainę 
Burlingtone, kur yra pra
bangiai įrengta prie ežero

rinkliavas atlieka v-bos na
rtai talkon pasikvietę pa- 
s laug ių taut ieč ių. Su pada- 
rytais rajonų sąrašais jie 
eina vakarais per lietuvių 
namus,prašydami pinigine 
auka paremti Tautos Fondą. 
Sumos didumas iš išrinkto 
sąrašo daugiausia priklau
so nuo rinkėjo.Nėra taip,

.geru laikūkad ir mažai au
kai.

Mūsų Tautos Fondas pra
dėjo savo parengimus su 
vasaros gegužinėm-pikni-

HAMILTONO TAUTOS FONDO VALDYBOS

15-KOS METU VEIKLOS SUKAKTUVINIS

VAKARAS
[VYKSTA Š. M. GEGUŽES 23 DIENĄ, PIRMADIENĮ, VIKTORIJOS DIE

NOS VAKARĄ GRAŽIOJE TOWN CASINO SALĖJE 157 MAIN ST. E.

• PASIVAIŠINIMUI BUS TURTINGAS BUFETAS
• GEROS SUDĖTIES EUROPIETIŠKAS ORKESR AS
• LAIMEI IŠBANDYTI VERTINGA LOTERIJA
• TURTINGI LAIMĖS STALIUKAI

Pradžia: 7 vai. vak. Įėjimas: 2 dol.
Studentams nemokamas.

VISI ESATE NUOŠIRDŽIAI KVIEČIAMI Į ŠITĄ SUKAKTUVINĮ VAKARĄ 
Hamiltono Tautos Fondo Valdyba.

istorijoj nerasime kito,ku kas.Nekalta yra HNL v-ba 
ris būtų dėl jo tiėk pasidar 
bavęs.Vienas pavyzdys: jis 
skelbia Tautos F.naudai , 
knygų sra jų, išplatina apylin 
kėje 1926 lietuviškas kny
gas ir uždirbtus $1, 200, pel-l
ną, įrašo į Tautos F-dopa* St.Bakšyspasiūlė išlyginti 

ir paversti auto aikšte, kol 
pagerės sąlygos.Šiuo metu 
sklypas duoda apie 500 dol 
gryno pelno per mėnesį ir 
pajamos didėja. Už žemę 
prieš 5 metus buvo mokėta 
$40.000. šiandieną pagal 
nekilnojamo turto žinovo 
V.Sako pranešimą visuoti 
niame susirinkime, ši že
mė yra verta apie $180 . 
OOO ir jos kaina kylanti, 
Paskutiniu laiku stambes 
ni šėrininkai ir realiau gal 
voją apie LN statybą yra 
nuomonės šią pelningą au 
to aikštę kaip galima ilgiau 
išlaikyti,nes vykstant šalia

betkaltihamiltoniškiai.ku 
rie šimtą įdėję, reikalauja 
LN pastatymo .Reikėjo dėti 
po daugiau ir statybos klau 
simas būtų išspręstas.

Esant tuščiam sklypui,

jamas.Vėliau St.Bakšys pe
rėmė Lietuvių Namų vado 
vavimą ir Tautos F.pirmi
ninko pareigas perdavė J. 
Mikšiui. J.Mikšys sudarė 
naują v-bą ir tęsė toliau tą 
pačią nusistovėjusią veik
los eigą.1963 m. skuriui va
dovauti atėjo gabus organi
zatorius Alf. Vainauskas, 
kuris vėl išjudino ir suakty
vino Tautos F. reikalą, val- 
dybon pasikvietęs keletą 
naujų žmonių.Deja, tik po
rą metų tepadirbęs A If. Vai
nauskas dėl sveikatos iš 
valdybod pas įtrauk ėDabar 
Tautos F. v-bos pirm.pa
reigas yra perėmus visuo- sklypo apie 30 milijonų 
meniniame darbe žinoma 
L.Skripkutė.Ji Tautos Fon
do valdyboje jau dirba nuo 
1955 metų.

Mūsų Tautos F .skyrius , 
paminėdamas savo veiklos 
15-kos metų sukaktį,ta pro
ga išleidžia ir kuklų leidi-* pirm.buvo išstatyti:St.Bak 
nėlį.Tuo norime duoti savo gyg ir A. Patamsis. Prieš 
nuvei ktų darbų trumpą apy
skaitą ir dar išpopuliarinti datams po keletą minučių 
daugiau Tautos Fondo idėją, išdėstyti savo platformas. 
Ta pačia data išpuola ir mū- Pirmas kalbėjobuv. pirm . 
sų Viktorijos D.,gegužės 
23 d.tradicinis pasilinks
minimas .Šiemet jis daro
mas gražiajame Town Ca-' 
sino,157 Main Str.E.,kur 
tikimės sulaukti didelio 
skaičiaus svepių.

vertės statybai, sparčiai 
kyla sklypo pajamos ir ver 
tė.

