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CEAUSESCU WITH BREZHNEV IN BUCHAREST

Tai yra svarbiausieji Kvebeko parlamento rinkimų 
konkurentai; kairėje Liberalų lyderis <L Lesage ir 
dešinėje Union National J. Johnson. Apie kitus šį 
kartą, šiuose rinkimuose, nei nek Ibama.

Lietuvos atstovas Vašing Lietuvos atstovas prie Va- VLlKo pirmininkas V.Sid- 
tone p. J.Kajeckas su Pottkano, p. Girdvainis, ku- zikauskas, Europos Tary- 

nia< ris ten įteikė notą dėl lietu bos pakviestas, dalyvavo
LIETUVOS PASIUNTINYBĘ vių painiojimo su lenkais, stebėtoju jos posėdžiuose, 
WASHINGTONE APLANKĖ ryšium su Vatikano išleis- aplankė daugelį Europos

Rumunijos faktinis politinis vadovas Cehusescu /deši
nėje/ kalbasi su Sov.Rusijos polit. vadu Brežnevu, at - 
skubėjusiu į Rumunijos sostinę, Bukaręstą, ryšium su 
pirmojo užsimojimais atsipalaidoti nuo rusų ir iškelti 
Rusijai reikalavimus grąžinti Rumunijai Besarabiją ir 
kitas "išlaisvintas" sritis, Stalino su Hitleriu pasidaly
tas bei "padovanotas" vieno kitam ar ddr ir trečiam.

PATS SAVE SPROGDINANTIS IMPERIALIZMAS
Daugiau ir daugiau ženk 

lų.kad "Pavasaris eina Kar 
patų kalnais". Gal dar nei 
na,bet kad pavasarinės sau 
lės spinduliai pradeda "bu 
dtnti svietą". Tai yra negin 
č i jamas faktas.

Seniai buvo aišku, kad 
bolševikų kuriamoji impe 
rija savo gimime jau pašė 
jo revoliucijos prieš save 
pradus.Nes absoliutinis to 
talizmas ir masiniam žmo 
gui laisvės atėmimas nega 
Ii trukti amžiais.

Ir matėme, kaip 
SUBYRĖJO SOVIETINIS

TOTĄ LIZ MAS 
apėmęs visą pasaulį.Kiek 
jis dar laikosi, laikosi tik 
tai iš inercijos .Faktinai jo 
jau nėra. Totalizmo nepri 
pažįsta ne tiktai didieji kon 
kūrentai-kjnai,bet jo nepri 
pažįsta jau ne tiktai komu 
nistinįai vakarai, jo jaukra 
tosi ir satelitai.

Klausimas buvo, kodėl 
taip netikėtai į Rumunijos 
sostinę-Bukareštą atidū
mė gener. Rusijos kompar 
tijos sėkretorius Brežne
vas, kai tiktai neseniai ru 
sai ten lankės i. Dabar jau 
aiškėja to skubotumo prie 
žastys.
RUMUNIJA PASIRYŽUSI 
DIDELIEMS IŠSILAISVINI 
MO ŽYGIAMS.

Rumunija jau daug yra 
padariusi ne tiktai pačios 
Rumunijos, bet ir kitų pa
vergtųjų tautų naudai.

Rumunija aiškiai iškėlė 
pretenzijas, kad jai būtų 
grąžintos Stalino-Hitlerio 
susitarimu iš jos atimtos 
Besarabija, Bukovina ir 
TransllvanijaJlumunija pa 
reikalavo, kad Varšuvos 
pakto valstybių sambūryje 
vadovybė eitų rotacijos bū 
du, o ne būtų visą laiką ru 
sų vedama.Rumunija pasi 
sakė,kad jau metas Rusi
jai atsiimti savo karinome 
nės okupacines įgulas iš sa 
telitinių valstybių ir kad ji 
grįžtų namo, į Rusiją. 
IR BREŽNEVO SKUBUS 
ATSILANKYMAS BUKA
REŠTE NEPADĖJO

Pridėkim prie šitų faktų

pakartotinius Čekoslovaki 
jos pasisakymus dėl ūkinės 
laisvės ir persitvarkymų, 
tokius pasisakymus ir iš 
Bulgarijos pusės. Iš to aiš 
ku,kad satelitai jau reiškia 
nepasitenkinimą esama to 
tai ištinę būsena.

Reikia .žinoma, skaičiuo 
ti, kad persitvarkymas la 
bai nelengvas dėl to jau vie 
no,jog laisvės atėjimas pa 
vojingas patiems išsilais 
vinimopasiilgusiems. Ta
čiau 
LAISVĖ YRA REVOLIUCIN' 
GLAUSIS VEIKSNYS 
kurio į jokį kalėjimą dar 
joks totalizmas nesugebė 
jo uždaryti. Ji gyva ir veik 
Ii per visus amžius.Ir lais 
vė ardo visas kalėjimų šie 
nas,griaunatotalizmo tvir 
toves.

Pačioje Rusijoje,kuri vi 
sais laikais pasižymėjo to 
talizmu, vienokiu ar kito
kiu,laisvė jau pradėjo tirp 
dyti vergijos ledus.Štai, 
jau ne vieną kartą ateina 
žinios iš už geležinės už
dangos,kad ir totalistinėje 
vergijoje užsmaugti 
RUSIJOS ŽMONĖS PRA
DEDA REIKALAUTI
LAISVĖS
Jau prie pat Kremliaus 

vartų, prie Lenino mauzo 
lie jaus, ne pirmas kartas 
išsiveržia demonstracijos. 
Paskutinės žinios praneša, 
kad prie Kremliaus vartų kietiją. 
demonstravo beptistų gru 
pė,kuri reikalavo ne tiktai 
religinės laisvės, bet rei 
kalavo ir bendrosios vi
siems piliečiams laisvės. 
Nežinia,kas atsitiko su de 
monstrantais .G re ič iausia 
jų dauguma buvo suimta 
ir bus kalinama, bet gi de 
monstracija esamomis są 
lygomis yra tikras re volių 
cinis aktas.

Tat, kaip matome, Rusi 
jos bolševikinis totaliz
mas pats save sprogdina. 
Sprogdina su išore, sprog 
dina ir savo viduje.

BIRŽELIO 5 DIENĄ 
SEKMADIENĮ, 

vyks Kvebeko provin
cijos parlamento rinki
mai. Visi lietuviai kvi-

• ečiami rinkimuose dal
yvauti. Parlamentas 
tvarko gyvenimą-juo 
reikia domėtis.

SĖKMINGAS EKONOMINIS 
KANADOS VYSTYMASIS

Prekybos ir pramonės 
ministeris R. Winters pa
reiškė viešumai, kad Kana 
dos pramonė,kuri dirba la 
bai sėkmingai, visų pirma 
dirba savo krašto vidaus 
reikalams. Eksportui į už
sienius dirbama,kiek lieka metu turėjo pasitarimą, 
laiko 4rkitųgalimybių.Kas 
kart bekylantis krašto ūkis 
iškelia naujų reikalavimų, 
.kuriuos turi tenkinti kraš 
to pramonė,todėl užsaky
mams iš užsienių belieka 
tiktai tas, kas atlieka nuo 
vidaus pareikalavimų.

PASIRUOŠIMAS PASAULI 
NEI PARODAI
Montrealyje vyksta greitė 
jimotempu. Paskutiniu lai 
ku pasirašyta eilė paviljo 
nų statybos kontraktų, ku
rių sąmata siekia 2 mil. do 
lerių. O miesto statyboje 
vyksta tikra revoliucija.
SPROGIMAS KANADOS 
FEDERA LINIAME PAR LA 
MENTE

Tūlas pilietis Chartier, 
apsirūpinęs dinamito užtai 
su, įsibrovė Į federalinį
parlamentą Ottawoje ir tu kymo rengėjų buvo išleista 20 
rėjo tikslą susprogdinti mi 
nisterių kabinetą .kuris tuo

APIE 4000 ASMENŲ.
Gegužės 7 d. The Good

will Industre paramai teikti, 
buvo suruoštas svetimų vals
tybių ambasadų ir kitų įdo
mių vietų, lankymas. Šio lan
kymo garbės pirmininke buvo 
JAV Prezidento žmona- Lady 
Bird Johnson. Lankytojai įmo 
kėję po $5 buvo vežiojami 
autobusais lankant Ispanijos, 
Italijos, Lenkijos, Lietuvos, 
Meksikos ir Sovietų Sąjungos 
atstovybes ir be to dar Mur- 
monų bažnyčią ir Kongresi
nis klubas. Tuo reikalu lan-

Bet ar jam kas sutrukdė, 
ar jo sąžinė sutriko, kad ne 
pasiekęs tikslo, užtaisą nu 
sinešė į tualetą,kur jis ir 
sprogo,ir visiškai sunaiki 
no pas {kėsinto ją.

ŽINIOS TRUMPAI

• Pietų Vietname prasidė 
jo tarpusavės kovos .kurias 
sukėlė budistai fanatikai. 
Danange įvyko susišaudy
mas, kurio metu buvo už
muštų ir sužeistų. Budistų 
lyderis kreipėsi į JAV pre 
zidentą Johnsoną, kad jis 
įsikištų į konfliktą.
• JAV raketa Gemini 9
paleista,nes bandomoji ra 
ketaAgena.su kuria erdvė 
se turėjo manevruoti Gemi 
ni 9,neišėjo į orbitą ir nu
krito į Atlanto vandenyną.
• Vakarų Vokietijos užs . 
reik.ministeris atmetė Ru 
sijos siūlymą visiems lai 
kams palikti padalytą Vo-

ne

• Ispanija pasiūlė Anglijai 
perduoti jai Gibraltarą.
• Šnipas Gold po 16 metų 
paleistas iš kalėjimo. Jis 
buvo nuteistas JAV teismo 
kalėti už šnipinėjimą Rusi 
jos naudai.
• Prancūzijos užs. reik, 
min. de Murville sugrįžo 
iš kelionės į Lenkiją ir pa 
reiškė, kad santykiai su 
Lenkija lieka po senovei 
draugiški.
• Afrikos valstybės reika 
lauja.kad Anglija panaudo 
tų jėgą prieš vienašališką 
baltųjų mažumos valdžią 
Pietų Rodezijoje.Klausi
mas svarstomas JTO Sau 
gurno tarybos.
• Kinijos komunistų tarpe

prasidėjodidelės nesantai 
kos .Kaltinamas Pekino bur 
mistras,esą, norįs nuvers 
tiMaoTse-tungą ir Ču En 
-lai. Pasipylė kaltinimai, 
Atsiradusi labai stipri ru 
sų bolševikų šalininkų, dėl 
kurių kyla skilimas.
• Rusijos mokslininkas 
Blagonravov,Vienoje, kur 
dalyvavo 600 iš 42 kraštų , 
pareiškė,kad nėra reikalo 
Rusijai dėl erdvių įsisavi 
nimo bendradarbiauti su 
Amerika.
• Anglijos prekybos latvy 
no jūrininkų streikas įžen 
gė jau į antrą savaitę. Ang 
lijai susidaro sunkumų dėl 
maisto.
• Maskvos Raudonoje aikš 
tėję demonstravo baptistą i, 
kurie reikalavo tikybos ir 
bendrosios laisvės.
•Socialdemokratas Passio 
sudarė koalicinę Suomijos 
vyriausybę .kurioje dalyva 
uja ir komunistai.
• Penki lenkai iš rusų 
vo "Latvija" Graikijoje 
prašė prieglaudos.
• Rumunijos prekybos
nisteris Čuara.su 12 asme 
nų delegacija veda derybas 
Vakarų Vokietijoje, su ku 
ria pasiryžusi nustatyti 
normalius santykius.
• Vokietijos kancleris E r 
hardas išvyko į Londoną 
tartis aktualiais klausi
mais.

lai
pa

mi

puslapių iliustruota brošiūra 
su paaiškinimais apie visas 
tą dieną lankomas vietoves. 
Lietuvai,kaip ir kitoms atsto
vybėms, buvo skirti du pusla
piai. Viename puslapyje bu
vo įdėta Lietuvos pasiunti
nybės nuotrauka, apačioje Lie
tuvos valstybinis ženklas Vy
tis ir Lietuvos atstovo bei 
ponios Kajeckienės sveikini
mas, skirtas atsilankiusiems 
į Lietuvos pasiuntinybę. Se
kančiame puslapyje- namo 
aprašymas.

Nenutrūkstama eilę,tą die
ną, nuo 2 ligi 6 v.p.p., pro 
plevėsuojančią Lietuvos tris
palvę , ėjo lankytojai. Jiems 
aiškino apie įvairius Lietu
vos pasiuntinybėje esamus 
eksponatus: gražių, lietuviš 
ką lėlių vestuvinę eiseną(ko- 
lekcija padaryta Lietuvoje 
1939 m. pasaulinei New Yor- 
ko parodai), Sibiro tremtinių 
iš duonos padarytą rožančių, 
gintarus, velykinius margu
čius, Sibiro tremtinių malda-

Lankytojai, ypač atėję iš 
Sovietų ambasados buvo ap
krauti propagandine literatū
ra. Atėję į Lietuvos pasiunti
nybę jie įdomavosi Lietuvos 
praeitimi, dabartine Lietuvos 
padėtimi. Kai kurie besilan
kantieji anksčiau nieko nebu
vo girdėję. Čia pat jie turėjo 
progos pamatyti ir pasikalbę 
ti su šios pasiuntinybės šei
mininkais: Lietuvos atsto 
vu ir ponia Kajeckiene.

G.G.K.

• Indijos vyriausybė gavo 
specialios komisijos pasiū 
tymą padidinti maisto ga
mybą.
• Reino upėje pasirodė pa 
klydęs 5 metrų ilgio baltas 
banginis, kurį vokiečiai 
bando pagauti ir įkalinti 
zoologijos sode,bet pastan 
gos dar nepasisekė.

tais pašto ženklais, kuriuo 
se pataikaujama lenkų im
perializmo užmačioms, šie 
kiančioms į Lietuvos sosti 
nę, Vilnių.

PROTESTAI VATIKANE 
Dėl pašto ženklų Vatika
ne protestavo ne tiktai at
stovas p. Girdvainis, bet 
ir ten gyvenantieji lietuv
iai kunigai, tačiau tas nie 
ko nepadėjo. Todėl reikia 
masinio protesto, kad ir 
ateičiai būtų užkirstas ke
lias panašiems reiškinia
ms. Visi parašykime Va
tikanui laiškų, kuriuos 
pasakykime tėisybęv 
LIETUVOS PASIUNTINY
BĖ PRIE ŠVENTO SOSTO 
dar prieš pašto ženklų, 
lenkų krikšto sukaktuvėm 
raštu atkrfeipė dėmesį į 
faktą, kad Aušros Vartai 
yra Lietuvos sostinėje ir 
kad dėl to lietuviuose ga 
buvę atsakyta, kad Auš
ros Vartų pavaizdavimas 
neturįs politinės reikšmė 
mės...
• Jau išleistas Žygio į 
JTautas spalvinis filmas.
• "Laisvės Žiburio" ra
dio programos nuo gegu
žės 29 dienos bus girdi - 
mos nuo 9 iki 1O vai. ry
to kiekvieną sekmadinį 
stotis WHBI 105.9 FM 
banga.

JAUNIMO KONGRESO 
LĖŠŲ TELKIMO RE ĮKALU 

Visi Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Metų, Jaunimo Pe 
ticijos ir Jaunimo Kongre 
so užsibrėžtiems tikslams 
įvykdyti reikia bendromis 
pastangomis sutelkti apie 
45.000 dolerių.

Prašome visų labai ener 
gingai, nieko nelaukiant, 
jungtis į talką finansams 
telkti.Laiko liko labai ma 
žai.

Gauti pinigai bus skirsto 
mi taip:
a/Jaunimo Peticijai

$5000 
b/Kitų kraštų jaunimo pa 
ramai $15.000
c/Parodoms /meno, foto , 
etc/. $4000
d/ Prieškongresinei sto- , 
vykiai $4000
e/ Paskaitoms , progra
moms, salėms $8000
f/Leidiniams, informaci
jai, pan. $4000
g/Paštui, telefonui, rėkia 
mai $4000
h/Įvairioms išlaidoms

$IOOO

valstybių, buvo priimtas 
jų užs. reik. min.,bet nie
ko gera iš Europos nesąs 
atsivežęs, kaip yra parei
škęs Eltos atstovui.

PETICIJĄ JUNGTINĖMS 
TAUTOMS ŠVEICARIJOJ 
Ciuricho universitete pa
sirašė 500 profesorių ir 
studentų. Peticiją paslra 
šė ir Ciuricho mletso pre 
zidentas Dr. Lando lt. Pa 
rašus rinko medic, stud. 
Gegeckas, talkinamas p. 
Masala Itės.
VARPININKU SUVAŽIAVIMO 

DARBOTVARKĖJE:
dr, J.Pajaujo referatas: “Vai^ 
po uždaviniai dabartinėje mū
sų Tautos situacijoje’* ,T.Briš 
kaičio pranešimas: “ Varpo 
skaitytojai ir jų pasisakymai“ 
ir A. Kučio referatas: “ Mūsų 
liberalizmo samprata - kelias 
į naują varpininkų sąjūdžio 
atgimimą“. Suvažiavimas vyks 
ta birželio 18 ir 19 dienomis.

PASAULIO LIETUVIŲ 
JAUNIMO STOVYKLA 
Bendras stovyklos sky

rių pasitarimas bus gegu 
žės 28 ir 29 Bostone,pilie 
čių klube .B irželio pradž io 
je išsiunčiame visiems iš 
samią ir aiškią programą: 
kas, kur, kada, kodėl, k iek, 
kaip.

Vadovų studijų savaitė 
vyks prieš PLJS nuo bir
želio 19 ligi 25.

Mes sutariame,kad kiek 
vienas mokėsime $5 regis 
tracijos mokestį.