1966m.kovo 6 d. HLN vi 
suotiniame susirinkime iš 
rinktas naujas LN pirmi
ninkas ir valdyba.Į b-vės

rinkimus buvo leista kandi

bai populiaru, ir tie pikni
kai sutraukdavo minias tau- 
tiečių.Tada,naujai atvykęs 
į kraštą, norėjome vienas 
kitą susitikti,reikėjo žinių 
mums čia bes įkuriant. Lai-

ti.
Hamiltone Tautos Fon

das įsisteigė 1951 m.gegu- 
žės 27 d. Jo pirmasis stei
gėjas ir pirmininkas buvai; šokiams aikštė. Iš pradžių 
St.Bakšys. Šiemet sueina tai turėjo didelį pasiseki- 
15-ka metų.Per tuos metus mą.bet per paskutinius me 
Hamiltonas yra davęs Tau- tus beišeita tik su mažyčiu 
tos Fondui 17,262 dol. 25 et. uždarbiu. Gegužinių entu- 
Mūsų Hamiltono kolonijos 
įnašas, iš pradžių Kanado
je buvęs rekordinis,kei
čiantis laikams ir pirmi
ninkams, pradėjo mažėti. 
Bet ir šiandien mes tik di
džiajam Torontui esame 
užletdę pirmąją vietą.Šita 
didelė suma pinigų buvo su
telkta vieną syki metuose

ziastams mažėjant ir sve 
tainės savininkams keliant 
nuomas ir mokesčius, atro 
do, kad Tautos F-dut teks 
atsisakyti ir nuo tų tradici 
nių gegužinių.

Labiausia Tautos Fondą 
Hann tltonebuvo iškėlęs jo 
p i rmas i s p i r m .S t .Bakš ys.. 
Turbūt visoj Tautos Fondo

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

Pageidaujama žinojimas 
buhalterijos ir benkinių 
operacijų.Atlyginimas-pa 
gal susitarimą.Kreiptis į 
Bankelio vedėją E.Lengnė 
ką, 21 Ma ini St .E .Room 203, 
Hamilton, Ont.
Tel. JA 8-0511.

"TALKOS" v-ba.

HAMILTONO LIETUVIŲ 
VEIKLA IR NAUJA LN

VADOVYBĖ
/Tęsinys iš praeito nr/

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

Tačiau dabar nėra rei
kalo kelti viešumon, iš ko 
kio kamino rūksta tie dū
mai. Visuotiniame susirin 
kime padėties neišstudija 
vę kaltina valdybą, o dau
giausia buv .pirm .St. Bakšį 
už neįvykdymą statybos.Ga 
na realiai pasakė stambus 
HLN šėrininkas Vincas Sa

Praėjusių metų kartūnu baliaus karalaitė p. Balsaitė ir

dybą.Bendrovės turtas yra I 
išaugęs.Valdyboje yra su I 
manių asmenų.Reikia ma I 
nyti,kad ši valdyba suge- I 
bės įtraukti naujų asmenų 
su didesniu kapitalu ir pa 
stumėti LN statybą pirmyn 
Hamiltono veikliajai lietu- | 
vių kolonijai savų kultūri , 
nių namų įsigijimo galimy 
bėsyra.Namai reikalingi. 
Reikia daugiau vieni kitus 
gerbti.Būdami vieningi vi 
sas pasitaikiusias klūtis 
nugalės ime. J .Ša rapn tekąs .
APYLINKĖS VALDYBA 
dar taip trumpai einanti sa 
vo pareigas, spėjo keletą 
ne eilinių darbų atlikti.

Suprganizavo visą Moti 
nos Dienos programą.

Pasveikinti lenkai šven 
čią savo 1OOO metų krikš 
čionybės priėmimo sukak 
tį. Palinkėta, kad jų atneš 
ta krikščionybė rytų Euro 
poje klestėtų dar daugelį 
tūkstančių metų.

iii• - -'M.

St.Bakšys, trumpai apibū 
dindamassavo planus.Kai 
bėjo ir jo oponentas, bet 
kalba buvo ne į temą, nu
kreipta į asmenį, dėl ko šė 
rininkai pareiškė protestą, 
pertraukdami kalbą ir pa
reikalavo išreikšti savo pla 
nūs apie LN statybą. Rinki 
mus laimėjo naujas kandi 
datas A. Patamsis.

Dideliame nustebime ka 
da pralaimėjęs kandidatas 
St. Bakšys, tiek vanuotas 
oponento, gal perdaug, pa
prašė balso ir priėjęs prie 
garsiakalbio pristatė šėri 
ninkams savo oponentą,kai 
po sumanų verslininką ir 
tinkamą pirmininko vietai. 
Pareiškė, kad naujam as
meniui įėjus gal prisidės 
ir tie, kurie iki šiol buvo 
pasyvūs, o jam NL mieli 
kaip motinai vaikas.St.Bak 
šys yra įnešęs $4000, - ir 
mažai reikėtų tokių asmenų 
sudaryti pakankamai sumai 
kapitalo ir įvykdyti statybą

Buvo ir tokių pranašų , 
jei S. B. neišrinks į pirm . 
pareikalaus už IO metų įdė 
to darbo 30.000 ir 1.1.

Tačiau tie šmeižtai buvo 
paleisti nepalankių asmenų 
Lietuvių Namams. St. Bak
šys išdirbęs IO metų LN 
be jokio atlyginimo ir šian 
dien yra aktyvus, kad ir ne 
pirm.būdamas.

1966 metams HLN turi 
išrinkę naują pirmininką 
ir daug naujų asmenų į vai

JAUNIMO REIKALAMS 
sušaukti jaunimui vadovau 
ją organizacijų pirminin
kai ir vadovai ir sudaryta 
5 asmenų komisija rūpin
tis ir tvarkyti visus jauni 
mo reikalus,kas liečia Jau 
nimoKongresąChicagoje.

Į komisiją įeina:Mureika 
T. .Kybartaitė B.,dr.Kve 
daras V., Verbickaitė T . 
ir Stanevičiūtė .L. Jaunimą 
visais reikalais prašome 
kreiptis į tuos asmenis, o 
mūsų kolonijos senjorus 
prašome jaunimą paremti 
finansiniai irtuo pagelbėti 
kaip galint didesniam skai 
čiuimūsų kolonijos jauni
mo dalyvauti kongrese ir 
stovykloje.

IŠVEŽIMŲ MINĖJIMAS 
birželio 12 d., sekmadienį 
2 vai.po pietų.

Minėjimą šiais metais 
organizuoja latviai.Su jais 
turėjome pasitarimą,ku- 
riuo-metu prieita prie nuo 
mon$S,kad minėjimo dary 
mas salėje yra be vaisių . 
Daugumoje tie patys žmo 
nės ten metai iš metų daly 
vau ja. Jiems tas tragiškas 
mūsų tautos įvykis yra ir 
be ilgų kalbų aiškus. Mums 
reikalinga kaip galint di 
desnė reklama.Dėl to pa
daryti žygį per miestą su

‘ gerai paruoštais plakatais, 
mašinomis .Mašinų vilksti 
nė 2 vai. po pietų pajudės 
iš "Shopping Center"-Ke 
ntlworth ir Barton, ir per 
visą miestą vyks iki "City 
Hali",kur bus trumpa,bet 
kondensuota kalba ir mūs 
kanadiškos valdžios parei 
gūnų draugų sveikinimai, 
užuojautos.

- Apsimokėkime laiku 
už NL metams pirmyn, 
tuo palengvinsime aami 
nistracljos darbą.

pirmininkas p.

KARTŪNO
Birželio4 d.Medžiotojų 

ir Meškeriotojų klubas "Li 
tuanica" Vellande ruošia 
tradicinį Kartūnų balių. 
Trys ponios ar panelės, dė 
vinčios gražiausiomis kar 
tūno suknelėmis, gaus pini 
ginęs premijasj vykstančio 
baliaus data jau visai nebe 
toli, tad ponios ir panelės 
pasiskubinkite pasipuošti 
gražiausiomis suknelėmis.

Šiame baliuje bus premi 
juojama grakščiausioji Vai 
są šokanti pora.

SUDBURY, Ont.
/Atkelta iš 2 pusi./ 

grupės vadovei buvo LB 
valdybos p-ko įteikta gėlių 
puokštė ir pareikšta padė 
ka.

Taip pat nuoširdi padėka 
pareikšta visiems prisidė 
juslėms prie gerai pasise 
kusio pobūvio parengimo.

Vėliau tęsėsi linksmi šo 
kiai.Be vietinių lietuvių da 
lyvavo ir svečių iš Sault- 
Ste-Marie: I. Girdzevtčius 
su šeima ir Viktoras Staš 
kūnas.

Gudelevičius.