Jau kreiptasi į visus pa 
ruošti medž iagos gegužės 
21 akademinėms prošvais 
tems. Sekantis nr.bus b ir 
želio 18. Prašoma visų pa 
s įruošti maždaug 1O birže 
lio išsiųsti rašinėlius į 
Draugo redakciją /p.Bra 
dūnui/.

Stovyklavietė pasamdy 
ta už 1690 dol./įskaitant 
40% nuolaidą/ Iš kitų kraš 
tų užsiregistravo IIO. Pini 
gų geg. 9 d. jau gauta 17 
tūkstančių kongresui. Iš 
Australijos kelionei pini
gai jau surinkti.

CHICAGO
• Don Varno postas turėjo 
20 metų posto sukakties 
subuvimą.
• Joniškiečių klubas gegu 
žės 3 d.turėjo svarbų susi 
rinkimą. Nukelta į 8 psl.

ketaAgena.su
%25c4%258cuara.su
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Paskutinė savaitė!
Iki Pasaulio lietuvių Jau 

nimo Kongreso beliko tik 
tai šešios savaitės. Pasi
ruošimui gi beliko tiktai 
vienas mėnuo.

Kongreso ruošimo komi 
tetas tačiau mažai veiklus 
Bet gyvai veiklus Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės 
Valdybos Jaunimo skyrius, 
vedamas Vytauto Kamanto. 
Jie daugiausia ir reiškia 
s i-ir propagandoje ir lėšų 
telkime ir Peticijos Jung 
tinėms Tautoms vykdyme. 
Bet šiam skyriui perdaug 
didelė našta, nes be ben
drojo darbo, ruošiant Kon 
gresą.tam pačiam Vytau
tui Kamantui tenka ir pini 
gų rinkimo uždavinys.At 
rodo, kad Kongreso propa 
gandos reikalas turėtų dau 
giau eiti iš Kongreso ruo 
šos komiteto, kuriam pir 
mininkaujaAlgis Zaparac 
kas.

Kongreso ruoša, kaip ji 
ligšiol reiškias įneatrodo, 
kad būtų stipriau sudomi 
nusi jaunimą. Bent to ne
matyti iš pačio jaunimo 
veiklos. Išskyrus, gal, tik 
tai Australiją,kur jauni
mas tikrai veiklus. Jis ten 
turi sudaręs komitetus ir 
tie komitetai labai veiklūs. 
Pagal jaunimo veiklumą, 
Kongresą reikėjo ruošti 
Australijoje.

Labai savaimingas reiš 
k inys,kad geriausia i jauni 
mo organizuotas sambū- 
rys-Skautai, ligšiol nieku 
nepasireiškia. Bet neiške 
lia savo Kongreso dalyva 
vimo ir veiklos.Gal Skau 
tai galvoja, kad Jaunimo
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Didelis laimėjimų vajus savai spaudai
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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Visi sklypai randa*! Montrealio priemiestyje

Kongresas,vykdomas pa
sauliniu mastu,netarnauja 
nei artimui, nei tėvynei, 
nei Dievui?Kodėl skautai 
nepanaudoja savo organi
zacijos Jaunimo Kongreso 
organizavimui ?

Taip pat negalima nesu 
sirūpinti Bendruomenės 
organizacija, kuri pabrėž 
tinai reiškė nepasitenkini 
mą jaunimo nedalyvavimu, 
kuri pastoviai kartoja lau 
kianti naujų jėgų, laukiau 
ti-jaunimo. Nežiūrint Pa
saulio Lietuvių Bendruo
menės Valdybos raginimo 
kiekvienoj Bendruomenės 
apylinkėje sudaryti Kon
gresui remti komitetus, 
ligšioltiktai dalis apylin
kių tesudarė komitetus .Be 
komitetų gi Kongreso ruo 
ša negali būti sėkminga . 
Net ir tokia žymi apylinkė 
kaip Montrealio,nėra suda 
riusi Kongresui ruošti ko 
miteto. Komitetų veikla 
ypač reikalinga ir lėšoms 
organizuoti ir Peticijai pa 
rašams rinkti.

Iki Kongreso beliko tik 
tai 6 savaitės, veiklai gi- 
tiktai 4 savaitės. Bet per 
šias paskutines 4 savaites 
dar labai daug galima nu 
veikti.Tat organizuoti vie 
netai,kaip Bendruomenės 
apylinkės ir skautų organi 
cija turi ypač sukrusti ir 
padaryti viską, kas dar ga 
Įima padaryti, o padaryti 
galima,tiktai reikia veiktu

Tat reikia tuojau inicia 
tyvos imtis darbo, kad pas 
kiau "negrauštume pirštų'J 
kad galėjome, o nepadarė 
me. J. Kardelis

Expo 67 reikaluose pavy 
ko gauti iš parodos vadovy 
bės sutikimą, kad tautybių 
eksponatai bus įleisti į nuo 
latinę federalinio paviljo 
noparodą.Kiekviena tauty 
bė galės išstatyti kelis pa 
veikslu^,kelis tautodailės 
eksponatus ir tam tikrą 
skaičių knygų. Eksponatų 
galutinį parinkimą atliks 
pati parodos vadovybė.
2. Besiruošiant pasaulio 
liet, jaunimo dailės paro
dai, kuri įvyks kongreso 
metu Čikagoje, K LB Kraš 
to Valdybos Kultūros sky 
r ius ruošia Kanados jaunų 
jų liet.dailininkų parodą, 
kuri įvyks š.m. gegužės 
mėn. 29-30 dienomis To
ronte,Prisikėlimo parap. 
naujose patalpos e.Pa rodo 
jekviečiami dalyvauti dai 
lininkai 18-35 metų am - 
žiaus. Paveikslo dydis ne 
viršija 5p.ant 5p. Paveiks
lai turi būti įrėmuoti, su 
pakabinimu. Prie paveiks 
lo turi būti pridėta metri 
kine lentelė ir galima kai 
na, jei manoma paveikslą 
parduotiJ9ailininkai,kurie 
dar savo paveikslų neat
siuntė, prašomi tuoj pat 
siųstiStep.Kairiui, 1 Gras 
mere Rd., Toronto 9.
3. Kanados liet, mokytojų 
dienos, organizuotos KLB 
Švietimo skyriaus, vado
vaujamos mok. E. Miliaus 
ko, praėjo su dideliu past 
sekimu.Plrmąkartą Kana 
doje įvyko plati mokslo 
priemonių paroda, paruoš 
ta mok.Abromaitienės. Nu 
tarta,kad iš Lietuvių Fon 
do gautoji $500,-pašalpa 
bus sunaudota mokomųjų 
skaidrių pagaminimui. 
Krašto Valdyba dėkoja vi 
s lems, kuriuo nors būdu

prtsidėjusiemsprie dienų 
pasisekimo.
4. Kanados LB Jaunimo Sek 
ei,a visu smarkumu prade 
da vyksdyti kongreso pini 
ginį vajų užsibrėžtai $5ooo 
sumai pasiekti.Vajus pra 
dėtas su jaunimo literatū
ros vakaru, kuris su dide 
liu pasisekimu įvyko To
ronte gegužės mėn. 15 d. 
Pris įkėlimo parap.salėje. 
Šiuo metu Kandoje tam 
reikalui jau surinkta $ 
3000,-.kurie persiunčia 
miį centrinę jaunimo kon 
gresosąskaitą. Iki kon gre 
so stovyklų belikus tik vie 
nam mėnesiui,visi,kas dar 
neaukavo,prašomi tai pa
daryti kuo greičiausiai.Au 
kas, jei patogu .galima siųs 
ti ir Krašto Valdybos adre 
su 941 Dundas St.V.,To
ronto 3, Ont.
5. Pajudėjo ir Kanados 
šimtmečio jaunimo pasi
keitimo programa. Yra 
daug v ilč ių, kad s us įdarys 
galimybės dar šiemet pa 
siųsti vieną mūsų meninį 
vienetą į Kanados vakarus. 
Didelę kelionės išlaidų da 
lį apmoka valdžios šimt
mečio komisija.

A. Rinkimas 
KLB Krašto Vald.pirm.

L. Tamošauskas 
sekretorius.

KANADOS LIETUVIŲ 
JAUNIMO DAILĖS 
PARODA 

atidaroma sekmadienį, ge 
gūžės mėn.29 d. 11 vai. Pri 
sikėlimoparapijos naujoje 
salėje. Įėjimas-iš College 
Str. .pirmos durys iš kai 
rėš. Sekmadienį paroda 
bus atidaryta iki 6 valvak . 
o pirmadienį ir antradie
nį/gegužės mėn. 30 ir 3L 
d.d./vakarais 7-9 vai.

Franco!* d* Sale*, country of Laval. 
Sklypų vertė 1000.00 kiekvieno.

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

Utenos rinktinės 4-tos Anykščių šaulių kuopos vadovybė suburto vadais 
1930 metais. Užpakalyje 4-tas iš dešinės stovi kuopos vadas J.Rimkus.

Laisvės ugnies 
Krauju neužgesins

ŠAULIŲ VĖLIAVA
Tėvynei šaukiant ji iški 

lo kovose laisvės ir m_ir- 
ties, širdyse brolių, kurie 
krito už laisvę, žemę Lie 
tuvos.

Kovų garbei jinai iškilo 
laukuose žemės ir dangaus. 
Žygių ugnim įrašė žodžius 
laukų ir girių žalumon, 
kraujo lašus ženklan įspau 
dė, tėvynės meilę ir dar
bus.

Kovų ugny jinai lieps no

nuotų piliakalnių,milžinka 
pių, sostinės, miestelių ir 
kaimų nuolatos sakydama 
kartodama ,kad krašto la is 
vė yra ginama krauju.

Šviesi ji liko sunkios 
vergovės naktyje, sunkiai 
didvyriškai kovai su prie 
šais iš rytų. Ji švietė miš 
ko broliams .partizanams, 
laisvės sakalams .kurie už 
gimtos žemės laisvę stojo 
Granitu.

Jos nesukaustė priešo 
pančiai.nepaskandinokrau 
jo tvane. Jos nesuplėšė 
smurto rankos. Jos nesu-

Iš pelenų,iš kraujo lašo, 
iš brolio kapo žuvusio ko 
voj.Ji vėl iškils kaip ginta 
ras šviesi,kaip žvaigždė 
vakarinė, garbinga, kaip 
motina Tėvynė, nesunaikin 
ta ir išdidi.

Ji vėl plasdens virš mū 
sų žemės sidabro gijų 
ataustu žalumu, žaliom rū
tom,seserų išpuošta,balto 
lino juostom apjuosta, gin 
tarėlių dulkėm išdabinta,, 
rytmečių rasoje,atgaivin
ta, išplausta.

Ji vėl žydės pavasario 
žiedų žydėjime. Į jos gre

Mūsų Kredito Unijos narei 
A. A.

DANUTEI MAJ AUSKIENEI 
mirus, jos vyrui Alfonsui Majauskui ir jų giminėms 
nuoširdžią užuojautą reiškia

“ LITAS“ Montrealio Lietuvių 
Kredito Unijos Valdyba.

ja šviesi,kaip saulės spin naikins niekada, 
dūlys, kovų ugny mirties
šypsny visiems ji sakė, vi
siems kartojo,kad laisvės
niekas krauju neužgesys .

Seserys, žaliom rūtom 
ją išdabino, sidabro gijom 
išpuošė kraštus,žodžių rai 
dės gintaru ataudė, kad bū

Nukelta į 7 p si.

Choristą VINCĄ K A Č E R G I Ų, jo broliui

kun. KLEMENSUI mirus 
Lietuvoje, 

nuoširdžiai užjaučia Aušros Vartų parapijos 
Choras.

Mielus choristus
Alfonsą ir Jurgį GUDUS, mirus jų dėdei

POVILUI BUDREIKAI, 

nuoširdžiai užjaučia Aušros Vartų Choras.

Kanados Lietuvių Fondas
FONDO VAJUS TĘSIAMAS 

NAUJI NARIAI IR ĮNAŠAI

VINCĄ KAČERGIŲ, mirus jo broliui

kun. KLEMENSUI Lietuvoje, 

nuoširdžiai užjaučia Richard Simaniūkštis

Mirus PRANUI PETRAVIČIUI, 

žmoną PONIĄ PETRAVIČIENĘ ir sūną kunigą 

J. PETRAVIČIŲ, nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 

liūdime

Mr. &Mrs. Leščinskai.

159. J.Macijauskas $IOO.-
160. K. Purvinskaitė$lOO.- 

P.Macijauskas turi dide
lį viščiukų ūkį Port Coguit 
lam B.C. ir savo šeimos 
sukakties proga įstojo į 
Fondo narius. Jo įnašą at 
siuntėįgal.dr. J.Sakalaus 
kas.

P-lė Purvins kaitė iš 
Montrealio įmokėjo savo 
įnašą "Lito" banke Montre 
aly.

Montrealio įgaliotiniui 
J. Lukoševičiui pasitrau
kus ir nesurandant kito, 
jo vieton, j is prašytas pasi 
likti pareigose bent kol 
bus surastas jo įpėdinis .

Jau atėjo laikas susti
printi Fondo Vajų, kad 
trūkstant lOtūkst.dol. ,pa 
gal planą, būtų iki Naujų 
Metų surinkti. Tuo reika
lu jau buvo tartasi su va
jaus pirm. dr. J. Yču. Įga
liotiniai irgi prašomi kiek 
galima Fondo vajaus reika 
lą judinti savo kolonijose .

P. Lelis

KANADOS LIETUVIŲ 
FONDAS

Pradžia metų Fondui bu 
vo gera, nes gauta per $1 . 
OOOįmėn./kovo mėn. net 
$1300/ bet balandžio mėn . 
t ik $ 200 .Buvo manyta, kad 
narių suvažiavimo proga 
bent iš Toronto pasirodys 
vienas kitas naujas narys, 
tuo labiau, kad keli asme
nys buvo pasižadėję.

Suvažiavimas praėjo la 
baisklandžiai, pelnas pa - 
skirstytas,bet narių įnašai 
pasiliko nepaliesti, ir jie 
vėl neš procentus lietuvy 
bei.

Valdybos rūpestis yra 
kuo greičiau gauti Fondui 
čarterį.Adv.Kelly paruoš 
tas pagal lietuvišką tekstą 
statutas jau išsiuntinėtas 
visiems nariams susipažin
ti ir pasakyti kas jų nuomo 
ne,yra negerai.

Pirmame narių suvažia 
vime priimto statuto du 
punktus advokatas pakeitė 

į prisitaikydamas prie Kana
Reik.Vedėjasdos Corporation By-Law;

tų šviesi, skaisti kaip žari 
ja,kaip žvaigždė vakare ža 
lių laukų veide ir brolių- 
širdyse.

Pavasario žiedų žydėji-' 
me,žydė jo ji nuostabiu žie‘ 
du.Plasdėjo ji virš žemės 
laisvos, išlaisvintos krau 
ju,plasdėjo ji virš apdai-

1. narys turi tik vieną bal 
są,nežiūrint įnašo dydžio;
2. patariamasis organas- 
pelno skirstymo komisija 
sudaroma tik iš Fondo na 
rių.

Šie pakeitimai yra nees 
miniai ir dėl jų nereikėtų 
darytitoli einančių išvadų. 
Svarbiausia reikalas yra 
gauti iš valdžios teisę iš- 
duotikvitus tinkamus paja 
mų mokesčio atskaitoms. 
Reikalui esant,bet koks sta 
tuto nuostatas galės būti 
narių suvažiavimo pakeis 
tas. Dabar reikia daryti 
taip,kaip galima,t. y. pagal 
"salami" sistemą-ne viską 
iškarto. P. Lelis

Reikalų V-j as
NL red.mano.kad geriau 

bus neskubinti, bet gerai 
įstatus paruošti, kad ma
žiau būtų keitimų, kurie ne 
bus lengvi ir paprasti.

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

Suinteresuotieji turi būti pilna? prityrę, sugebą naudo

tis brėžiniais ir mokėti patys nusistatyti mašina*.

NORMALUS DIRBANČIŲJŲ SOCIALINIS 
APRŪPINIMAS. 

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

grei%25c4%258diausiai.Au
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Įtaigos Jaunimo 
metams

DAR VIENA SUGESTIJA JAUNIMO POBŪVIUOSE

ARBA TORONTIŠKIO B. BAUŽOS NAUJŲJŲ METŲ LINKĖJIMŲ PAPILDYMAS

RAŠO JONAS KASELIŪNAS. KOLUMBIJA.

ATSKIRKIME TAUTOS KALBĄ NUO POLITINIŲ
Taigi, tik aiškus bažny

čios pasisakymlas tautybių 
atžvilgiu suteiktų vilčių iš
likimui. O tas aiškumas 
bus suprantamas tik tuo
met,kada visos išmintingo
sios kalbos nuo balkonų ir 
sakyklų bus sutrauktos vie- 
nan sakiniu ir patalpintos 
katekizman-kasdieninių po
terių knygelėn. Tas saki
nys visaipaprastutis:"Mels 
kis Protėvių Kalba'." Vos 
tik trys žodžiai. Tačiau jų 
jėga neabejotinai reali, 
lengvai pramatoma, jei bus 
atiduoti vykdymui greta ki
tų bažnyčios įsakymų.

Šiuo įsakymu papildytas 
katekizmas suteiktų progą 
individualiam žmogaus pa
ruošimui, nes paskirame 
žmoguje pirmiausiai turi
me įdiegti tai,ko nenorime 
kad atsitiktų platesniu mas- 
tu.Kai individas bus įtikin
tas, kad meldimasis sveti-
maja kalba yra nuodėmė , 
tai tos pačios nuomuonės 
laikysis ir tautos ir viso
kie masių sąjūdžiai .Kas iš 
to, kada šiandien daug kal
bama apie taiką pasaulyje, 
apie agresorių sutramdy
mą,apie neleistinų priemo
nių naudojimą prieš tauti
nes kalbas,bet katekizme

Trys sesutės mokytojos: Emilia-Aldona-Birutė, Luisa-Lai- 
mutė ir Anatolia-Alicia Zdanevičiūtės, Edvardo ir Anatoli
jos Žemaitytės Zdanevičių dukterys iš Villa Dolores, Kordo
bos provincijojs. (Dvi pastarosios yra dvynukės) Visa šeima 
gražiai kalba lietuviškai. Sveikiname ir džiaugiamės gražia 

Argentinos lietuvių pažanga.