BALIUS

Be to bus renkama gra 
žiausioji pane lė-b ai taus ka 
ralaitė.O kad karalaitei ne 
būtų nuobodu,bus renkama 
gražiausias medžiotojas- 
meškeriotojas ir vainikuo 
jamas karaliumi. Tai dar 
pirmas toks atsitikimas . 
Taigi visi ruoškitės į šį 
taip svarbų ir įdomų balių 
birželio4 d.St.Stephen sa 
Įėję.

Veiks tikrai turtingas bu 
fetas.ne tik su "minkštais" 
ir "kietais" gėrimais, bet "n 
ir prityrusių specialistų 
gamintais valgiais.

Turėsite progos savo lai 
mę išbandyti retai pasitai 
kančių fantų pilnoj loteri 
joj.

Šokiams gros garsus p . 
Babacko orkestras, šiais 
metais specialiu savo re 
pertuaru papildę s naujoviš 
kūmais.

"Baliaus karalaitė" pa
skelbs laimingąjį pinigi
nės loterijos laimėtoja.

Tad ligi pasimatymo . 
Pradžia 6 vai.vak, V-ba.

HOW GOOD A DRIVER
ARE YOU ?

How many car lengths should you keep 
between your car and the car in front— 

at50 mph? 20 mph? W mph? 60 mph?
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FOR A COMPLETE CHECK ON VOUR ABILITIES AS A DRIVER TAKE THE 
CANADIAN DRIVER TEST. THURSDAY EVENING. MAY 19th ON THE CBC-TV 
NETWORK-
PRODUCED BY THE CBC IN CO-OPERATION WITH THE CANADIAN HIGHWAY 
SAFETY COUNCIL.

latviai.Su
kiai.Be
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mowt^real
"BALTIJOS" STOV.
STATYBA

vyksta pilnu tempu. Jau bei 
giamas statyti nakvynių pa 
statas mergaičių stovyklai 
ir atlikta didesnė pusė miš 
ko valymo darbų.Statyba 
bus baigta iki birželio mėn. 
1 d.

Organizacijų vadovai, 
kurie projektuoja šią vasa 
rą "Baltijos" stov. ruošti 
gegužines, savaitines ar 
savaitgalines stovyklas , 
prašomi iš anksto apie tai 
pranešti stovyklos admi
nistratoriui V.Piečaičiui 
tel.366-7O41arba stov. Ko 
miteto pirm. P.Rudinskui, 
tel. 482-4094.

"Baltijos" stov. lėšų tel 
kimo komisija kviečia vi
sus lietuvius,kurie gali, 
prisidėti savo parama,ka 
daugi pinigai šiuo metu ypa 
tingai reikalingi. Čekius 
siųsti: "Baltija", 1465 De 
Se ve .Montreal,Que. Pr.R.

"LITAS" BALANDŽIO 
GALE

pasiekė $1,677,000., taigi 
nuo pradžios metų paaugo 
$113,000.Svarbesnės akty 
vo pozicijos: Kasa banke 
$101,920.,paskolos $1,489, 
143,centrinėje kasoje $75 , 
5OO.Pasyve:šėrai$l,O88, 
425..depozitai $539,394., 
šių metų pelnas $21,522.27.

"Litas" moka už šėrus 
5%,už depozitus 4%, duoda 
nemokamą gyvybės draudi 
mą iki $ 2000 bendros san 
taupų sumos ir grąžina na 
r tams jų apmokėtus čekius.

DR.J. Š E M O G A S

5441 BANNANTYNE.yerdun. 
Pirmadienįir _
ketvirtadienį ; 7-9 

antradienį *r 2 4 m 
penktadienį

trečiadienį 7—9 p.m. PO 1967 PASPORTAI
šeštadienį 11—1 p.m. 

PO 7-3175; namų 6-9582.
"Litas" jau pardavinėja 

visų rūšių E po 1967 /pa-
rodos/pasportus. Iki šių 
metų liepos mėn. 31 d. 
jų kainos beveik dvigu
bai žemesnės, kaip bus 
parodos metų. Užtat siū
lome visiems iki to laiko 
pasportus nusipirkti.

1) A N T I/ G Y D Y T 0 Į A S
Dr. J. MALIŠKA

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

Namy tel.: MU 1-2051.

DR. A. O. JAUGELIENE
DANTŲ GYDYTOJA

1410 Guy Street, 1 aukštas 
11 • 12 kambarys.

Tel. 932-6662: namų 737-9681

ADVOKATAS
STASYS DAUKŠA, LI..D.