APRAIŠKŲ
III

apie tai nei žodžio neberan
dame. Gaunasi įspūdis,jog 
tautinių kalbų klausimą 
bažnyčia vis dar tebelaiko 
prie politinių bei nešvarių 
apraiškų,kurios nieko ben
dro neturi su religija. To
kią nesąmonę tenka dažnai 
nugirsti pas kunigus ,bet re
tas atsipeikėja pastebėda
mas, kad bažnyčia be ku
rios nors tautinės kalbos 
būtų visai neįsivaizduoja
ma. Net nebylių ir kurčių 
niekas nesuprastų,jei kuni
gas apie juos neprabiltų ku 
ria nors kalba į liežuvį val
dančiąją minią. Neatsiektų 
bažnyčia savo tikslo, jei 
ten žmonės tik tylėti susi
rinktų. Taigi, religija be 
kalbos neįsivaizduojama, 
nors nušnekėjimti ir nestin
ga. Klaidžiojama, nes iki 
šiol katekizmas nieko ne
kalba apie kalbą, leidžia 
ginčams vystytis be jokio 
pamato,ypač išeivijos kata
likų tarpe.

Jaunimo Metų bėgyje at
sipeikėkime tie, kurie ma
nome,kad tautos ir kalbos 
politikieriams patarnauja. 
Griežtai atskirkime tautos 

kalbą nuo politinių apraiš- 
kųjpartinių srovių,idėjinių 
sąjūdžių, religinių įsitiki
nimų, nacionalizmų, komu
nizmų ir kitokių izmų, vals 
tybinių santvarkų ir pana
šiai. Visos čia paminėtos 
apraiškos gyvena tik trum 
pesnį ar kiek ilgesnį laiką . 
Viskas nukeliauja užmarš
tin prieš laiką palikdamas 
po savim tik trupinėlius , 
kuriais tauta bando pasi
naudoti ar atmesti.

Žūna valstybės ir tiro
nai, bet tauta visada lieka 
tolimesniam egzistavimui, 
naujomis prisikėlimo vilti
mis kupina, nežiūrint ar ji 
atsiduria pavergime, padar 
tinime, ištrėmime ar lais
vėje .Pavyzdžiui kad ir mū
sų tautanstorijon pasitrau
kė pagonizmas,kunigaikšti
jos, žuvo trumpai egzista
vusi nepriklausomybė, bet 
kaipo tauta ji tebėra gyva
kiekviename pasaulio kam 
pūtyje,kur tik lietuvis yra . 
Tauta laukia. Tas pats pa
sakytina ir apie vokiečių, 
rusų ir kitas tautas. Jos 
prasirgodaug ligų ir nelai
mių patyrė kaip ir mūsų že
mė,bet kaipo tautos yra gy
vos, su ateitimi.Mes gali- mo prisidedame .Viešo dia- 
me sužinoti,kada ir net kas ^ogo su bažnyčia privalome 
kokį sąjūdį sugalvojo ar re- siekti, jei norime lizdą iš- 
ligiją įkūrė,bet tautos susi- valyti ir nuo galutino susi
kūrimo datos nei pirmojo kompromitavimo išsigelbė 
tautos nario nustatyti dar *1.
niekam nepavyko. Ir taipgi 
nežinome, kada tauta nu- skaitytojų dėmesį, jog esu t 
mirs. Žinome tik, kad tau- vienas iš tų, kurie čia rūpi- 
ta gimė pirmiausiai ir mu klausimu rašyti pradė- 
mirs paskutinioji .Atsižvel jo prieš trejetą metų,t.y. 
giant į tai,tautos ir jų kai- Prteš Visuotinį Bažnyčios 
bos negali būti priskiria
mos prie politinių apraiš
kų,laiko madų ar panašiai. 
Mūsų prašymas įvesti mi
nimą įsakymą būtų visais 
atžvilgiais pagrįstas.

Taigi nebijokime ir tie, 
kurie mano, kad ginčas su 
bažnyčia galėtų reikšti sa- 
vojojizdo teršimą ar susi
kompromitavimą prieš ko-

„PIRMASIS ILIUSTRUOTA S PRANEŠIMAS APIE LIE TUVOS PARTIZANUS“.

„Schwabische Ulustrierte“ 
vasario 9 d. leidiny paskelbė, 
kad jis yra pirmasis žurnalas, 
kuriam teko garbė duoti ilius
tracijomis pavaizduotą prane
šimą pasauliui apie partizanų 
veikimą Lietuvoje. Jame smul
kiai aprašoma, kaip į Vakarus 
per didžiausias kliūtis prasimu
šė partizanų ryšininkai, atnešę 
Šv. Tėvui Lietuvos tikinčiųjų 
laišką ir naujausių akivaizdžių

įrodymų apie krašte vykdomą 
terorą. Po eklių savaičių Lais
vosios Lietuvos Respublikos 
pasiuntinybė Vašingtone įtei
kė JT gen. sekret. Trygve Lie 
memorandumą su prie jo pri
dėtais preciz. duomenimis apie 
Lietuvą ir visą Pabaltijį nu
siaubusias 6 išvežimų bangas. 
Tuo tarpu partizanai Butautas, 
Peliksas ir Krūmas prie Romin 
tos paguldė galvas už savo ša

lies laisvę. . . — baigia repor
tažą P. Turakas. Reportažas 
pailiustruotas ryšininkų nuo
trauka žygio metu, partizanų 
karinirikų ir puskarininkių mo
kyklos, „miško brolių“ nuo
traukomis. Atvaizde
— puskarininkių partizanų mo 
kykla Lietuvos miškuose. At
vaizdas paimtas iš šia minimojo 
„Schwabische Ulustrierte“ žur 
nalo.

munistiškąjį pasaulį.Skęs
tantis ir už šiaudo griebia
si. Tačiau mes gi jaučia - 
mės dar ir skandinami.O 
tylėdami tampame ne tik 
savižudžiais,bet ir prie ki
tų tautinių apraiškų žudy—

Ir taipgi noriu atkreipti

Susirinkimąjlašlau apei
nant viešąją spaudą, turė
damas galvoje pirmoje ei
lėje dialogo pravedimą su 
savojo kraujo lietuviais 
dvas iškiais,teiraudamasis; 
ir dėl galimybių net ir pa
tį Susirinkimą sutrukdyti. 
Kadangi į mano laiškus bu
vo sąmoningai ar nesąmo
ningai nutylėta, tai dabar

PARTIZANAI ŠIMONIU GIRIOJE
J. Kručas.

KRAUJU JIE RAŠĖ LIETUVOS ISTORIJĄ
Jau 25 metai, kai žiau

rus priešas kruvinais ba
tais tebemindo tėvynės že
mę.Partizanų karių kapai 
išmėtyti Lietuvos miškuo
se,Sibiro stepėse jau išny
ko iš žemės paviršiaus, 
bet partizanų tėvynės mei
lės ir kovos pavyzdys gi
liai įsiskverbė į lietuvio 
širdies gelmes ir gyvens 
tol, kol gyva bus Lietuva , 
ar nors vienas lietuvis . 
Partizanų kovos žygiai 
krauju įrašyti į Lietuvos 
istoriją.

Pavaizduoti,kiek kančių 
pergyveno,kokią kraujo au-

jaučiuos turįs pilną teisę 
prabilti per spaudą,kuri, 
tikiuos, Vatikaną greičiau 
pasieks aplinkiniu keliu.

Jonas Kaseliūnas .
Kolumbija.

ką padėj o ant tėvynės auku
ro mūsų kovotojai partiza
nai,dedame dar Stalino lai
kais gautą iš Lietuvos/nu- 
rašytą/ vieno rajono laik
raštyje "Stalino keliu", pa
gal komunistinį stilių, ap
rašytą keletą vietovių, kur 
partizanai vedė žūtbūtinę 
kovą pavadintą "Paskuti
nieji iš Šimonių girios" . 
Aprašytos vietovės, pavar
dės, slapyvardžiai tikri.
Daugelis lietuvių, gyvenau- vais,komunistiniame sti- 
čiųMontrealyje, Toronte, 
Hamiltone,Sudburyje ir Či
kagoje ras savo pažįstamų, 
o gal net buvusių draugų .

Mielas skaitytojau, pa
matysime,kiek ir kokiose 
ž iaur iose aplinkybėse turė
jo kovoti lietuvis partiza
nas su tautos išdavikais , 
partiečiais ,brigadmilca is, 
stribais ir NKVD gaujo
mis ligi paskutinio, kol bu-
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vo sunaikinti.Daug ką ver
tinkime kritiškai, nes pa
gal komunistinį stilių, jie 
vaizduoja partijos narius , 
stribus,NKVD gražiausio
mis spalvomis, nekaltais 
avinėliais,o mums jie visi 
žiaurūs priešai.

Partizanus,lietuvius pa
triotus jie vadina "bandi— 
tats'J "plėšikais", "girtuok
liais'^ bet mums jie tautos 
karžygiai,kurie jaunas gy
vybes paaukojo gindami 
lietuvį ir jo žemę nuo prie
šo ruso ir savo tautiečių 
išdavikų. Šią apybraižą, 
naudodamiesi NKVD archy.

liujeparašė partiečiai P. 
Labuckas ir Vl.Jasinskas.

J.Kručas .

PASKUTINIEJI IŠ 
ŠIMONIŲ GIRIOS

P. Laguckas 
VI. Jasinskas

Apybraižoje bus vaizduo
jama kupiškėnų kova prieš 
lietuviškuosius buržuazi
nius nacionalistus JSis lai-

AVYŽIUS ROMANAS

W WKE|E
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Gegužės Pirmosios šventes liepgiriečiai praleidžia kaip 
eilinį darbymečio sekmadienį, kurį paįvairina nebent tai, 
kad išvakarėse skaitykloje sušaukiamas iškilmingas susirin
kimas, o kitą dieną abudu kolūkio sunkvežimiai, prisėdę 
šventiškai apsirengusių žmonių, su transparantais ir vėlia
vomis lekia į demonstraciją Viešvilėn. Trenkiant orkestrui, 
pravažiuoja tribūną, choru atsako į Jurėno pasveikinimą, ir 
po šventės. Vienas kitas pasprunka „apšilti“. Likę keiksnoja, 
pavydėdami vikruoliui. Jaunimas dairosi į šalis. Visur mu
zika, dainos, klegesys. Plakatai, vėliavos, portretai. „Katinė
lių" puokštės. Balti dirbtinių rožių žiedai, taikos balandžiai. 
Mirganti spalvų ir garsų vaivorykštė. Gera būtų pasilikti, įsi
lieti į tą nerūpestingai ūžiantį srautą. Bet pirmininkas ne 
nuleidžia akių. Namo, namo! Greičiau pietauti. Nespėsi pa
valgyti. prisistatys brigadininkas. įkaitęs, bet pareigingas, 
į laukus, visi į laukus! Prie darbo! Atšventėm. . .

Šiemet visi žino, kad per gegužės šventes nedirbs. Kai 
me neįprasta nuotaika. Nuo ankstaus ryto be paliovos rūksta 
Grigų trobos dūmtraukis. Vyšnynėlyje prie šulinio kūrenasi 
vasaros krosnis. Sušilusios moterys sukasi apie puodus, 
laksto kaip šaudyklės į trobą, svirną ir atgal. Vis pilnom 
rankom, taukuotos, miltuotos. Nepaliaujamai tarškėdamos, 
nurodinėdamos viena kitai, susibardamos ir čia pat susi 
taikydamos. Tose trobose, kur nuspręsta eiti į vestuves, irgi 
darbymctė. Nė viena šeimininkė nenori apsijuokti. Negi 
pasirodys tokioje puotoje tuščiomis rankomis?

Ore plauko riebūs kepsnių kvapai. Kudakuoja gaudo
mos vištos. Gaudučio tvarto tarpduryje tabaluoja lupamas 
veršis. Gaudučiai visi alei vieno eis į vestuves. Mat, jų vy 
resnioji duktė Roma pakviesta pamerge, o, be to. pats šeimos 

galva Pomidoras — brigadininkas. O visi brigadininkai eina 
į vestuves. Ir visa valdyba, ir kolūkio raštinė. Ir melžėjos, 
ir kiaulininkės. Geriausi laukų darbininkai taip pat užpra
šyti. Pusė kolūkio bus vestuvėse. Ateis vyrai vieni ir su 
žmonomis, su kraitelėmis ir be kraitelių, bet kiekvieno ki
šenėje kliunksės buteliukas. Liepgiriuose taip nuo seno pri
imta.

Tik Rimšų kiemas nejuda. Nerūksta dūmtraukis, nekve
pia kepiniais. Tartum ne sava duktė tekėtų. Grigas davė ži
nią. bandė tartis, bet Morta parodė duris. Išgamai Tokią 
gėdą ir Lapinui, ir visiems namams prieš žmones padarė. Jei 
ateis pati, išbučiuos motinai rankas kojas, atsiprašys Motie
jų — tada gal pažiūrės.

Birutė nė iš tolo. Užsispyrė kaip ožka. Tegu gyvą žemė 
praryja, bet nesilenks.

Grigas supyko ant Rimšų. Gerai, pakelsim vestuves ir 
be jaunosios pusės. Pasikvietė Robinzoną, visoje apylinkėje 
pagarsėjusį aludarį, pridarė alaus, nupirko dėžę degtinės 
Iki paskutiniosios išsibrauks, bet neapsijuoks.

Bet ir svita ne iš prastųjų, turi iš ko pakrapštyti savo kap 
šius.

Kolūkio pirmininkas — piršlys.
Pavaduotojas su Goda — pirmieji pajauniai.
Zootechnikas Juozas Paliūnas su Gaudučių Roma— ant 

rieji pajauniai.
Gojelių Simas su Krūminių Nastute — tretieji.
Ir dar bent trys poros pajaunių.
O krautuvininkė Vilė Vilimaitė — svočia. Pati pasisiūlė. 

Mat, tokiuose pobūviuose geriausia proga susimeškerioti 
vyrą.

Vestuvių pradžia numatyta po pietų, grįžus iš demonstra 
cijos. Muzikantai jau užsakyti. Visi iš savo kolūkio.

Petras Inteligentas su akordeonu.
Liepgirių Paugiukas su smuiku.
Gabrys, apylinkės pirmininko Daujoto sūnus, su fleit;
Senis Gojelis pūs bosą, o Laurynas Burba Tin s muš 

būgną.
Po metrikacijos — jaunųjų pietūs, o kitą „pako

rus" piršlį, mokyklos salėje kolūkio savive’- akų pro 
grama.

Lapinas paslaptingai šypsosi į ūsus, brandindamas kruti 
nėję piktą mintį: kažin ar bepakars, ar bespės. . . Nežinomi 
viešpaties keliai, oi nežinomi . .

Dvyliktą valandą mašinos jau grįžusios is demonstraci 

jos. Nuimami transparantai, portretai. Kolūkio vėliava pasta 
tomą raštinėje į seną vietą. Vaikai padeda šoferiams nu
plėšyti paskutinius papuošimus, ištraukyti vinis. Paskui sunk 
vežimiai nuvažiuoja, ir kaimą apgaubia rimtis. Atrodo, visi 
ilsisi prieš puotą, kaupia jėgas. O iš tikrųjų beveik kiekvie 
noje troboje vyksta tyli įnirtinga ruoša. Moterys dar kartą 
peržiūri savo parėdus, taiko prie veido, keičia, lygina. Vyrai 
blizgina per demonstraciją apmindytus batus. Paaugliai, ku 
riems pavesta prižiūrėti namus, pašerti gyvulius, sušniurę 
slampinėja pakampiais: kokia neteisybė! Visi eina į vestuves, 
o mes turime rūgti namie.

Skaisti saulė kopia vis aukščiau ir aukščiau. Dangaus 
mėlynė tviska kaip glazūruota. Auksinė dienelė!

Staiga trenksmingi muzikos garsai suvirpina orą. Iš pra
džių nedrąsūs, nedarnūs. Akimirkai prityla lyg atsikvėpti, 
paskui trenkia iš viso peties į taktą, sudrebindami arčiau sto
vinčių pirkių langus, sukeldami kiekvienoje troboje links
mą sąmyšį.

— Groja. . .— Šileika išsišiepia kaip vilkšunis, nori 
keltis, bet apsigalvojęs apsiverčia ant kito šono.

— Ale, tėvai, eitume kartu.— Kuprelė vis nepameta vil
ties prikalbinti vyrą.

— Eik, eik. Tu fermininkė. Savas žmogus. Tau priguli 
O ko man ten? Toleikio pamokslų klausyt? Tegu brigadinin
kai geria.

— Negražu. Artimiausias kaimynas. Prašė.
— Tave prašė, tu ir eik.— Šileika ūmai įniršta. Sėdasi 

net lova subraška.— Palik puslitrį ir drožk. Aš turiu vietą 
išgerti. Girdi? Mauk po velnių!

— Visi su žmonom. . .— Šileikienė paspringsta ašaromis.
— Kas tave veja vieną? Atsuk ienas į kitą pusę — abu 

traukiam pas Lapiną. Senis taip pat kelia vestuves.— Šileika 
nusižvengė.

— Negražu, Viktorai. Žmonės išjuoks. Nereikia kiršiu 
ti Grigo su Toleikiu.

— Ką jie man daugiau bepadarys? Gal paskutines kel
nes numaus?

— Vis vien...
— Gana! Palik tą puslitrį ir drožk! Girdėjai? Nešk lauk 

savo kuprą, nestaugus kaip šuo prieš mėnulį.

Raudonikis jau pasiruošęs. Nauji batai, nauja kepurė. 
Kaklaraištis. Kelnės „ant kanto“. Neramiai vaikščioja tro-
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kotarpis liečia pirmuosius 
kolektyvizacijos metus kai 
me,kada banditinės gaujos 
visomis priemonėmis tero
rizavo darbo valstiečius , 
pasukus ius tikruoju laimin
gu gyvenimo keliu.Kartu 
bus parodyta, kaip papras
ti darbo žmonės-kupiškė- 
nai sutriuškino banditines 
gaujas.

Visais laikais buržuazi
niai nacionalistai engė lie
tuvių tautą, daug kraujo ir 
ašarų patyrė kupiškėnai pa 
skutimais gaujų siautėjimo 
metais.Daug šeimų neteko 
savo artimųjų giminių.. 
Apie šiuos paprastus,bet 
didvyriškus žmones,dau
giausia bus ir kalbama apy
braižoje.

Apybraiža parašyta re
miantis tikrais dokumenti
niais faktais ir liečia čia 
ne tik Šimonių apylinkes , 
bet ir kitas Kupiškio rajo
no vietoves .Banditų gaujos 
nariai,patekę į teisingumo 
organų rankas, papasakojo 
ne tik apie savo atliktus 
darbus,bet ir nurodė visus 
gaujų rėmėjus, ryšininkus 
... Apie juos taip pat bus 
kalbama apybraižoje.

Prieš mus-virš trijų šim 
tų puslapių aplankas. Ver
čiame nuo laiko pageltu
sius lapus.Kiekvienas pus-

Nukelta j 5 p si.
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KUITORW£j!feCWIKA
NAUJI LEIDINIAI 

Juozas Kapač inskas.Siau
bingos dienos. 1944-1950 
metų atsiminimai. Čika
gos lietuvių Literatūros 
draugijos leidinys. 1739 
South Halsted Street, Chi
cago, Illinois, 60608, US- 
A. Kaina $ 3.00. Kietai 
įrištas leidinys, labai ga
usiai iliustruotas ir gra
žiai išleistas.Atsimini - 
mai apima karo ir trem
ties laikotarpį.

Juozas Bertulis. Sugrįši 
mo giesmė ir Miško bro- 
liams-kankiniams. Chica- 
go, 1965-66 m. autoriaus 
lėšomis.Sukrauta J.Kar
velio prekybos, namuose. 
Kaina $ 1.50.
LIETUVOS ARCHITEKTU

VI SUVAŽIAVIMAS 
Vilniuje prasidėjo gegu - 
žės 13 d.Suvažiavimą ati
darė "vienas seniausių", 
rašo Literatūra ir Menas, 
V.Landsbergis-Žemkal - 
nis. Sąjungoje esą apie 
300 architektų ir inžinie 
rių. S-gos atskaitinį pra
nešimą padarė v-bos se
kretorius J. Vaškevičius, 
revizijos - D. Todes.
LIE TUVIŲ KALBOS IR LI
TERATŪROS INSTITUTAS, 
kaip Lietuvos Mokslų Aka
demijos padalinys, paminė
jo 25 metų sukaktį. Insti - 
tūtas giriasi esąs pagarsė
jęs ir už Lietuvos ribų. 
Turbūt svarbiausia savo 
Lietuvių kalbos žodyno lei
diniu.Deja, jau ilgokas lai 
kas laikas, kai nauji tomai 
nepasirodo.

JAUNŲJŲ RAŠYTOJŲ — 
PUBLJCISTŲ ALMANA- 

JA V Lietuvių Bendruome
nės Centro valdyba,norėda 
ma skatinti jaunąją kartą 
literatūrinei kūrybai, Jauni 
moMetųproga,leidžia Jau 
nu jų rašytojų Almanachą. 
Almanache bus talpinami 
16-30 metų autorių prozos 
ar poezijos kūriniai ir pu 
blicistiniai straipsniai Jau 
nieji autoriai, pasirašę ti 
kru vardu ir pavarde ir nu 
rodę savo amžių ar gimi
mo metus, savo kūrinius 
prisiunčia iki!966 m.rug 
sėjo mėn.l d. šiuo adresu : 
Jeronimas Ignatonis, 6642 
So. Francisco Ave., Chica 
go, Illinois 60629.

Prozos kūriniai turi būti 
neilgi,geros kompozicijos 
ir sklandžia lietuvių kalba 
parašyti ; publicistiniai 
straipsniai lietuvių tauti- 
niokultūrinio gyvenimo te 
momis neilgesni 3 mašinė 
le rašytų pus lap ių.

Almanachan bus talpina 
matikpo vieną prozos vei 
kalą ir po vieną publicist! 
nį straipsnį to paties auto 
riaus,poezijos gi galės bū 
ti ir daugiau, pagal vertę .

Almanachui redaguoti su 
daroma komis i ja,kuriai ir 
pavedama padaryti atranką 
prisiųstų veikalų bei 
straipsnių.Silpnesnieji kū 
riniai bus grąžinami auto 
riams pagal jų nurodytą 
adresą, geresnieji bus tai 
pinami almanachan be ho 
noraro autoriams.

Kostas Januška.

ŠĮ šeštadienĮ, gegužės 22 d. 7 vai. 30 m. vak. Čiurlionio galerijoje 
Chicago i e atidaroma daiL Vytauto Kasiulio, gyvenančio Paryžiui** KASIULIS Venecija (aliejus)

Medžiotojas

KAIMAS KRYŽKELĖJE Atkelto iš 3 psl.

boję, dirsčiodamas pro langus. Ak, tos moterys! Amžinai rei 
kia jų laukti. . .

Pagaliau Magdė, šlamėdama naujais parėdais, pasuka į 
duris. Tačiau, kol išeina į kiemą, kelis kartus grįžta trobon: 
tai nosinaitę pamiršusi, tai kojinė nusisukusi į šoną, tai 
antkrūčio kilpelės per kietai užsegtos.

— Be mūsų jaunuosius išleis,— jaudinasi Raudonikis.
Magdė kaip niekur nieko daro, kas jos daroma. Dėl 

visko užmeta akį į veidrodį. Pagrasina vaikams, kad booutė-, 
klausytų.

— Maršą duoda. . .— bamba Raudonikis, nekantriai fry- 

pinčdamas prie durų.
-— Ak, ir tu eini į vestuves! — Magde, apsimetusi nu

stebusia, peržvelgia vyrą nuo galvos iki kotų. tarsi tik dabar 
būtų jį pamačiusi.— Ko gi tau ten? Gal pamiršai kad iš re
vizijos komisijos pirmininkų išmetė, kad nebe valdybos 

narys? O gal laikai save pirmūnu?
— Abu užprašė. . .
— Tave paprašė d-'l manęs. Neapsikęsdami. Reikia pa

čiam susiprasti.
- Chm. . R -mdonikis sutrikęs griebiasi kišenių. Bei 

išeiginį švarką žmona suspėjo iškratyti: nei pupų, nei pi 
nigų. . .— Galiu neiti, jei tai'). Labai jau čia man. . .

Tačiau Magdė Šiandien nuotaikoje. Ta puota jai nela 
bai prie širdies. Sueis visokie. Brigadininkai, viršininkai. 
O ir patys jaunieji ne kokie jai draugai — pernai Tadas buvo 
išplėšęs ją sienlaikraštyje, tempiančią rugių pėdą iš kol 
ūkio gubos. Ir vis dėlto malonu, kad neaplenkė, gėdos ne 
padarė. Šiaip ar taip, geriausi žmonės sukviesti. Tokios ves 
tuvės! Ne su bet kuo už vieno stalo sėdės.

— Gerai, jau gerai, Tustinai. Kabinkis į sijoną. Einam.
Ir štai abudu kieme. Bet čia Magdė vėl kažką prisiminė. 

Grįžta priemenėn, nukabina nuo sienos virvę skalbiniams 
džiaustyti ir slepia kraitelės dugne po vestuviniu paviržiumi.

— Kam ta virvė? — stebisi Raudonikis.
— Piršlį karsime.
— Piršlį karsim rytoj. Ką sugalvojai, žmona?
— O kaip be virvės tave parsivesiu namo, kai nusi 

laksi? — Magdė juokiasi.
Raudonikis ncbeklausinėja. Matyt, bobos susitarė kokį4

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

KASIULIS

DAILININKAS VYTAUTAS 
KASIULIS

gyvena vien iš savo profe
sijos- laisvojo meno.Kiti 
mūsų dailininkai daugiau 
dirba kaip taikomojo me - 
no dailininkai. Yra klaidi
nga nuomonė, kad taikoma 
sis menas- tai amatas, o 
laisvasis menas-tikras me
nas. Taikomajam menui 
yra net aukštesni reikala
vimai. Kai laisvojo meno 
menininkas gali bet ką pie
šti, komercinio meno me
nininkas turi išlaikyti did
elius reikalavimus.

Kita vertus, laisvasis me-

Gaidžių pirkliai (aliejus)

KNYGA, KURI
NEBEPASIKARTOS
Daugumą išeivijoje lei

džiamų knygų rašome pa 
tys sau. Romanai,prisimi

nininkas, jeigu jis pats sau 
stato reikalavimus, jis tu
ri labai rimtai dirbti ir ti
ktai tokiubūdu pakilti i me
no aukštybes.

V. Kasiulis yra meninin- nimai, mokslinės ir kito- 
kas,kuris turi didelę indi - kios knygos paprastai ra 
vidua lybę, didžiai darbštus 
ir todėl yra iškilęs.

ČIURLIONIO VARDO GALE
RIJAI TVARKYTI 

sudarytas Globos Komite
tas iš Dr. P.Daužvardžio, 
Jono Jasaičio ir T. Bruno 
Markaičio, prie kurio pri 
dedami L.A.Menininkų kl
ubo ir buv. Čiurlionio Da - 
lerijos direkcijos atstovai.

šomos lietuviškai ir tuo 
būdu lieka teprieinamos 
tik mums patiems. O tuo 
tarpu kitataučiai, net tie , 
kurių tarpe gyvename, la 
bai mažai težino apie mus. 
Kai jiems prireikia kokios 
žinelės, jie graibstosi iš 
pripuolamų šaltinių, daž
niausiai rusiškų ar lenkis 
kų. Taip ne tik į kasdieni

pokštą iškirsti vestuvėse. Ką gi, tegu sau laiko paslaptį. Jam’ 
nesvarbu. Muzika gražiai groja, žmona gerai nusiteikusi. Ko 
daugiau reikia?

Iš krepšio kyšo gelsva vištos šlaunikė. Linksmai kliunksi 
buteliukas.

Gedrūta stovi kieme. Iš viensėdžio kaimas matyti kaip 
ant delno. Nuo kalnelio, iš Viešvilės pusės, lekia dvi leng
vos mašinos. Balzgana dulkių uodega išsiriečia vieškeliu ir 
įsmunka į kaimą. Po valandėlės išneria kitame Liepgirių 
gale, perkerta Krūminio kiemą ir lauko keliuku nurūksta į 
čia pat stovintį Grigo vienkiemį. Ten sujudimas, šūkavimai. 
Pro vyšnių šakas sublizga didžioji Gojelio dūda. Muzikan
tai, prieš tai trumpam aptilę, ugningai užtrenkia sutikimo 
maršą.

Šoferiai iš Viešvilės atvažiavo, jaunuosius į apylinkės 
tarybą veš. Iš pradžių buvo manyta, kad svita eis pėsčiomis, 
bet paskutiniu metu planas pasikeitė. Arvydas susitarė su 
Viešvilės taksi šoferiu, kitą mašiną pažadėjo rajono vykdo 
mojo komiteto pirmininkas Alseika.

O štai ir trečioji atsmilksta! Iš „Jaunosios gvardijos“. 
Matyt, pats Vardenis atidumia.

Muzikantai duoda iš pasiutimo
Gedrūtai akys blizga, krūtinė kilnojasi. Drebinantis karš

tis pagaugais eina visu kūnu. Tai bent vestuvės! Gera būtų 
nueiti. Prašė. Bet kur tu pasijudinsi, būdama surišta. . .

Nuoskauda suspaudžia širdį. Ir pavydas. Bet tik akimir 
kai. Žvilgsnis nukrypsta į vaikų trejulę, žaidžiančią kieme, 
i kūdikėlį, ramiai snaudžiantį ant dosnios krūt' -s, ir liūde 
«io šešėlis nuslinksta nuo veido, lūpos prasiveria šypsniui, 
nkis užlieja motiniškos meilės šiluma.

Kad Kleme būtų žmogus, galėtų.. . Na. bet ir taip gerai! 
Duok dieve kiekvienai moteriai tokios laimės. Tiek vaiku 
Čių! Visi sveiki, gražūs, kaip pieniniai dantukai.

— Eikšekit, viščiukai, Apiprausiu. Eisime prie vieške 
lio vestuvininkų pasitikti. Saldainių duos.

Martynas pasitinka Godą ant kryžkelės, kaip buvo su
sitarę. Ji apsirengusi tautiniais drabužiais, papurusios lini
nės garbanos perrištos Rimšicnės audimo kaspinu, po kaklu 
didelė gintarinė sagė. Dailios tinginėlės plaštakos plikos — 
nei žiedo, nei apyrankės. Kairėje rankoje švysčioja maža 
..katinėlių“ puokštė. Tiesa, dar plaukuose prie kaspino ir.
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UŽSIMIRŠIMASNENORĖJO TRUKDYTI
- Sakyk, jaunuoli, kodėl 

tu pradedi mušti būgną 2 
vai. ryto?

-Aš nenoriu trukdyti gy 
ventojų,kada jie žiūri tele 
viziją.

IŠSIAIŠKINO. ..
Draugas:-Kuo bus tavo 

sūnus,kai baigs studijas?
Tėvas :-Senu vyru.

SAVAS METODAS
- Ar tas jūsų kaimynas 

groja klarinetu iš klausos 
ar iš gaidų?

-Nei šiaip,nei taip. Iš vi 
sos jėgos.

— Antanai, tu sakaisi nusi
statęs prieš alkoholi, takiau va
kar restorane tave mačiau ge
riant konjaką.

— Negalimas dalykas, arba aš 
buvau girtas...

NEATSARGUMAS
— Mano sužadėtinis yra trum 

paregis ir aš jĮ prikalbinau, kad 
eitų pas akių gydytoją išsirinkti 
akinius...

— Ir tu manai gerai padariusi? 
Tavo vietoje aš bent bočiau pa
laukusi vestuvių...

NEKEIČIAMA NUOMONĖ
Baltrus:-Čiayra 5 dole 

riai,kuriuos tu man pasko 
linai prieš kelius metus.

Tomas:- Pasilaikyk da 
bar .Po tiek laiko,ar tu ma 
nai, kad po tiek laiko dėl 
tų 5 dolerių aš keisiu nuo 
monę apie tave?

IR TAS KLAUSIMAS
JAU IŠSPRĘSTAS
- Sūnau,-sako tėvas, - 

man atrodo, kad moteris , 
kurią tu nori vesti,visiškai 
nemoka virti.
-Galėtų būti dar blogiau

-Galėtų būti dar blogiau. 
Ji pasižadėjo niekuomet 
net ir nebandyti mokytis .

nius leidinius,bet net į jų 
enciklopedijas ir "year
books" patenka apie mus 
netiksli ir neretai net už 
gaunanti medžiagaJCaltina 
me tada juos. Siunčiame 
protestus. Bet ar dalį kai 
tės neturime prisiimti ir 
sau, kad neparūpiname 
apie save kondensuotos ir 
jiems prieinama forma pa 
teiktos medžiagos,

Kanados šimtmečio mi 
nėjimams artėjant, kažkie 
no galvoje kilo ideali min 
tispasiūlyti valdžiai para 
ginti ir subsidijuoti įvairia knygą anglų kalba .Ta i būtų 
spalves kanadiečių tauty- keliolika knygų, vienodo 
bes parašyti apie save po formato, vienodai apipavi 

dalintų ir tuo būdu sudarau 
čių savotišką enciklopedi 
nį rinkinį. Idėja valdžios 
sluoksniuose buvo palan
kiai priimta ir pavesta vyk 
dyti Federalinės Šimtme 
čio Komisijos istorijos 
skyriui,paskiriant tam rei 
kalu! ir lėšų subsidijoms .

Taip ir mes, lietuviai, 
buvom pastatyti prieš sun 
kį uždavinį, kurį jau teko 
spręsti buvusiai KLB Kraš 
to Valdybai,bet visu svo
riu problema užgulė dabar 
tinę bendruomenės vadovy 
bę.Kas tokią knygą, pare i 
kalaujančią didžiulio dar 
besurinkti medžiagą apie 
lietuvius visoje Kanadoje 
galėtų parašyti ir išleisti 
iki komisijos nustatytos 
datos-1967 m.rugsėjo 1 d. ? 
Vienutarpu atrodė,kad ne 
pajėgsime, ir reikia visą 
idėją,kas liečia lietuvius , 
pala idoti.Bet,reikalą palai 
doję .kokioje šviesoje atsi 
dursime prieš kitas tauty 
bes? Neabejotinai,pasiro

ant krūtinės prisegta po rūtų garbanėlę.
Martynui atlape baltas kaspinas, prie jo rūtų šakelė — 

Gaigalienė išleisdama papuošė. Pusbačiai blizga — veidas 
matyti. Kepurė nerūpestingai pakreipta ant šono. Dešimčia 
metų pajaunėjęs mūsų Martynas.

Abudu sužiuro vienas į kitą, nusijuokė.
— Kodėl nebuvai demonstracijoje. Goda?