4 Notre Dame St. E.
Suite 902 ir 903 

Tel: 861-8478 ir 861-8479

DR. V. GIR1UNIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA 
3938 Rosemount Blvd.

Tel'RA 7- 5552: namą RA 1- 0656

ADVOKATAS

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

Suite 205
168 Notre Dame St.E.

UN 6-2063 ir UN 6-2064.

DR. IRWIN COPNICK
DANTŲ GYDYTOJ AS 

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

Notaras
J. BERNOTAS 

B.A., B.C.L.

Sun Life Building 
Suitei2001

Tel.: UN 6-4364.

LIETUVIŠKAS PUSVALANDIS GIRDIMAS KAS 

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

Programos vedėjas L. Stankevičius.
Tel. 669 8834.___________________________________________ _

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

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

KASOS VALANDOS:

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

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

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

LITO REVIZIJOS KOMI
SIJA

išsiuntinėjo "Lito" nariam 
jų sąskaitų balansus pagal 
"Lito" knygas. Jeigu tai pa 
čiai datai įrašai praneši - 
muose skirtųsi nuo įrašų 
nario knygutėje, tai prašo 
ma skambinti Rev.Kom.pi 
rmininkui Juozui Lukoševi 
čiui tel. 486-3860.Kadan
gi pranešimų įrašymas už
ėmė ilgesnį laiką, tai įra - 
šus reikia lyginti ne su pa 
skutiniu knygučių įrašu, 
bet tos pačios datos įrašu 
pranešime ir knygutėje.

PER R METŲ 
"Litas" yra išmokėjęs 
mirusių narių įpėdiniams 
iš santaupų draudimo 
$6,008.78 ir nurašęs 
skolų iš paskolų draudi
mo $6,053.05, viso 
$12,061.83. Vien praei
tais metais buvo išmo
kėta už santaupas $1, 628. 
78 ir nurašyta paskolų 
$1,045. IO sumai.

C UN A DRAUDIMO 
BENDROVĖ 

kurioje draudžiasi ir "Li
tas", praeitų metų pa
baigoje pasiekė devynius 
bilijonus septynius šim
tus milijonų /$9,700, 
OOO , OOO. / draudimų. 
Draudimai per 1965 m. 
pakilo vienu bilijonu do
lerių.

Kanadoje ta pati ben
drovė metų pabaigoje tu
rėjo vieną bilijoną du 
šimtu trisdešimt milijo
nų /$I, 230,000,000./
draudimų ir yra apdrau
dusi I, 3000, OOO kana
diečių, kredito unijų na
rių.

Per 
riams 
buvo 
000.00 draudimų.

L965 m. 7500 na- 
arba jų įpėdiniams 
išmokėta $5,500,

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

PASKOLOS AUTOMOBI
LIAMS PIRKTI

"Lito" Valdyba yra lei
dusi Kredito Komisijos 
nuožiūra išduoti paskolas 
"Lito" nariams, parem
tas perkamų automobilių 
įkeitimu. Paskolos duo
damos iš 8.4% įskaitant 
gyvybės apdraudą arba po 
7Oct. į mėnesį nuo nenu- 
mokėto skolos likučio.Su- 
interesuotieji prašomi 
kreiptis į "Lito" vedėją 
darbo valandomis.
AUŠROS VARTŲ PARAP. 
-Ketvirtadienį .gegužės 19 
d., Dangun Žengimo šven 
tė.Mišios:8,9,lo, 11 ryto ir 
7.30 vai.vakaro.
-"Aukso Žąsis" bus rodo 
ma A.V.salėje gegužės 28 
d., šeštadienį,8 val.vaka 
ro.Filmas ir pobūvis, daly 
vaujant B. Pūkelevičiūtei 
ir aktoriams. Įėjimas:$3 . 
OO.

Gegužės 29d. .sekmadie 
nį,du seansai:12:15 po piet 
ir 5 vai. vakaro.

Įėjimas:suaugusiems 2. 
OO, moksleiviams-1. OO
- Montrealio ateitininkų 
šventė gegužės 29 d., sek 
madienį.Mišios 1O val.ry 
to A.V.bažnyčioje.Po to 
programa ir vaišės Nek. 
Seserų apatinėje salėje.
- NPM Seserys ruošia die 
nos stovyklėlę lietuviams 
vaikams nuo 4 iki 7 metų 
amžiaus .Registruotis tel. 
766-9397.
-Aukos Bažnyčios Fondui: 
J. MatišaitytėjA.Paškevi 
čienė po $10.00.
-Rinkliava pereitą sekma 
dienį-258.OO

"LITAS"PAĖMĖ DAR VIE 
NĄ NAUJĄ GYVYBĖS 
APDRAUDĄ
savo taupyto jams. Nuo se 
kančio mėnesio narių san 
taupos draudžiamos akęj 
dentines nario mirties ar 
ba sunkaus sužalojimo at 
veju.

Apdrauda bus išmokama 
pagal turimą polisą dvigu 
basuma akcidentinės mir 
ties ir sunkių sužalojimų 
atvejais būtent:!/kai neten 
karna abiejų rankų arba 
abiejų kojų arba abiejų a- 
kių; 2/kai netenkama vie
nos rankos ir vienos kojos 
arba vienos akies ir vie
nos rankos arba vienos ko 
jos ir vienos akies.Pusė 
normalios apdraudos su
mos pridedama, kai neten 
karna vienos akies,arba 
vienos kojos arba vienos 
rankos.

Papildomą apdraudos 
premiją apmoka "Litas" , 
taigi nariams ši apdrauda 
bus kaip papildomas prie 
das prie lig šiol "Lito" 
duodamos nemokamos 
$2000 santaupų apdrau
dos.
o Elektros inžinierius 
p. Dvarionas su žmona, 
p.Strėlyte, iš Toronto 
persikėlė gyventi į Mon- 
trealį. Inžinierius turi 
darbą Marconi firmoje. 
Sveikiname naujus Mon
trealio gyventojus ir lin
kime jiems čia gerai į - 
sikurti.
• Dr. P. Lukoševičius 
turėjo sėkmingą kelionę 
į Kanados vakarus, kur 
aplankė Edmontono, Cal- 
gary, Winnipego lietuvių 
kolonijas.

J. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS

SIUVU IR PARDUODU

Taisau ir Remodeliuoju
Vasaros laike saugojimas

/ Storage /

6396 Bannantyne, Verdun.
PO7- 6183.

PETICIJAI JUNGTINĖMS 
TAUTOMS

parašų rinkimas šiek 
tiek pagyvėjo. Sekmadie
niais abiejose lietuvių pa 
rapijose renkami parašai. 
Ponia Mickuvienė,P.Bla- 
žys»PP^Ptašinskų sūnūs,p. 
Kizerskytė, S. Barauskas 
Iš N L redakcijos paėmė 
blankų parašams.Surinko 
parašų V. Z ubas,A .Gaurys. 
Kitataučiai mielai parašus 
duoda, tiktai reikia jiems 
pasiūlytLBet to maža.Vien 
Montrealyje galima surink 
ti pusę milijono parašų ir 
daug aukų, bet nėra organi 
zacijos.kurituo rūpintųsi. 
Pasaulio Lietuvių Bendruo 
menės Valdyba aplinkraš
čiu ragino tuo rūpintis ir 
kiekvienoje lietuvių koloni 
joje sudaryti Peticijos ir 
Pasaulio lietuvių jaunimo 
Kongreso Komitetus. Bet 
Montrealyje kol kas to nė 
ra.Todėl ir parašų ir aukų 
rinkimas eina labai lėtai. 
Reikia būtinai, ir skubiai, 
sudaryti PLB siūlomą ko 
mitetą, nes laiko jau labai 
nedaug.
• Rūta Šemogaitė,baigusi 
universitetą Montrealy so
cialinės medicinos specia
lybe, sekmadienį išskrido 
į Europą, kur Anglijos sos
tinėje, Londone, gilins stu
dijas ir socialinės medici- 
nosjpsichologijos srityse.
• Mirė netikėtai širdies 
priepuoliu Verdune Povi
las Budreika. Susisiekimo 
nelaimėje žuvo Diana Ma- 
jauskienė.
• Jonas Gudas su Ponia bu
vo atvykę į dėdės Povilo 
Budreikos laidotuves. Jie 
prieš kelius metus iš Mont
realio išsikėlė į Čikagą, 
kur pastoviai apsistojo gy
venti.
• Ponams Gurčinams, išsi- 
keliantiems į Čikagą, šeš
tadienį šv. Kazimiero salė
je buvo suruoštos išleistu
vės, kuriose dalyvavo arti 
300 asmenų. Išvykstan
tiems įteiktas Montrealio 
gyvenimą pavaizduojantis 
albumas .Kalbų nebuvo, tik 
tai padėkos žodį pasakė iš
vykstantieji ir išleistuvių 
ruošėjų vardu p.Selenis. 
Gaila, kad išvyksta pozity
vi lietuviška šeima.

• Serga:V.Giri nienė,V.Aks
tinas, A.Gaurys.P.Malciu- 
vienė. VisiLachines ligo
ninėje ir visi dr. J. Šemogo 
žinioje. Vis i beveik jau pa
sveiko ir iš s ir aš ė,tikta i du 
dar laukia išrašymo.