Tortą kepiau. Pagal knygą.
— Na ir kaip?
— Sukrito. Žinai prietarą, kad pyragai bijo perkūnijos.
— Eik jau! Iš kur tokią dieną perkūnija.
— Reikėjo užeiti pas mus, būtum pamatęs. Tėvas juo

desnis už debesį. Visai iškvėšo senis. Nenorėjo išleisti į 
vestuves.

— Mat kaip.. .— Martynas apsiniaukė. Šventinė saulė 
užlindo už debesų. Prieš akis pilka bauginanti kasdienybė. 
Bet štai Goda paima jį po ranka, ir tą pačią akimirką viskas 
užmirštama.

Jiedu galėtų išeiti tiesesniu keliu ant Grigo vienkiemio, 
bet tyčia daro lanką — pro pieninę. O pienininkas Ramonas 
tyčia paleidžia magnetofoną. Ruporas kaip pašėlęs rėkia 
šermeninę liaudies dainą. Vestuvinio orkestro muzika be
girdėti kaip tolimas aidas.

— Pasiutėlis...— juokiasi Goda. Akyse viliųkiškai šo
kinėja žali velniūkščiai.

Martynas paspartina žingsnį. Jau gailisi pasukęs pro pie
ninę. Nepatinka, oi nepatinka jam tas Godos akių blizge 
sys, tas širdį kutenantis juokas.

Ramonas sėdi prie lango kaip angeliukas šventame pa
veiksle. Nekaltai šypsosi, linksi galva. Skruostuose saldžios 
duobutės, akys siuva Godos liemeniu kaip darbščios skruz
dėlytės — aukštyn žemyn, žemyn aukštyn. Jis irgi bus ves
tuvėse, bet nueis paskutinis, vakare. Pasivėlavusiam sve
čiui — didesnė pagarba. Visi atkreipia dėmesį, kviečia sėstis. 
Seimininkės lekia švarių lėkščių, stikliukų. Iš visų pusių 
prašo išgerti baudą už pavėlavimą. Žodžiu, dėl tavęs vieno 
visos vestuvės ant kojų. O merginos. . . Jau truputį apsvai
gusios, padrąsėjusios, jų partneriai aptingę nuo stiklelio. 
Gražiausias darželis pilnas gėlių. Vaikščiok tarp lysvių ir 
dainuodamas skink, kuri patinka.

Daugiau bus.

dytume mažo intelekto gru 
pė, nepajėgusi savo tomo 
įrikiuoti kitų tautybių tar 
pan. To motyvo vedama 
KLB Krašto Valdyba, nesu 
radusi vieno žmogaus,ku 
ris apsiimtų veikalą para 
šyti.sudarė Šimtmečio Lei 
dinio Lietuvių Komisiją. 
To motyvo vedami į komi 
siją pakviestieji žmonės 
sutiko darbo imtis,nors ir 
taip turėdami net po kelias 
kitas visuomenines parei 
gas.

Minimai komisijai tenka 
keleriopas darbas;surink 
ti reikiamą medžiagą, ją 
suredaguoti, tomą išleisti 
ir išplatinti. Priėjome 
prie,mūsų manymu, sklan 
džiausios darbo pasiskirs 
tymo tvarkos,kad komisi 
ja yra pirmininkaujama- 
koordinuojama vieno žmo 
gaus-dr. J. Sungailos, ta
čiau kiekvienas narys turi 
dar ir savo specifines pa 
reigas. Tuo būdu knygos 
redaktoriais pakviesti 
prof.dr.J.PuzInas ir kun. 
dr.P. Gaida, pirmasis ša
lia to apsiėmęs kartu su 
red. J. Kardeliu dar sure 
daguoti knygos skyrių apie 
senesniąją emigraciją, o 
antrasis pasiėmęs knygos

N ukelta į 5 p si.
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Knyga, nepasikartos
Atkelta iš 4 puslapio.

atsakomybę prieš valdžios tus Kanados universitetuo 
organus ir medžiagos su- se paruošė J. Karka,pade 
rinkimą religiniam ir spau damas sūnaus dr. R. Kar
dos skyriui kartu su J. Kar kos.Iš tos studijos sužino 
deltų. Dr. Sungaila šalia 
bendrojo pirmininkavimo 
dar sutiko surinkti medž ia 
gą profesionalų skyriui. 
A. Rinkūnas.kuris yra ir 
komisijos sekretorius,jau 
yra paruošęs švietimo sky 
rių,be to,surinks iraptvar 
kys medžiagą organizaci
jų skyriui, talkininkaujant 
J. Kardeliui^t.Kairys, ku 
ris yra ir komisijos iždi 
ninkas,ruoš ia literatūros, 
meno ir su tuo susijusios 
veiklos skyrių.Sporto sky 
rių ruošia J. Baronas,© 
ekonominio gyvenimo sky 
rių dr. J.Kaškelis.Supla
nuota,kad knyga turės apie 
400 puslapių ir nemažai 
iliustracijų .Kaip jau skelb 
ta, jos išleidimui gauta 
$2000,-valdžios parama.

Praėjus nuo darbo pra 
džios jau 5 mėnesiams, ko 
misija pirmiausia turi pa 
sidžįaugti,kad į jos kvieti 
mą ir anketas atsiliepė 
daug ir tikra’ nuoširdžių 
bendradarbių.To bendra
darbiavimo dėka į komis i 
jos rankas yra jau suplau 
kusi nemaža dalis reikalui 
gos medžiagos JKai kas jau 
parašė ištisas studijas spe 
cifiniams klausimams.Iš 
tų studijų ir kitos medžią 
gos sužinome daug įdomių 
ir naujų faktų. Štai, sakysi 
me, iš Montrealio gautoje 
kun. Gaudzės paruoštoje 
studijėlėje apie senosios 
emigracijos mokyklas ma 
tome,kad pirmoji Kanados 
lietuvių lituanistinė mokyk 
la pradėjo veikti Montrea 
lyje jau 1916 metais .Atsiųs 
ta net jos mokinių fotogra 
fija.Plačią ir išsamią stu 
diją apie lietuvius studen

MŪSTI ^SPORTAS

me, kad 1956-6 m. m. viso 
je Kanadoje buvo 330 liet, 
studentų,kas sudaro 11 stu 
dentų vienam 1OOO lietu
vių.Tuo tarpu bendroji Ka 
nados statistika sako, kad 
1OOO kanadiečių tenka 7.5 
studentai. Per penkioliką 
metų per Kanados univer 
s itetus perėjo 1117 lietuvių 
studentų.1956 met.Kanado 
je yra 1449 lietuviai, baigę 
aukštąjį mokslą Kanadoje, 
Lietuvoje ar kitur. Ar tai 
skaičiai,neverti paskelbti 
kitataučiams?

Z inoma,komisija turi ir 
nusivylimų .Daugiausia nu 
s ivylimo tuo tarpu kelia as 
menys ir organizacijos,ne 
atsiuntę laiku žinių apie 
save .Atsiminkime,kad ruo 
šiamasis veikalas yra dau 
giau ar mažiau mokslinis 
darbas, kuris turi būti pa 
grįstas ne žurnalistiniais 
išvedžiojimais,bet faktais 
skaitmenimis, statistinė
mis lentelėmis. Vieno as 
mans ar organizacijos ne 
rangumas laiku atsakyti 
dažnai sustabdo visos stu 
dijos galutinį paruošimą, 
tuo pačiu užvilkinant ir vi 
są knygos paruošimą. O 
knyga, pagal mūsų planą, 
turi būti įteikta vyriau
siems redaktoriams iki 
birželio mėnesio pabaigos. 
Po to kelis mėnesius pa 
ims vertėjas, o ir knygos 
atspausdinimas ir įriši
mas užims daugiau kaip 
pusmetį.Taigi,laiko labai 
nedaug,o atsakomybė dide 
lė,nes tai knyga, kuri var 
giai ar kada pasikartos.

Kanados Šimtmečio Lie 
tuvių Leidinio Komisija .

VEDA KAZYS

Sporto skyriaus vedėjas 
Kazys Baronas.

TRUMPAI IŠEIVIJA
-Buv. Kauno Makabi fut 

bolo žaidėjas N.Burštei- 
nas gyvena Čikagoje ir ver 
čiasi kailių prekyba. Lietu 
vių Dukterų D-jai jis vieno 
baliaus proga loterijai pa 
dovanojo minko apykaklę 
ir pats su žmona dalyvavo 
parengime.

-Čikagos Lituanica pra 
laimėjo Schwaben koman
dai net 7:2.

-JAV tinklinio pirmeny 
bėse dalyvaus Cleveland© 
Žaibo moterys.

-R.Grybauskas Wiscon 
sino pirmenybėse 1OO jar 
dų vyrų plaukime užėmė 
septintą vietą.
PAVERGTOJI LIETUVA 
-Varšuvos rankinio rinkti

PARTIZANAI ŠIMONIŲ GIRIOJE 
/Atkelta iš 3 psl./ 

lapis, kiekviena eilutė 
mums kalba apie tai, kiek 
neišpasakytai daug nuo bur 
žuazinių nacionalistų ture 
jo iškentėti paprastas dar 
bo valstietis-kupiškėnas. 
Kiek daug neįkainuojamai 
brangaus kraujo ir ašarų 
turėjo sugerti Aukštaitijos 
žemė,panorusi alsuoti lais 
vai, pilna krūtine. Perskai 
taieilutę ir vaizduotėje iš 
kyla nauja istorija, nauji 
žmonės .Apie jų kovą prieš 
vokiškuosius fašistinius

okupantus ir jų pakalikus- 
lietuviškuosius b ur ž ua z i- 
nius nacionalistus-neišpa 
sakosi nei dešimtyje knygų, 
O kiek šie paprasti kupiš 
kėnai-valstiečiai patyrė 
kančių, išliejo ašarų ir 
kraujo, kad gimtoji žemė 
visiems laikams būtų apva 
lyta nuo fašistinio raugo ir 
kad mūsų vaikai niekad dau 
giau negirdėtų žodžio "žu 
dikas".

Šią dokumentinę apybrai 
žą mes ryžomės rašyti,

remdamiesibanditų gaujos 
vado Viktoro Sabaliausko 
/ slapyvardis-"Kirvis"/, 
Teofilio Gudo/"Eskimo"/, 
gaujos narių Antano Matu 
liausko"slapyvardis-"Adas 
ka"/, Balio Šilinio/slapy - 
vardis-"Mulas"/ir kitų ap 
klausos metu duotais paro 
dymais.

Daugiau bus.
NL red. pastebi, kad 
šis rašinys patiekiamas 
kaip nuorašas iš to,, ku
ris buvo spausdinamas 
Lietuvoje, su visais ra- 
rašančių enkavedistų ter
minais, kad matytume, 
kokias kančias Lietuvos 
žmonės pergyveno maty
dami išniekinamus par
tizanus ir skaitydami bol
ševikiškais "perlais" iš 
margintus leidinius. Y- 
pač, kai dabar artina
mės prie Baisiojo birže
lio įvykių minėjimo.

BARONAS
nė lankėsi Lietuvoje. Pir
mose rungtynėse jie nuga 
lėjoKlaipėdos Granitą 33: 
15,Tauragėje, nors sutiko 
stiprų Skaudvilės gimnazi 
jos pasipriešinimą, tačiau 
įveikė lietuvių moksleivius 
30:21, Panevėžį 23:32, ta- 
č iau pralaimėjo Kauno Ž ai 
giriovyrams 30:28 ir 23: 
12.Sprendžiant iš pergalių 
prieš lenkus ir Danijos 
rinktinę reikia pripažinti, 
kad po krepšinio rankinis 
yra vienas populiariausių 
sporto šakų.
- Atvirame laiške vilniš
kiam Sportui doc.K.Laba 
nauskas siūlo atgaivinti 
daugiadienes baidarių lėni: 
tynęs kartu primindamas , 
kad 1936 m. birželio mėn. 
15-24 d.d.tokios lenktynės 
buvo suruoštos pirmą kar 
tą Akademinio sporto klu 
bo.Prie progos, reikia pa 
žymėti, kad 1939 m.birže 
liomėn.viena tokių ekskur 
sijų Nerimi pasiekė pa
vergtąjį Vilnių, kur prie
plaukoje juos sutiko šio 
sk.vedė jas,eidamas vertė 
pareigas,kadangi iš mūsų 
studentų ne vienas nemokė 
j o lenkų kalbos, o prieplau 
kos nariai-lenkiška "sme 
tonėlė/* nepasirūpino ver 
tėju, galvodami, kad kiek
vienas kauniškis turi mo 
kėti lenkiškai. Ką gi-malo 
nūs praeities prisimini
ma’ /atvaizdas įdėtas pr. 
NL nr./.

-Gegužės pirmosios pro 
gaSov. Sąjunga "apdovano 
jo" Lietuvą už sportinius 
atsiekimus raudonąja vė
liava ir garbės raštu.Cha'. 
... didelė garbėj'.

-Žalgirio d-jos pirmi
ninku išrinktas Slanksnys.

- Lietuvis Paulauskas 
yra Sov.Sąjungos krepši
nio rinktinės kapitonu.

-Vilniaus Žalgiris po 
keturių rungtynių So v J5ą j. 
futbolo antroje klasėje da 
linasi 3-5 vieta.

-Lietuvostinklinio rink 
tinė/ją atstovauja daugiau 
šia rusai kolonistai/ daly 
vauja Leipcigotarptauti - 
n lame turnyre.

Būkite registruoti Kanadai...
Birželio 1-ją ar tuoj po jos, Dominijos Statistikos Biuro su
rašinėtojas atsilankys į jūsų namus ir pateiks penkis papras
tus klausimus 1966 m.Kanados Statistiniam surašinėjimui. 
Surašinėtojai aplankys visus namus, neišskiriant ir tų, kus- 
rie dar nėra tapę Kanados piliečiais. Vist jūs esate augan - 
čios Kanados dalis.
Jūsų atsakymai į tuos klausimus drauge su atsakymais mili
jonų kitų kanadiečių pateiks pagrindinius faktus apie Kanados 
kaip valstybės, augimą bei raidą. Patikimi faktai apie Kana
dos gyventojus yra reikalingi planavimui būsimų mokyklų, ke
lių, ligoninių bei kitų viešųjų tarnybų, prekybos ir tyrimo įs
taigų.
TIK 5 PAPRASTI KLAUSIMAI:
1, Asmens pavardė?
2, Giminystės ryšys su šeimos galva?
3, Vyras ar moteris?
4, Amžius praėjusį paskutinį gimtadienį?
5, Nevedęs, vedęs, našlys ar ištuoktas?
Informacija, kurią suteiksite surašinėtojui, bus laikoma visiš
koje paslaptyje. Tai yra užtikrinta federacinio įstatymo-"Sta - 
tistics Act". Jei kiltų abejonė, ar prisistatęs asmuo yra ofici
alus surašinėtojas, nesivaržykite paklausti jį pažymėjimo. Bū
kite malonūs padėti jam, kai jis ateis į jūsų namus.
BŪKITE REGISTRUOTI KANADAI.

DOMINION BUREAU OF STATISTICS
Walter E. Duffett Hon. Robert H. Winters
Dominion Statistician Minister of Trade A Commerce

-Panevėžyje įvyko Pabalti 
jo ir Leningrado jaunųjų 
krepšininkų pirmenybės . 
Mergaičių 13-14 m.amž. 
grupėje nugalėjo Latviją, 
prieš Leningradą, Lietuvą 
ir Estiją.To paties amž iaus 
berniukų laimėtoju išėjo 
lietuviai, 17—18 m. mergai 
čių-latvės prieš lietuvai
tes, o berniukų-lietuviai 
prieš Leningradą.
-Draugiškose futbolo rung 
tynėse Mogiliovo Sparta
kas įveikė Klaipėdos Grani 
tą 1:0.
-G ruzijoje,Vytautas-Jaras 
toliausiai numetė diską.
Lietuvio pasekmė 57,65 m, Montrealioburmistras, da 
-Lietuvos rankinio pirme 
nybėse moterų grupėje pir 
mauja Kauno Žalgiris 
prieš Vilniaus Statybą ir 
Vilniaus Šviesą. Paskutinę 
-aštuntą vietą užima Pane
vėžio Ekranas. Tuo tarpu laikymą,jeigu jie nubalsuo 
vyrų grupėje pirmuoju eine tų Montrealį. Tokį burmis 
Vilniaus Mokslas prieš tro pasiūlymą daugumas 
Kauno Žalgirį. atstovų priėmė kaip kyšio
-Prie 22 tūkst. žiūrovų Vii davimą,tat nenuostabu, kad 
niaus Žalgiris Nalčike nu už Montrealį buvo paduota 
galėjo vietos futbolininkus tik 15 balsų.
2:1. Tai pirmoji vilniečių

. pergalė šiame sezone Sov . su kartimi atsiekė D.Panel 
Sąj,antrosios lygos pirme iššokdamas 5,20 m.

nybėse. -Europos taurės bėgmė
-Vilniaus Mokslo rankinin je susitiks Belgrado Parti 
kai Varšuvos rinktinę nuga 
Įėjo 25:24.

IŠ VISUR
-Glasgovo Rangers lai

mė j o Škotijos futbolo taurę, 
baigmėje įveikdami Celtic 
l;O.Šių dviejų komandų su 
s įtikimai visuomet baigia 
si kruvinomis riaušėmis , 
kadangi vieni yra remiami 
katalikų,kiti protestantų ti 
kėjimo atstovų.

-1.972 m.olimpiniai vasa 
ros žaidimai bus Miunche 
ne, o žiemos Japonijoje.

lyvaudamas Olimpinio Ko 
miteto suvažiavime pasiel 
gė tikrai labai "nevykusiafJ 
siūlydamas visiems sporti 
niekams ir oficialiems ats 
tovams pilną mėnesinį iš

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

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

(of Wellington St.) Tel. 769-2941
79 ir 81 St. Zotique St. E. 

Tel. CR 7-0051. MONTREAl

-Puikiąpasekmę šuolyje

Baltica Investment Corp.
Autorizuotas kapitalas S 120.000

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

Už indėlius mokame 8b dividendą.

Tel. 525-8971 ,

—s Ll^/ioto
PORT RE I Al VEDYBOS -KRIKŠTYNOS 

SUKAKTUVES - MAŽAME''IA MS

U u ĮVAIRIOS PROGOS

1920 Frontenac St. Montreal, P. Q. Laurinaitis

BALTIC WOODWORK CO.
JAROMOS [VAIRIOS DURYS, LANGAI, VIRTUVĖS KABITAI 

IR Kil į ĮVAIRUS MEDŽIO DIRBIMAI

K. KIAUŠAS ir J. ŠI Al Č 11 LIS.
Adresas: 547 Laflcur Street, LaSalle.

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

SIUNTINIAI LIETUVON
p e r

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

Is 6ia pasiusite siuntinius savo artimiesiem^ 
garantuotai skubiausiai ir 

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

IMPORTUOJAME iŠ ANGLIJOS 

geriausias angliškas vilnones medžiagas vyris’kiems ir 
moteris'kiems kostiumams ir suknelėms.

Turime didžiuli pasirinkimą viln., kašmiro ir Šilk, skareliu. 
Ateikite ir įsitikinsite, kad čia perkant sutaupysite.

PRIIMAME UŽSAKYMUS 

vyriškiems ir moteriškiems kostiumams ir paltams.
Priimami užsakymai Made to Measure vyrišku kostiumu iš
geriausių anglišku medžiagų. Kaina $ 50.-kelnės $12.- 

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

vedėias. Laisvai kalba lietuviškai.

LaSALLE AUTO SPECIALIST Reg’d
SAV. G. DESROCHERS 

Taisau ir dažau lengvas mašinas 
7717 GEORGE LASALLE, QUE.

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

namų 366-4203

y»n:inrmiiiiiiiiiiw:umiiiiiiiiiittnntiuiiiimniiiitiittui:uniitntu»umu

ME 7-6727
DE LUXE CLEANERS

Sev. P. RUTKAUSKAS
117-6 Avenue, Lachine, P.Q

JInTTTTTrrrr.1.....w^......... . .............................................................................

BELLAZZI-LAMY, INC
DO 6-6941 7682 Champlain Blvd. LaSalle
įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langą rėmai, 
Izoliacijar Ten - Test, Masonite, statybinis popietis.

GEORGE LAV1NSKAS
A L L S T A T E INSURANCE 

VISU Rt'ŠIU DRAUDIMAS.
268 - 2nd Ave., LaSalle. Tel: 366-5309.

Telefonas 7 68-66 79

WINDSOR
DRY CLEANERS & DYERS CO. LTD. 

Valome visokius drabužius ir kitą Jūsų namų apyvoką.
Savininkai:

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

zan ir Madrido Real.
-Sov. Sąjungos ir JAV 

boksininkų mėgėjų susitiki 
mas numatomas birželio 
mėn.

-Vakarų Vokietijos Man 
heime įvyko jaunių krepšt 
lio turnyras.Pirmą vietą 
laimėjo italai baigmėj įvei 
kę turkus 53:50. Trečioji 
vieta atiteko austrams,ku 
rie laimėjo prieš JAV 86: 
76.

-Europos stalo teniso 
pirmenybes vyrų grupėje

Nukelta į 6 p si.

|eigų keliatės .į JAVąlsty- 
bės, apsigyv.enkite. amžinai 
žaliuojančioje ir šiltoje Kali 
fornijoje. Informacijas teikia 
ir padeda įsikurti

JOHN KUTRA

911 WIuSHIRE BLVD. 394-6817 
SANTA MONICA, CALIF. 395-335S

RIMTO!

JUOZAS AUDĖNAS 
Ekonomistas

Tarpininkauja Mutual 
Funds 

investments.
109 Warwick Street

Brooklyn 7,N.Y.

FILATELISTŲ ŽINIAI I 

PERKU NEPAKLAUSOMOS LIETUVOS 

PAŠTO ŽENKLUS - VOKUS - ATVIXITES - 

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

SU PASIŪLYMAIS Į W.E. N O RK U,2647 

EDDINGTON STREET, PHILADELPHIA, PA. 

19137 USA.

PRANEŠAMA APIE 
NAUJĄ GYDOMĄJĄ 

MEDŽIAGĄ — 
Tai yra ypatinga gydomoji 

medžiaga, įrodžiusi galią 
sutraukti hemorojus ir 

pataisyti sugadintus 
audinius. 

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

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

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

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

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

Pasitenkinimas -- arba 
grąžinami pinigai.
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TAUPYK IR SKOLINKIS

PIRMUTINIAME IR DIDŽIAUSIAME
TORONTO LIETUVIU KREDITO KOOPERATYVE PARAMA 

KAPITALAS SIEKIA DU SU PUSE MILIJONO DOLERIŲ 
MOKAME: DUODAME:

434% už depositus Morgičius iš 6Vfo
5r/^> numatyta už serus Asm. paskolos iš 7%

Asmenines paskolas duodame iki §5,000.- ir morgičius 
valdžios nustatyt? norm?, 66 ei įkainuoto turto.
Visų Hari? gyvybė apdrausta santaupų dydyje, bet nedau

giau >2,000.- Asmeninės paskolos, mirties atveju,apdraus 
tos iki 5 5,000.-
Paramos nariais gali būti kiekvienas lietuvis gyvenęs 
Kanadoje.
Kasos valandos: Kasdieną nuo 10 vai. iki 3 vai. p.p., 
išskyrus sekmadienius. Pirmadięnį ir penktadienį vakarais nuo 
4 vai. 30 min. iki 8 vai. 30 mtn Šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vai 
p. p. (liepos ir rugpiūeio men. šeštadieniais uždaryta ).

Būstine: Lietuviu Namai • 1129 Dundas St. West, 
Toronto 3, Ont. o Telefonas LE 2- 8723.

QUEBEC

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

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

{vairios sudėties maistu 
siuntiniai be muito iki 33 
svarų. Prašom reikalauti 

mūsų naujų maisto 
katalogų.

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

gos, foto aparatai ir 1.1.
• Be to, siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius 

siuntinius iki 17% svarų gryno svorio.
• Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
• Gyveną ne Toronte, prašomi savo sudarytus siuntinius 

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

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

patarnauti ateityje.
LIETUVIŲ ĮSTAIGA

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

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

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

Kiekvienas kvebekietis turi teise turėti pakankamą gy
venimo lygį užtikrinti savo ir savo seimas gerbūviui.

Teisingumas ir socialinis saugumas visiems!
SVEIKATOS APSAUGA
/... pradedant 1967 m.liepos l d. bus apmokamas medicininis ir chirurginis kvebekiečių aptarnavimas/

PRADEDANT 1966 METAIS ŽEMA BUTU NUOMA
/... kiekviename regione bus suteikta visiška valdžios pirmenybė piliečiams,gaunantiems neaukštus 
darbo atlyginimus/
NAUJA MOKSLO PAŠALPA
/... $ 240,00 į metus 18-kos metų studentams/

MOKSLO PAŠALPOS PADVIGUBINIMAS
/...$ 240.00 į metus 16 ir 17 m.studentams ir $ 192.00 per metus skaitlingų šeimų,turinčių nuo 13 
iki 15 metų vaikų, studentams /

GARANTUOJAMAS UŽDARBIO MINIMUMAS
/... apsaugoti savigarbą ir materialinį saugumą vyresnio amžiaus žmonėms/

VARTOTOJU PROTEGAVIMAS
/... prieš "ryklių" gobšumą nuolatinės vartotojų apsaugos Įstaigos pagalba/.

BE TO, KIEKVIENAI SRIČIAI BUS DUOTA:

NOTARAS
ANTANAS L I U D Ž IU S,B,L. 
Bendradarbis V.S. Masti s,L.L. C

Namų, formų ar bet kurio verslo 
pirkimo • pardavimo dokumentų 
sudarymas, mortglštal, sutartys, 
testamentai Ir visi kiti teisiniai 
reikalai.

(08 RONCESVALLES AVĖ. 
TORONTO.

Margio vaistinės II aukštas.

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

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.

■ tiems,kurie nepajėgs apmokėti teisės patarnavi
mo, bus suteikta patarnavimo pagalba.

■ gerbūvio biuras, kuris galės apsiimti kiekvieną 
atvejį ir atlikti trumpiausiu laiku.

■ šeimos tribunolas, kuris turės pareigą- be ko 
kita- panaudoti įstatymą vaikams be priežiūros 
arba be tėvų.

■ prieglaudos vyresnio amžiaus žmonių, jei bus rei
kalas.

■ namai defektyviems vaikams.
■ įstaigos vaikams, kurie reikalingi ypatingos prie

žiūros arba gydymo.

MAŽIAU KAIP PER ŠEŠERIUS METUS
MES JAU ESAME DAVĘ...

V aprūpinimu ligoninėmis 1965 metais pasinaudojo 
925,000 ligonių.

V medicininė ir chirurginė pagalba nuo šio pavasa
rio padengė 340,000 gydytojų aptarnautų ir jų 
šeimų sąskaitas.

V įsteigė 8,500 našlių ir netekėjusiųjų mbterų pen
sijomis /tam tikslui Ouebec’o buvo išleista

y $ 3,600,000 1965 metais/.
padauginta 16,000 motinų ir 42,000 jų vaikų pen
sionatų /kurie pasidalino $ 4,000,000 daugiau,

V negu anksčiau, 1965 metais/.
įsteigta mokslo pašalpa, kuri patarnavo 140,000

V 16 ir 17 metų amžiaus studentams.
naujas pensijų būdas, apsauga be precedento pen
sijos amžiaus žmonėms- daugiausia ekonomiška 
mirties arba invalidumo atvejais.

ATSIŠAUKIMAS į TORONTO LIETUVIUS

Mes žinome, kad stiprus ir apsisprendęs Quebec’as mums leidžia vykdyti mūsų teises nuo
latinai. Mes, kvebekiečiai, užtikriname Quebec’o pažangos komandą be abejojimo angažuotią mūsų 

vardu, naujus pokalbius, kurie apipavidalins mūsų bendrąją ateitį.

Kaip paskiram žmogui 
reikalingiausi dalykai yra 
duona, pastogė ir rūbas, 
taip tautinės grupės svetur 
išsilaikymui ir josios ge 
resniam reprezentavimui 
si yra reikalinga susiorga 
nizavimas ir vieta kur tam 
susiorganizavimui pasi
reikšti.

Toronto lietuviai gra
žiai susispietę į įvairias 
lietuviškas organizacijas 
bei įvairias institucijas . 
Tai lietuviškai veiklai pa 
sireikšti daug pagelbėjo 
pačioj pradžioj,-tuomet tu 
rimomis lėšomis ir to lai 
ko kuklesniems reikalavi 
mams, - įsigyti Lietuvių 
Namai.Savaime aišku ,kad 
tiek lietuvių,tiek bendram 
Kanados gyvenimui ple
čiantis, mūsų įsigyti namai 
pasidarė kiek permaži ir 
kiek skaitomi "pasenę" . 
"Pasenę" gal todėl, kad ki 
tos tautinės grupės ar ki 
tos mūsų institucijos pasi 
statė naujesnius... Bet tie 
patys Lietuvių Namai irgi 
nebuvo palikti be pagerini 
mų. Ir dabartinė Lietuvių 
Namų valdyba,nors neturė 
dama pakankamai lėšų, 
bent lietuviškos talkos bū 
du stengiasi tuos namus 
pagražinti, -iki nebus gali 
mybiųkitų didesnių-moder 
niškesnių namų įsigyti. 
Taip pat valdyba deda vi
sas pastangas,kad Lietu
vių Namų finansai susiba 
lansuotų ir duotų kiek san 

taupų. Tačaiu, vien valdy
bos pastangų neužtenka . 
Thip pat čia reikalinga tiek 
pavienių lietuvių,tiek vi
sos lietuvių bendruomenės 
page Iba-talka.

Pirmiausia, kviečiame 
pačius lietuvius daugiau 
naudotis Lietuvių Namų pa 
talpomis visokiems vie
šiems bei privatiems pa
rengimams. Taip pat kvie 
čiame lankytis į tradici
nius penktadienio vakarais 
esamus subuvimus. Jog tai 
vienintelė ga’imybė susi
tikti su iš kitur atvyku
siais ir su vietiniais lietu 
viais ir gražiai prie viso 
kiaušių gėrimų bei užkan 
džių praleisti savųjų tarpe 
laiką.

Toliau,kviečiame visus 
Toronto lietuvius namų sa 
vininkus užsisakyti per 
Lietuvių Namus kurui aly 
vą.Lietuvių Namai turėda 
masupatiktaa alyvos pri 
statymo bendrove susitari 
mą,gauna iš josios geres
nėm sąlygom,per Lietuvių 
Namus užsisakiusiems ku 
rui alyvą ir visokį patarna 
v imą .J e igu perna i būtų dau 
giau kaip 50 lietuvių namų 
savininkai užsisakę per 
Liet.Namus alyvą,tai Liet. 
Namaibūtų beveik suvedę 
finansinius galus.Tadkvie 
čiame Toronto lietuvius 
namų savininkus tuojau su 
sirišti su Lietuvių Namų 
administratorium/ cel.53l 
-5414,nuo 11 vai. iki 9 vai. 

vakaro/alyvos apsirūpini 
mo reikalu.

Parodydami didesnį įver 
tinimą saviems namams 
ir stengdamiesi tuos Lietu 
vių Namus tinkamai išlai 
kyti-o susidarius geres
nėms sąlygoms juos pa- 
keistiį žymiai didesnius, 
mes tam parodys ime didės 
nį lietuvišką susipratimą; 
tuom mes gėris u ugdys ime 
bei išlaikysime lietuvybę , 
tuom mes geriau reprezen 
tuosimės prieš kitas tau
tas, kurios Toronte irgi tu 
ri įsĮgijusios moderniškas 
būstines bendriems savo 
tautinės grupės reikalams.

Mokėdami politiškai ir 
ideologiškai susiburti į or 
ganizacijas bei instituci
jas, mokėkime išlaikyti ir 
įsijungti ir į bendrą lietu
višką instituciją:Lietuvių 
Namus.Tuom mes dar dau 
giau patarnausime tiek sa
vo privatiems interesams , 
tiek visos lietuvių tautos 
siekiams.

Lietuvių Namabmano ir 
tavo namai’.

Tad juos tinkamai bran-

Stipriam Quebec’ui ...saugokim Quebec’o pažangą!

BALSUOKIM UŽ QUEBEC’^ ,//■ BALSUOKIM UŽ LIBERALUS

Message d'intėrėt public publiė par M. Jean Morin, 905 rue Pratt, Montreal 8, agent official du Parti Libėral du Quebec.

WELLAND, Ont
MOTINOSIŠKILMINGAS

Motinos dienos minėji
mas Wellande buvo ruošta? 
parapijos ir bendruome
nės valdybos kartu.

Minėjimas prasidėjo pa 
maldomis, kurias atlaikė 
ir dienai pritaikintą pa
mokslą pasakė Tėvas Bar 
nabas Mikalauskas OFM .

Tuoj po pamaldų salėje 
vyko akademinė dalis.

Vet.gyd.A.Stankaitis iš 
Bufalo pasakė jautrią ir 
gilių minčių kalbą. Jis sa 
vo kalboje nušvietė moti
nos džiaugsmus, liūdesį, 
vargus ir laimę.Kalbėto
jas kvietė įvertinti moti 
nas ir teikti joms pagarbą.

Po paskaitos sekė moti 
nų pagerbimas.Silvija Če 
pukaitė ir Laima Simonai 
tytė prisegė kiekvienai mc 
tinai po krizantemą.Išim 
tinai buvo pagerbtos trys 

ginkime ir jais tinkamai rū
pini: imės.

Lietuvių Namų Valdyba. 

DIENOS MINĖJIMAS 
motinos; seniausia apylin 
kėje, daugiausia vaikų tu
rinti ir jauniausia.Joms 
Dalia Kutkaitė įteikė po gė 
lių puokštę, o Tėvas Bar
nabas Mikalauskas po vo 
kelį. Seniausia apylinkėje 
motina yra Mickevičienė , 
ji dėl sveikatos minėjime 
nedalyvavo, todėl jos du
kra J. Tamulėnienė buvo 
paprašyta linkėjimus,gėlių 
puokštę ir dovanėlę jai per 
duoti. Daugiausia va ik1} lu 
rinti motina O.Doliebienė, 
neseniai atvykusi iš Lietu 
vos .Jauniausia motina yra 
Dalia Gudaitienė.

^o pamaldų pagerbimo 
sekė meninė dalis.St. Ca 
tharines šeštadieninės mo 
kyklos vaikučiai, vadovau 
jami M.Gverždienės,su
vaidino vaidinimėlį "Ma
ma." Vaidinimėlin buvo 
įpintas baletas, šokiai, dai 
nos ir akordiono muzika .

Vaidinimėly dalyvavę 
savo roles atliko puikiai.

Labai malonu, kad p .

Gverždienė taip paikiai su 
geba mažuosius paruošti 
tokiems dalykams.

Vaidinimėly dalyvavo: 
N. Gverždytė, B.Sratkevi- 
čiutė.J.ir V.Zubrickaitėą 
J. Vyšniauskaitė, D. Daino 
raitė, A. Baronas, L.K. ir 
G. Zubrickai, R. ir P. Že
maičiai ir S.Gverždys,

Labai puikiai pasirodė 
Laima Simonaitytė pašok 
daria taip vadinama "Tab 
dance". Laimutė lanko ba 
lėto ir stepavimo studiją 
ir šioje srityje yra labai 
aukštai iškilusi. Ji yra 1O 
metų .S.m.balandžio mėn . 
Civanis music festivalyje 
Niagara Falls laimėjo an 
trą vietą ir sidabro meda 
lį. Taip pat labai gražiai 
pasirodė ir Danutė Daino 
raitė pašokdama ispanišką 
šokį.