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

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

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

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

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

I.G.ELECTR1C Rd.
Elektros kontraktorius

IGNAS G U R Č I N A S .

889 - - 56 Avenue 
L ach ine. Tel. 631 • 0882 .

LAIKRODININKAS
ANTANAS ŽUKAS 
1855 WELLINTON ST. 

Tel. WE 2- 0644.
TAISAU IR PARDUODU 

ŽEMOMIS KAINOMIS 
LAIKRODŽIUS IR JUVELYRUS.

P. L. JAUNIMO KONGRE
SUI

Aukų surinko S. Baršaus
kas iš šių asmenų:J.Paku 
lis, J.Rimkus, V.Žižys, 
Br.Staškevičius, V.Gra
žienė aukojo po 1 dol.; J. 
Lukoševičius ir J.K. po 
2 dol.; A. Ruzgas IO dol. 
Visiems už aukas ačiū.
• Sv.Kazimiero para
pijos klebonas kun.dr.
F. Jucevičius savaitei 
yra išvykęs iš Montre
alio.
• Pp. Monstavičių duktė, 
studijuojanti Paryžiuje,nu 
sprendė dar daugiau įsigy 
ti žinių ir pasilieka dar vie 
niems metams.

"BALTIJOS" STOVYKLĄ 
PARĖMĖ:

A .Rudytė $10.00, B.Mozū- 
ras $10.00 ir D. Jurkus $5. 
OO.
• 3,300 Montrealio uosto dar
bininkų, paremdami Quebec‘o 
ir Trie - River darbininkus, 
paskelbė solidarumo streiką.

ČIKAGOS NAUJIENOS 
/atkelta iš 2 psl./

• Kun. J. Margis, Auš ros 
Vartų Argentinoje klebo
nas,atvyko į Chicagą. Lan
kys Amerikoje gyvenan
čius brolius,seseris ir mo
tiną.
• Amerikos Balsas dabar 
Chicagoje girdimas lygiai 
12 val.d. trumpų bangų pri
imtuvais.Kitą kartą girdi
mas 2 val.3O min.dieną,banr 
ga 49m., I9m.
• Alg.Banelis "Lituanus" 
žurnalo redakciniame ko
lektyve užima meninio re
daktoriaus pareigas.
• Anglijos lietuvių Chica
goje klubas paskyrė $IOO.
OO Anglijos jaunimo dele
gatų kelionių išlaidoms pa
remti į Jaunimo Kongresą.
• Zuzana Vanagaitė išrink
ta Argentinos jaunimą ats
tovauti Jaunimo Kongrese.,

• Lyd i ja Rusteikytė ir Ly
di ja Jadviršytė,jaunos pia
nistės, Nekalto Prasidėji
mo mokyklos mokinės, la
bai gražiai pasirodė gegu
žės 7 d. Panevėžiečių klu
bo bankete.
• Pov. D irkis, visuomeni
ninkas ir žurnalistas gegu
žės 17 d. Vyčių salėje Chi- 
cagos Sendraugių kuopos 
susirinkime skaitys pas
kaitą tema:Motina.
• Ant.Kasparas,buvęs ka
rys ir Lietuvos policijos 
tarnautojas, staiga mirė, 
balandžio 27 d. ir balandžio

AR ŽINOMA, KAD

’’NEPRIKLAUSOMOS 
LIETUVOS” SPAUSTUVĖ

spausdina bilietus, pakvietimus, ūži- 
tinęs ir padėkos korteles, įvairius 1 
blankus, receptams lapelius, vedybi
nius pakvietimus, mirties atveju už- I 
nejautos laiškus, visokius ” statemer, 
tus”, vokus su adresais, laikraščius, ■ 
žurnalus ir knygas.
Darbą atlieka pigiaupiegu. kitos spaus 
tuvės. Kviečiame įsitikinti.

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

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

TRADICINĖS
IŠLEISTUVĖS 

baigusiems Toronto uni
versitetą ir kt. aukštąsias 
mokj'klas įvyks birželio 
m.lO d.penktadienį naujų 
Pranciškonų pastatų didės 
nėję salėje .Šiemet numato 
mabaigs per 20 studentų .

Baigusieji registruojasi 
pas studentų Tėvų rėmėjų 
valdybos narius telefonu 
RO 2-9752.

Šiemet numatoma su
kviesti visus studentus,bai 
gusius ir svečius.

MOTINOS DIENOS 
MINĖJIMAS

Toronto liet.visuomenei ir 
apyl.įvyko Tėvų pranciško 
nų didžioje salėje. Pagrin 
diniu kalbėtoju buvo Nijolė 
Banelienė,baigusi Toronto 
universitetą, jaunosios kar. 
tos atstovė.Meniška progra 
ma, poezijos skaitymas , 
dainos, deklamacijos tik 
jaunimo,pradedant nuo vai 
kų darželio mokinių iki uni 
versiteto studentų. Senoji 
kartabuvotik stebėtojais.

30 d.palaiduotas šv.Kazi
miero kapinėse. Jo vardu 
yra įnešta į Fondą $100.00 
• Juozas Gedminas, buvęs 
ilgametis Telšių mokyto - 
jų seminarijos direktorius 
ir buvęs Žvaigždės beiDir-
vos Amerikoje redaktoriu
mi,Telš tuose mirė 1965 m. 
gruodžio 29 d.sulaukęs 80 
m.amžiaus. P.Erdvys.
• Lenkijos “ parlamentinė1' 
komisija, vadovaujama Kliško, 
lankosi Prancūzijos sostinė 
je ir turi pasimatyti su de 
Gaulle, min.pirm. Pompidou 
ir užs.reik. min. de Murville. 
Tai de Gaulle pakurstymas 
pasiduoti sovietu itakai.
• Indonezijos studentai 
Džakartoje pasipriešino 
rusų parodai ir pareiškė, 
kad indoneziečiai prieši
ngi bet kokia forma ko
kia forma komunizmo pa
reiškimams.
• Venezuelos sostinėje, Ka- 
rakase, Amerikos valstybių 
konferencija svarstė Pietinės 
Amerikos išsivystymo klaus, dytis.

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

P. ADAM3NIS
Chartered Insurance Broker

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

S - tos “ Lite“ No. 752 D

A. NORKELItJNAS
Commisioner of the Superior Court of Montreal

MONTREAL ENTERPRISES REG’D
VISŲ RŪSIŲ DRAUDIMAS.

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

jį^FORD
Sales Limited

4415 Bannantyne Avė., 
Verdun.

F ALCON—FAIR LANE
GALAXIE—THUNDERBIRP

MUSTANG —TRUCKS

USED CARS
1 year guarantee.

Kreipkitės į
LEO GURECKAS

Sales Managers Assistant 
Keating Ford lietuvis atstovas 

769- 8831.

Dr.P.MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais 

pagal susitarimą.

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

Raštinė: LE 4-4451.

KONKURSAS-JAUNIMO 
DĖMESIUI
Kanadiečių Pabaltiečių 

M ote rų/E s tų, Lietu v ių, Lat
vių/ Taryba skelb ia konkur 
sąrašiniu! parašyti anglų 
kalbatema"Kodėlaš verti 
nu savo tautinę kilmę"- 
Vhy I value my national 
origin? Premija $50 bus 
skiriama kiekvienos tauty 
bės geriausiam rašiniui. 
Kviečiami visi Kanados 
jaunuoliai/lės nuo 18 iki 23 
metų amžiaus.Kiekvienos 
tautybės dalyviai siunčia 
savo rašinius tos tautybės 
vice-pirmininkei ne vėliau 
kaip spalio 1 d. Lietuviai 
siunčia p.G. Balčiūnienei, 
280 Roncesvalles St.,To 
ronto 3, Ont.

Lapkričio mėn.bus iškil 
mingas premijų įteikimas 
Toronte visiems 3 tauty
bių laimėtojams. Jų foto
grafijos ir rašiniai bus pa 
skelbti pabaltiečių laikraš 
č tuose. Kviečiama kuo 
skaitlingiausia dalyvauti.
Nors premijos suma nėra 
labai didelė,bet dalyvauda 
mi parodysime,kad turi
me nugarkaulį-tautinį indi 
vidualumą kuris vertina
mas visų šalių žmonių.

Kiek girdėjome estai jau 
tat paskelbė ir sukėlė dide 
lį susidomėjimą jaunųjų es 
tų tarpe. Tikimės,kad su 
lauksime nemažesnio susi 
domėjimo ir lietuvių jau
nuomenės tarpe.
• Palangoje jau vyksta va
sarotojų judėjimas. Gatvė
se jau matos i atvažiavusių 
rusų -poilsiautojų iš pla
čiosios Sovietų Sąjungos, 
nes yra sanatorijų, kurios 
veikla ištisus metus .Lietu
viai ima važiuoti, kai sušy. 
la ir jau galima jūroje mau

Tel. namų DO6-2548 
Įstaigos 769-8529.
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