Po meninės dalies visus 
jos dalyvius Tėvas Barna 
basMikalauskas, už puikų 
programos išpildymą, ap 
dovanojo dovanėlėmis.

Minėjimui pasibaigus bu 
vo vaišės. Čia visi šneku 
čiuodamiesi, vaišinosi ka 

vute ir įvairiais sk.anumy 
na is.

Vaišintojui-Tėvn i Pran 
ciškonai. K LB

Wel lando apyl, vn’dyba

laimėjo Švedija prieš Sov. 
Sąjungą ir Jugoslaviją. Mo 
terųpusėj laimėtojais išė 
j u Vengrija prieš 3-ov.Są 
jungą ir Čekoslovakiją. Va 
karų Vokietijos sporto ž-.ir 
nalasKickers, rašydamas 
apie tas pirmenybes,nieko 
napažymėjo apie lietuvai 
tęBalaišytę ir estę Paisė 
ro,žaidžiąsias už Sov.Są 
Jangą.

-Futbolo rung'ynių pa
sekmės :Anglija-Jug:>s! avi 
ja 2:O,Jugoslavija-Vengri 
ja 2:0. Izraelis Suomijos 
sostinėje netikėtai nugalė 
jo šeimininkus 3:0, Vak » 
Vokietija-Š. Airija 2:0.

-V.Vokietijos aukščiau 
šioj futbolo lygoj pirma i 
ja Borussia Dortmund 
prieš Bayern Muenchen ir 
1860 Muenchen.l7žtą ir 18 
-tą vietą užima Borussia 
Neukirchen ir Be rlyno Tas 
mania.
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HAMILTON
TAUPYK IR SKOLINKIS 

KOOPERATYVINIAME BANKELYJE

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

Išduodamos asmeninės paskolos iš 8% iki 5.000, 
mortgičiu paskolos is 7% iki 66% turto vertės.

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

Pilnas čekiu patarnavimas.
Darbo dienos: 

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

DIDŽIAUSIA HAMILTONO
Apylinkės

kronas!
REAL ESTATE ano ins. ltd.

Hamilton's Largest Realtor

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

SIŪLO:
• Didžiausiu pasirinkimą namą, apartment^, 

farmy, bizniy ir t.t.
• Daug gėry pirkėją
• Palanką finansavimą
• Greitą ir sąžiningą patarnavimą.

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

K r e ipkitės su pasiti k ė j i m u

kronas!
REALTORS.

G YVĄ TARAS SIUNČIAMAS Į KANADOS VAKARUS
Kanados šimtmečio pro 

ga.tarp atskirų provticijų 
numatomi pasikeitimai et 
ninėm meninėm jėgom, ka 
dangi šalia prancūzų ir ang
lųkilmės gyventojų, šiame 
krašte gyvena ir kt. Euro 
pos tautų žmonės. Jie neuž 
miršta savo atsivežtų tra 
dicijų, kalbos, tautinio me 
no,kuris įpintas į šio kraš 
to gyvenimą ir duoda jam 
gražią, įvairiaspalvę mo
zaiką,vargu ar surandamą 
betkuriame kitam pasaulio 
krašte.

Malonu yra pranešti,kad 
Hamiltono Gyvataro tauti 
nių šokių grupė buvo išskir 
ta iš kitų tautybių tarpo ir 
pakviesta pas įrodyti su mū 
sų liaudies menu vakarinėj 
Kanadoj. Tiksli data dar 
nenustatyta, tačiau spėja 
ma,kad su plačiu mūsų tau 
tinių šokių repertuaru Gy 
vataras vyks rugpiūčio m . 
Kelionę finansuos Kanados 
federalinė valdžia.

Gražu būtų, kad hamilto 
niečiai,šalia tautinių šokių 
kiekvienoj koncertuojamoj 
vietovėj, įrengtų ir mūsų 
tautodailės parodą.Savo su 
gebėjimus jie jau parodė 
Me Master u-te, gražiai 
įrengdami liaudies išdirbi 
nių parodėlę .kurią vertėtų 
papildyti išleistais ang
lų kalba leidiniais. Laiko- 
nedaug.tad mūsų jaunimui 
į pagelbą turėtų ateiti L. 
B-nė.

Sveikiname Gyvatarą ir 
vadovę G. Breichmanienę, 
linkėdami gražiai propa
guoti mūsų tautą ir tėvų 
kraštą. K. B.

NAUJAS ŠEIMOS ŽIDINYS
Gegužės 7 d. naują šei

mos židinį sukūrė farmac. 
T. Mureika su tos pat pro 
fesijos panele Judith Cres 
wick .Auš ros Vartų parapi 
josbažnyčioje.Vedyb.apei 
gas atliko klebonas prel. 
dr. J.Tadarauskas.Iškil
mingi pietūs ir linksmoji 
dalis vyko puošniame Ro
berts restorane.Tąpatį va 
karą jaunieji išskrido po- 
vestuvinėn kelionėn į Hava 
jų salas trims savaitėms . 
Jaunai porai linkime gra
žaus ir saulėto gyvenimo.! 

o Į New Yorką pas dukrą 
sol.L.Šukytę,persikėlė gy 
venti Z.Šukienė.
o Pavergtos Lietuvos fil
mų Delta kino-teatre ste 
bėjo tik 50 žiūrovų, 
o Gražus būrys Vilniaus 
Vytauto Didžiojo gimnazi 
jos auklėtinių žada vykti į 
Čikagą tos mokslo įstai
gos 5O-čio minėjimui.
KONCERTAS PASISEKĖ

Hamiltono ateitininkų 
sendraugių ruoštas Toron 
to Prisikėlimo parapijos 
chorų koncertas praėjo su 
labai gražiu pasisekimu. 
Šį didingą ir gražų koncer 
tą stebėjo per du šimtus 
žmonių.

Po koncerto įvyko kartu 
nų balius,kur is irgi praėjo 
pakilioje nuotaikoje.Buvo 
daug gražių ir įdomių suk 
nelių.Pirmąją premiją lai 
mėjo V.Juraitienė, antrąją 
D.Latauskaitė,trečiąją A . 
Jokubauskienė, ketvirtąją
L. Verbickaitė ir penktąją 
T. Kalmata vič ienė.

Ateitininkai sendraugiai 
širdingai dėkoja choris
tams, jų vadovui muzikui 
kun.dr. Jurkšui ir akompo 
natorei muzikei D.Skrins 
kaitei už taip gražų ir di
dingą koncertą.Gili padėka 
klebonui mons.dr. J. Tada 
rauskui už garsinimą šio 
koncerto bažnyčioje ir už 
auką loterijai.Ateitiniškas 
ačiū mūsų geriesiems rė 
mėjams - aukotojams lai
mės staliukų ir kartūnų 
suknelių premijoms .-Sakas 
Parcel Service sav.E.Sa 
kienei,Colonial House sav. 
A.Tėveliui,Economy Meat 
krautuvių sav.E. VI. Kybar 
tarns, Concession Garage 
sav.PČArmonui ir Z.Bols

JIB. vartojo 16 savaičių, pusę metų, vienus metus,
paveikslai parodo, kad JIB. vaistai ATAUGINA PLAUKUS, išgydo 
pleiskanas, šašus, niežėjimą, sulaiko plaukų slinkimą, atgauna natūra
lią plaukų spalvą MOTERIMS IR VYRAMS, 100 proc. garantuotai.

JIB VARTODAMAS NEBOSI NEI PLIKAS NEI ŽILAS.
JIB. 8. Oi. 16 savaičių vartojimui Kanadoje viso $6.30. 

Užsakymus su Money Orderiu, reikalaukite tuojau.
JIB LABORATORIJA, 1437 So. 49th Avė., Cicero, Illinois 60*50

PRIE "TRUMPŲ 
PASTABŲ",

/N. Liet. Nr. 15./. Ry
šyje su T. Žib. š. m. Nr. 
11, Hamiltono koresp. 
skyriuje rašinėlio auto
riaus Iz. P-us padarytu 
pasiūlymu L. Namų akci
ninkams "šimties perkel
ti Kanados Liet. Fondui", 
gavau anoniminį laišką 
pasirašytą Lietuvis Šeri- 
ninkas, kaip tariamas to 
rašinėlio autorius. Laiš
kas rašytas raš. mašinė
le ant languoto popieros 
lapo, ant voko Montrealio 
pašto štampas.

Laiško turinį čia patie
kiu ištisai ir netaisyda
mas liet, kalbos, o patį 
laišką persiunčiu šio sa- 
vaitr. Redakcijai. Jo tu
rinys skamba taip:
"Gerbiamas dideli pata- 

rėjiau.Šiu atžvilgiu noriu 
jums pranešti, kaip jus 
drįstat duoti patarima L. 
Namu Šerininkams pini
gus atiduoti kitiems, kaip 
ir jus tokiems.

Kitaip as patarčiau jums, 
dirbate, ir atiduokite savo 
visus pinigus uždirbtus L. 
Fondui. Kad jus toks dide
lis patrijotas jum reikėjo 
pasilikti Lietuvoje ir kari 
j aut i.O dabar pats būdamas 
be protis ieškai dar kvai
lesnio, bet yra kelias į pa 
taisas tiesiog ant kalno/kal 
ną reikia suprasti prot. Ii 
gų ligoninę-Z.P./. Jeigu 
tamstos protas reikalauja 
patarimo mes patarsiam, 
i ligonine,"mes padėsime" 
betomes savo pinigus sun 
kiai uždirbtus mokame ir 
be supuvusio kopūsto pagel 
bos patarimo,kur investuo 
ti ir kur duoti. Lietuvis Se 
rininkas".

Netik šio laiško autorius 
nešvariai primeta man sve 
timas mintis, bet ir dalis 
vietos L. Namų akcininkų 
bando suversti man sveti 
mas bėdas, kai tuo tarpu 
tokio neapgalvoto pareiški 
mo,aš niekad ir niekur ne 
su padaręs nei žodžiu nei 
raštu/spaudo jZ Ir tarytum 
tik aš vienas rašau ir tary 
turn tik vien mano pavardė 
prasideda raideT.Jeianon. 
autorius adreso voke suge 
bėjo užrašyti teisingai ma 
no vardą ir pavardę,-tuo 
pačiu reikėjo parodyti to 
paties sugebėjimo daugiau 
ir palyginti mano inicialus 
-Z. P-nas su anų minčių 
skelbėjo inic.-Jz.P-us,o 
nepulti aklai nekaltą žmogų,

Jei gerb. Lietuviui Šeri 
ninkui dar kiek nors liko 
padorumo jausmų, tai bent 
tuo pačiu keliu turėtų atsi 
prašyti be reikalo ir nekal 
tai užgautąjį asmenį.

Z. Pulianauskas.

kiui, K. Bungardai ir Pros 
pect vaistinės sav. Tadui 
Mureikai. Širdingas ačiū 
visiems, kurie prisidėjo 
darbu ir auka prie šio kon 
certo-kartūnų baliaus pas i 
sekimo.

N.L. administracija nuo
širdžiai dėkinga tiems GG 
prenumeratoriams, kurie 
už laikraštį apsimoka pir
myn už metus.

NAUJA APYLINKĖ!
NAUJAS DELEGATAS! BALSUOKIME

U Z

Komiteto tei: 366- 2321, 365- 1355.

DAUGIAU VIENINGUMO --- 
---DAUGIAU PROGRESAVIMO!

PRIES: 
diktatorišką Apylinkės aneksavima.

Publiė par Georges Duquette, agent official de J.P. Miller 
Published by Georges Duquette, official agent for J.P. Miller

ATKELTA IŠ 2 PSUSLAPIO.

UZ:
• Quebeco vieningumą,
• teisėtą mažumos apsaugą,
• laisva neapmokama mokslą,
• dviejų kalbų kelių ženklus provincijoje,
• skubia akcija prieš vandens užteršimą,
• automobilių leidimųbiura apylinkėje,
• asmeninį gyventojų atstovavimą,
• mažųjų nuosavybių apsaugą,

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

LSBVS APDOVANOJIMAI
Pasaulio skautų globėjo 

šv. Jurgio šventės proga 
LSB Vyriausias Skautinin 
kas už darbą LSB vienetų 
gerovei ir gerai atlieka - 
mas pareigas sekančius 
vadovus ir rėmėjus apdo
vanojo LSS garbės ženk
lais:
Už Nuopelnus ordinu: 
ps.M. Jakaitis Chicagoje , 
ps^B. Vosylius Chicagoje, 
ps.A.Kličius Montrealyje.

Už Nuopelnus ordinu su 
rėmėjo kaspinu: 
B.Dabkus Hartforde,
M .Baukys Detroite, dr. A . 
Pacevičius Toronte.

Tėvynės Sūnaus žyrne- 
niu:ps. V. Piečaitis.Mont- 
realyje, ps. V.Rupinskas 
Chicagoje.

Vėliavos žymeniu: 
sl.S.Baršauskas Montrea 
lyje.
pl.V.Kudžma Montrealyjeį 
pi. P.Kudreikis Toronte, 
pl.A .Kasperavičius Toron 
te.valt. J. Lasys Toronte , 
sl.J.Žolpys Toronte.
PAKE LIMAI IR APDOVA
NOJIMAI BROLIJOJE

Lietuvių Skautų Sąjun
gos tarybos pirmija papil 
domai Vasario 16 proga ap 
dovanojoLSS garbės ženk 
lais šiuos vadovus:

Padėkos ordinu:v.s.kun. 
J.Vaišnį S J.,

AR ŽINOTE K& RAŠO 

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

K EI EI V Į žmonės mėgsta 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 pasisakymu laikraštis per 65 
metus pelnė gerų vardų 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.

Lelijos ordinu:s.V. Vi- 
jeikį, Chicagoje.

''LSS tarybos pirmija se 
kančius vadovus pakėlė į 
skautininkų laipsnius: 
s .v. v. si. L. Ramanauskas 
Chicago, j. b, v. v. J. Šalč iū 
nas Chicago, v. v. A. Empa 
keris Toronto,s.v.v.si. R . 
Kalvaitis Boston,s.v.v. si. 
A .Pranckevičius Vorches 
ter,s .v. v. si. L. Baltrūnas 
Australijoje.

Skautininko: 
ps.V.Kasniūnas Chicago, 
ps. A.Bobelis New York., 
ps. V. Zdanys Hartford.

Vyresnio Skautininko: 
s.A.Samušis New York, s .
M.Naujokaitis Los Angeles.

LSB Informacija. 
KONKURSAS SKAUTIŠKO 
LAUŽO PROGRAMAI 
Čikagos skautų Ramovė, 
Jaunimo metams atžymė 
ti skelbia konkursą para
šyti laužui, 1-1, 5 valandų, 
temomis: l.Yra šalis, gra 
ži šalis, 2. Ant Nemuno kr 
anto, 3. Laužai liepsnoja 
vakaruos ir 4. Laisva te
ma/ skautiška diena ar pa
našiai/. Premijos $IOO, 
$75, $50 ir $25. Pakutin 
nė data 1966 m.lapkr. 1 d. 
Rašinius siųsti adresu:Ra- 
movės konkursui, 4525 S. 
Rockwell St., Chicago, Ill. 
60632, USA.

JOSEPH P. MILLER

KURIS MUMS REIKALINGAS

TRIMITO AIDAS
tas vėl tūkstančiai tėvynės 
meilė, kovos ugnis,ateis 
paženklinti vyčių.

J.Šilėnas.

SUVAŽIAVIMO
KLAUSIMU
Ryšium su "Tremties

Trimite" pasirodžiusiu pa 
siūlymu sušaukti L.Š.S. 
T.padalinių atstovų suva
žiavimą, kuriame būtų ap 
tarta ligšiolinė S-gos veik 
la, išaiškinti esamieji ne 
sklandumai, rasti aktyves 
nio veikimo keliai, išsirink 
tivadovybę,kuri pilnai su 
prastų S-gos tikslą ir pa 
reigas.Laikas ir vieta siū 
loma š. m. rugsėjo mėn. 
3-5 d.d.Čikagoje arDetroi 
te.

"Trimito Aidas" iškeltai 
minčiai pritaria, manyda 
mas,kad tai būtų naudinga 
jei Centro Valdyba, savo 
pareigą negali ar nenori 
tinkamai atlikti,dėl kurios 
nukenčia bendra S-gos 
veikla.

"Trimito Aidas" yra įsi 
tikinę s,kad tankesni S-gos 
atstovų suvažiavimai yra 
reikalingi ir būtini, per ku 
riuos įsijungtų naujos jau ties jaunimas, ir ateinan- 
nesnio ryžto jėgos, per ku čios kartos žinotų ir mokė 
Išryškėtų nauji veikimo bū tų įvertinti praeities įvykių 
dai ir barai pagal laiko ir raidą kovoje dėl savo tau 
vietos pulsą su pilnesniu tos teisių ir savo širdyse 
S-gos idėjų supratimu toli įsirašytų tebeeinančios ko 
mesniai jos gerovei. vos įsipareigojimą. J.Š.

Gyvenimas moko, kad "1RIMITO AIDAS" 
kiekviena organizacija, ku maloniai prašo visas esan 
ri nėra judri ir kovinga, ku čtas kuopas talkininkauti 
ri negyvena su laiko dva- korespondencijomis ir nuo 
šia, o laikosi apsikasusi traukomis iš esančios šau 

lių veiklos/ ____________

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 anglu 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: — $6 0°

praeities dulkėse, anks- 
č iau ar vėliau yra pasmerk 
ta žūti.

Šiais Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo metais tiek Cen 
tro ir padalinių Valdybose 
turėtų būti atkreiptas ypa 
tingas dėmesys ir rasti bū 
dai ir keliat įtraukti juos 
į mūsų gretas,kad S-gos 
idėja būtų gyva ir nemirš 
tanti.

SUKILIMO SUKAKTUVĖS
Šiais metais birželio 

mėnesį sueina 25 metai 
nuo spontaniško lietuvių 
tautos ginkluoto sukilimo 
prieš krašto okupantus ru 
sus komunistus.

Tų komunistų dėka dau 
gelyje Lietuvos vietų įvyk 
dytas žiaurios Lietuvos 
žmonių žudynės.

Daugelis buvusiųjų Lietu 
vos šaulių S-gos narių vi 
su savo svoriu aktyviai da 
lyvavo toje ginklo kovoje , 
daugelis iš jų pirmieji tapo 
žiauraus teroro aukomis .

Ryžto ir aukų kraujas 
mus įpareigoja tų įvykių 
neužmiršti ir tinkamai 
juos atžymėti, kad dabar-

sav.E.Sa
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MONT!9REAL
BIRŽELIO ĮVYKIŲ 
PAMINĖJIMAS
Birželio skaudžtųjų įvy 

kių paminėjimas planuoja 
masbirželio mėn.12 d. 7. 
30 val.vakaro,A V par.baž 
nyč loję.Šie met sukanka 25 
metai nuo pirmojo masi
nio lietuvių trėmimo į Sibi 
rą.

REGISTRACIJA Į VAIKŲ 
D ARŽ E LĮ
Jau pradėta registracija 

Į vaikų darželį 1966-1967 
metams. Į parengiamąjį 
skyrių priimami vaikai 5 
metų. Taip pat globojami 
ir mokomi vaikai dirban
čių tėvų nuo 3 metų am
žiaus. Nek. Pr. Marijos 
Seserys.
• Tuokiasi Sandra Mary 
Lubls su Nelson Jalbert.
• Gauta žinia, kad Lietuvo 
je mirė kun .Klemensas Ka 
čergtus, Tėvas marijonas. 
Jo broliui V.Kačergiui, 
gyvenančiam Montrealyje, 
reiškiame gilios užuojau 
tos.
• Mirė Juozas Janušaitis 
iš Rosemont. Laidojamas 
pirmadienį iš šv.Kazimie 
ro bažnyčios. Jo seseriai 
p.rigūnienet ir giminėms 
reiškiame gilios užuojau 
tos.
• NL redakcijoje lankėsi 
p. Elenora Aleksijūnaitė, ku
ri apsimokėdama prenumeratą 
įsigijo dar neskaitytų, knygų, 
AKADEMINIS SAMBŪRIS 
Joninėms nutarė pasinau
doti "Baltijos" stovyklos 
vieta ir patalpomis.

DR. J. S E M 0 G A S

5441 BANNANTYNE, Verdun. 
Pirmadienįir . _ n 
ketvirtadieni 2“4: 7"’ p-m- 

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

P0 7-3175; namų 6-9582.

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

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

Namų tel.: MU 1-2051.

APIE SIBIRO TREMTĮ 
LIETUVOS PARTIZA
NUS IR KOLCHOZININ 
KU GYVENIMĄ

NL red. praėjusį se' 
madienį pp. Mozūraičių 
naujoje gyvenimo vietoje, 
St. Laurent mieste,turėjo 
ilgesnį pasikalbėjimą su 
iš Lietuvos atvykusiu p. 
Juozu Skuču. Pasikalbė
jimas labai įdomus. Jis 
bus pradėtas spausdinti 
sekančiame NL nr. J. Sk
učas yra perėjęs rusų ir 

komunistų valdomos 
Lietuvos kalėjimus, Si
biro tremtį, garsiąją Ka
ragandą ir tt.

ŠV. KAZIMIERO PARAP.
- Piknikas bus birželio 26 
d. pp. Vekterių ūkyje.
- Sekminės ateinantį sek
madienį. Iškilmingos mi
šios 11 valandą.
- Palaidotas Juozas Janu- 
šattis.

MONTREALIO L.K.
MINDAUGO ŠAULIŲ

KUOPA
Artėja kuopos dešimtme 

člo minėjimas .kuris įvyks 
spalio mėn. 8-9 d. d. Auš
ros Vartų parapijos salėje. 
Minėjimui numatyta plati 
ir turininga programa.

Dešimtmečiui atžymėti 
yra nutarta išleisti puošni 
bendra visų kuopos narių 
vinjetė ir kuopos dešimties 
metų veiklos meniškas ai 
bumas. Kuriam jau dabar 
yra reikalingos įvairios 
kuopos veiklą liečiančios 
nuotraukos. Jas turintieji 
maloniai prašomi laikinai 
jas paskolinti š.A.Kalvai 
čiui.

METINĖ TRADICINĖ
ŠAULIŲ GEGUŽINĖ 

ryšium su JAV pripuolan 
čiu ilgu savaitgaliu i r anks 
čiau skelbtosios datos lie 
pos 3 d. perkelta į liepos 
17 dieną toje pačioje vieto 
jepp^kruiklų ūkyje,kurio 
je kaip ir kas metai bus 
plati ir įdomi programa.
• Albinas Vebrys, prieš 
kelius metus pabėgęs nuo 
sovietinio laivo ir Montre
alyje daręs pranešimą, gy kūrėjas-savanoris, Vyčio 
venąs Toronte, dabar lan- Kryžiaus kavalierius ."Tri 
kėši Montrealyje.

GEGUŽĖS MĖN. 28 DIENĄ 8 VALANDĄ VAKARO AUŠROS VARTŲ PĄRAP.

SALĖJE BUS RODOMAS SPALVOTAS FILMAS

AUKSO ŽĄSIS
BAIGUS SEANSĄ, TEN PAT FILMO AUTORĖS, AKTORIŲ IR BENDRADAR
BIŲ PAGERBIMAS - POBŪVIS.

SEKMADIENĮ, GEGUŽĖS 29 DIENĄ BUS RODOMI DU SEANSAI: 
15 MINUČIŲ IR 5 VALANDĄ PO PIETŲ.

MONTREALIO LIETUVIAI KVIEČIAMI ATSILANKYTI

Bilietų kainos:

12 VA L

Šeštadienį - $
Sekmadienį - $ 
Sekmadienį 
moksleiviams-? 1.00

3.00
2.00

“TĖVYNĖS PRISIMINIMAI“
Antroji lietuviška radio 

programa is Toronto stoties 
CKFH, banga 1430, girdima 
kiekvieną pirmadienio vaka 
rą nuo 9.30 iki 10 vai. Va
landėle veda J.R. Simanavi -I 
čius.

Loyolą 
Motors

Edgaras Jonas A.Smilgevičius dabar 
ir kaip inžinierius mechanikas dirba

DĖMESIO LASALIEČIAMS 
IR KT.

Vyksta rinkiminis metas į 
Quebec'o parlarr.entą,'Margue- 
rite- Bourgeois balsavimo a- 
pylinkėje,kuri apima LaSalle, 
St.Pierre, Montreal West ir 
NDG ligi geležinkelio, yra 
vienos dalies liberalų parti
jos (įvykus nesutarimui) iš
statytas liberalų partijos vei
kėjas ir LaSalle pirmininkas 
adv. J.P.Mileris nepriklauso
mu kandidatu, tai pirmas at
sitikimas, kad į šį parlamen
tą kandidatuotą mūsų tautie
tis, todėl atkreipkime dėmesį 
kad neliktume nebalsavę. Pir
miausiai pasitikrinkime,ar esą 
mė įtraukti į balsavimo sąra
šus. Neįtrauktieji ir turintie
ms balsuoti teisę tučtuojau 
reikalinga kreiptis į šias vie
toves LaSaleje: 9460 Cen- * Cicero lietuvią bendruo- 
trale St., 7731 Edward St., menės apylinkės valdyba su- 
110 Dikson St. ir 136- 68 Avė. rengė Motinos d, pagarbai mi- 
Nežinant kuriai vietai priklau
sant, skambinti Notarui Gil
bert Bouffard- tel. 365-0162.

Kandidato adv.J.P. Miller 
priešrinkiminiai susirinkimai 
vyksta gegužės 24 d.St.Pierre, 
30 ir 31 dd. LaSalleje,'vieta 
ir valanda reikalinga sekti iš 
kitą šaltinių ir kuriuose daly
vauti. Pr.P.

YRA BAIGUSIŲ AUKŠ
TUOSIUS MOKSLUS, 
bet visų dar neteko su
žinoti. Be pp. Smilge - 
vičių sūnaus, yra baigę 
dar pp. Daukšų ir pp. 
Maskoliūnų sūnūs ir gal 
daugiau dar. Visi baigu
sieji prašomi atsiųsti 
savo fotografijas ir bent 
trumpus savo currlculim 
vitae.
• Serga dr. Drevinskienė 
ir gydosi ligoninėje. Lachi 
nes ligoninėje dr.Šemogas 
tikrino p.Vaičekauskienės 
sveikatą.
• A JD.irK.Smilgevičių vy 
resnysis sūnus Edgaras 
Jonas pabaigė Loyolą ir ga 
vo inžinieriaus mechaniko 
diplomą. Linkime jaunam 
akademikui sėkmės profe 
sijoje ir gyvenime.
• Alvydas Bulota šiemet 
sėkmingai pabaigė mokslo 
metus ir jau turi vasarinį 
studento darbą. Jam dar 
lieka dveji studijų metai.

LB JAUNIMO SEKCIJOS 
ruoštas jaunimo vakaras pris. 
par. salėje praėjo sėkmingai. 
Beveik pilna salė prisirinko 
ir jaunimo ir senimo. Vaka
ras buvo pravestas nauja tvar 
ka. Pertraukų metu buvo vai
sinama publika kava, pyragai 
ciais. Šia proga senimas tu
rėjo progą pasikalbėti su jau 
nimu. Buvo sudaryta tiesio 
ginis kontaktas. Visą vaka 
ro programą išpildė jauni ir 
viskam vadovavo jauni, iš
skyrus skudučių orkestrą, ku 
riam dirigavo muz.St. Kairys.

Jauni poetai, L. Švėgždai 
te ir K.Barteška, stiprūs sa
vo eilėraščių formomis ir tu
riniu, skaitė savo kūrybą. 
Sibiro ir partizanų patiekti 
stiprūs vaizdai daugeliui iš 
spaudė ašaras. Vaidinimas 
paruostas Vidos Tamulaity- 
tės su Dalia Skrinskaite ža V
vėjo visus. Čia buvo pritai 
kyti žodžiai, muzika, Šokiai 
(Kryžanauskaitės), gyvas pa
veikslas, deklamacijos (A. 
Bušinskaitės, Z.Šlekytės, A. 
Bušinsko, A. Puterio, Vaške 
viciaus).

Vaizdas gavosi iš jaunųjų 
vakaro labai puikus. Kiekvie 
nas išsinešė jausmą, kad “ Ei, 
Pasauli, mes be laisvės nenu 
rimsirn“ . Ačiū jauniems už to 
kią gražią pramogą.

L. K.

PIRMININKO
SUKAKTUVĖS
Gegužės 8 d. š. Ig. ir H . 

Petrauskų namuose kuopos 
valdybos .draugų ir artimų 
jų iniciatyva .kuopos Vald. 
pirm. St. Barauskui suruo 
šė jo 60 metų amžiaus su 
kakties pagerbimą-vaišes, 
kuriame dalyvavo apie 30 
svečių.

Pasakyta sveikinimo kai 
bų, įteikta dovanų.

SUKAKTUVININKAI
Gegužės mėn. sukaktuvi 

ninkai, kurie švenčia savo 
gimtadienius, yra šie kuo 
pos nariai:š. J. Vieraitis , 
š.A.Sutkaitis, š.J.Stanai 
tis,š-lė JulJStrėlienė ir š . 
J. Viliušis, Lietuvos kar.

MONTREALIO ATEITI - 
NINKU ŠVENTĖ

Montreallo ateitininkų 
šventė bus ateinantį sek
madienį, gegužės 29 d.

Šventės programa:Mi- 
šlo IO vai ryto A V parap. 
bažnyčioje.Paskaita,meni 
nė dalis ir vaišės bus Se 
sėlių apatinėje salėje .Šven 
tėję kviečiami dalyvauti 
sendraugiai, studentai ir 
moksleiviai ateitininkai 
beivisiateitin inkų t ė ve 1 ia L 
Šventės programą baigsi 
me prieš filmo pradžią.

CHICAGOJE
(Atkelta is 1 psl.)

yra paskirta iždininkės pa 
reigoms.
• Nora Gugienė krisdama 
susižeidė, ji dabar patalpln 
ta Montycello Nursing Ho 
me.
• Dr. M.Devenis mini 75

DR. A. O. JAUGELIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA

1410 Guy Street, 1 aukttas 
11 • 12 kambarys.

Tai. 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.

Teb.FĮA 7- 5552: namų RA 1- 0656

ADVOKATAS

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

Suite 205
168 Notre Dame St.’E.

UN 6-2063 ir UN 6-2064.

DR. IRWIN COPNICK
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

Notaras
J. BERNOTAS 

B.A., B.C.L.

Sun Life Building
S uite ,2001

Tel.: UN 6-4364.

mito Aidas" visiems sukak 
tuvininkams linki ilgų ir 
laimingų metų.
• Šimelaitis Pranas, buvęs 
veiklus montrealietis gyve
nąs prie Hamiltono ir turįs 
viščiukų priauginimo ūkį, šį 
savaitgalį lankėsi Montrealy
je svečiuodamiesi savo arti
mųjų tarpe. Kartu lankėsi visa 
šeima, kurių duktė Jūratė yra 
susižiedavusi su hamiltonie- 
čiu A.S. Blekaičiu.
• Petras Januška su žmona 
buvo išskridę į Bostoną ir da
lyvavo giminaičio Alfonso Ru
doko vedybinėse sukaktuvėse.
• Šį savaitgalį lankėsi Mon
trealyje pas savo artimuo
sius Zosė Rickienė su šeima 
ir Natalija Kisiūnienė iš 
Hamiltono.

"Aukso žąsies" pastatyme Montrealyje jie dalyvaus: 
L. Barauskas, B.Pūkelevičiūtė ir K. Veselka.

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

Nuo 1966 m. pradžios pradedama išnuomuoti sales, 
talpinančias nuo 100 iki 600 asmenų pagal reikalų — 
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 Klubų - J. 

Petrulį, tel: 522-2353

LIETUVIŠKAS PUSVALANDIS GIRDIMAS KAS 

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

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

VASAROTOJAMS

Yra laisvų kambarių vasa
rojimui prie Iberville - 
St. Jean, P.Q.
_ Skambinti tel. PO 7- 8769

I.G. ELECTRIC R’d

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

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

889 --56 Avenue 
L a c h i n e. T ei. 631 - 0882 .

MOKA už:
Indėlius 5%
Ein. s-tas 4%
Nemokamas gyvybės draudimas 
iki $2.0u0 bendros santaupų 
sumos.

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

J. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS

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. ir nenktadieniois 7.00 - 9.00 vai.

SIUVU IR PARDUODU
Taisau ir Remodel iuoju 
Vasaros laike saugojimas 

/ Storage /'.
6396 Bannantyne, Verdun. 

PO 7-6183.

LAIKRODININKAS
ANTANAS ŽUKAS
1855 WELLINTON ST.

Tel. WE 2- 0644.
TAISAU IR PARDUODU 

ŽEMOMIS KAINOMIS 
LAIKRODŽIUS IR JUVELYRUS.

nėjimą.
Pagal įpratimą programa 

pradėta 60 min. vėliau. Kai 
kurie parengimo, nustoję kan
trybės apleido salę. Al.Baro metų sukaktį.Minėjimo iš 
nas skaitė reportažą, kuris kilmes jam ruošia duktė 
yra buvęs prieš dvejus me
tus Drauge.

Ponios Ir. Smėli auskienės 
vadovaujama tautinių šokių 
grupė “ Grandis“ meistriškai 
pašoko kelis Šokius. Mok. 
Kreivėno lietuanistinės mo
kyklos mokiniai sudainavo 
dainelių. Svetys.
• Moterų Piliečių Lyga 
Lietuvių Auditorijoje minė 
jo Motinos Dieną.
o E.Mikužiutė.kaipo gavu 
si daugiausia balsų, S LA

AR ŽINOMA, KAD

’’NEPRIKLAUSOMOS 
LIETUVOS” SPAUSTUVĖ

spausdina bilietus, pakvietimus, tiži- 
tines ir padėkos korteles, įvairius 
blankus, receptams lapelius, vedybi
nius pakvietimus, mirties atveju už
uojautos įtaikus, visokius ” statemer. 
tus”, vokus su adresais, laikraščius, 
žurnalus ir knygas.
Darbą atlieka pigiau,negu kitos spaus 
tuvės. Kviečiame įsitikinti.

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

LaSalle, Montreal, P. Q. 
Canada.

Dalia ir žentas dr.Bobelis.
• Lietuvių Moterųklubas- 
birželio 19 d. ruošia gin
taro balių.
• P.Dargis SLA organiza 
elniais reikalais lankėsi 
Chicagoje.
• Alvudo seminare gegu
žės 6d.buvo dvi paskaitos: 
dr. J.Adomaičio apie pa
vargusias moteris ir Pov. 
Dirkio-apte motiną.

Pov. Erdvys.

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

P. ADAMONIS
Chartered Insurance Broker

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

S - tos “ Lite“ No. 752 D

A. NORKELIONAS
Commisioner of the Superior Court of Montreal

MONTREAL ENTERPRISES REG’D
VISŲ RŪSIŲ DRAUDIMAS.

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

St^FORD
Sales Limited

4415 Bannantyne Ave., 
Verdun.

F ALCON—FAIRLANE 
GALAXIE-THUNDERBIRF 

MUSTANG —TRUCKS

T

USED CARS
1 year guarantee. Ws\1. AR

Kreipkitės į

LEO GURECKAS
Sales Managers Assistant Tel namų DO6-2548'
Keating Ford lietuvis atstovas įstaigos 769 8529 

769- 8831. J
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