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Lietuvis adv.JOSEPH MILLER 
kandidatuoja į Quebec'o 

Parlamenta.
Lietuviai, kurte galite balsuoti, balsuokite

NAUJI REIŠKINIAI AZIJOS SALOSE
Filipinai pagrindinai per 

sitvarko. Jau ruošiamasi 
naujo prezidento rinki
mams. Demokratinė fer- 

’\\/ZN mentAcija.kuri Indonezijo 
^1^^--. je visą laiką reiškėsi,bet 

Sukarno buvo apgriauta, at 
y O sigavoir pradėjo reikštis 

visugajumu.Sukarno uzur 
puota "amžino prezidento" 
būsena panaikinta. Dabar 
iškeltas jau naujo preziden 
to rinkimų klausimas. Ir , 

už lietuvį, reikia spėti, j is bus įvykdy 
Juozą Milerį-Miller ir kalbinkite pažįstamus kitatau- tas.
čius. kad už iį balsuotų. Dalyvaukime jo parade, ku - 1q1 v„ i5
ris įvyks ketvirtadienį 7 valandą vakaro. Visi lietuviai PasKuttniu tai ku j. u t 
prašomi savo mašinomis atvykti prie komiteto busti keltas parlamento, kurį Su 
nės 120,-90 Avenue, LaSalle. Iš tos vietos bus važi-karno buvo išvaikęs, atgai 
avimas per miestą į susirinkimo vietą 259 Jean-Mi - vįaimo klausimas. 
Ion mokyklą, kurioje kalbės kandidatas J.Mileris.Su-, 
sirinklmas įvyks 9 valandą vakaro. Kviečiami visi 
kuo skaitlingiausiai dalyvauti. Birželio gi 5 dieną vi
si, kas tiktai gali, eikime balsuoti būtinai.

Svarbesnieji savaitės 
reiškiniai

VAKARU KOMUNISTAI UŽ NUSISTATYMU KEITIMĄ 
Jau praėjo kelios savai 

tės kai Vienoje tarėsi va 
karų komunistai, suvažia 
vę iš 15 valstybių:Austri- 
jos, Belgijos,Kipro,Dani 
jos,Suomi jos,Prancūzijos 
Italijos .Norvegijos, Gralki 
jos,Ispanijos,Liuksembur 
go, Vakarų Berlyno ir kt. 
Tai Europos vakarų ir vi 
dūrio valstybių komunistai 
kurie dalyvauja "komuniz 
mo statybos" priešakinė
se pozicijose.

Susirinkimas svarstė Eu 
ropos politikos ir santykių 
su nekomunistiniais kraš 
tais klausimus. Sus iri ūki
mas buvo uždaras. Apie jo 
eigą yra pasakyta pare iš 
kime spaudai bei po susi 
rinkimo išleistame komu 
nikate.

Komunistų susirinkimas 
kuriame dalyvavo per 30 
delegatų, visų pirma pasi 
sakė už bendradarbiavimą 
su nekomunistiniais kraš 
tais "bendroje kovoje už 
demokratiją". Toliau su 
pasitenkinimu pasisakoma 
už "pradžią susipratimo 
su katalikiškuoju pašau -

liu" ir pasisakoma už "po 
zityvias tendencijas susi 
prasti su socialistais ir 
kitomis "antimonopolisti 
nėmis" jėgomis, ypač-dar 
bininkų sąjungų eilėse.

Vienos susirinkime Eu 
ropos rytų komunistai ne 
dalyvavo,nes jie nebuvo ir 
kviesti. Teigiama,kad Eu 
ropos vakarų komunistai, 
kurie konferenciją padarė 
neoficialiose sąlygose,pa 
tys vieni atvirai svarstė 
naujų santykių klausimus, 
nes Europos vakarų komu 
nistairanda, kad jie patys 
turi spręsti savo nusistaty 
mus ir patys juos vykdyti. 
Galimas dalykas,kad Euro 
pos vakarų komunistai su 
darys savo bloką ir veiks 
savarankiškai. Bent ta 
kryptimi vyko šis susirin 
k imas.

Be ve ik tuo pat metu ve ik 
liaupasireiškė ir Rumuni 
jos pastangos atsipalalduo 
ti nuo priklausomybės Ru 
sijai ir patraukti į savo pu 
sę satelitines valstybes. 
Jeigu tai įvyktų, tada jau 
turėtume net keturius ko

GEN. MOBUTU Montrealin buvo atvykęs Jungtinių Tautų Generalinis sekretorius 
Kongo Mobutu Ir Ghanos Ankrah lengvai nuvertė U Thant prakasti Jungtinių Tautų pavtltjonul Pasaulinėje parodo- 
buvustus valdovus, bet dabar Ir patiems sunku, je kertiniam akmeniui vietą. Dešinėje matome JTO pavliljoną.

SUHARTO MALIK THE SULTAN OF JOGJAKARTA

Šitie vyrai Indonezijos gyvenimą pasuko visai nauja kryptim.

ĮVAIRIOS žinios trumpai
• Lenkijoje buvo suimti 3 
JAV diplomatinės tarny
bos nariai. Amerika, atsi 
lygindama, taip pat išsiun 
tė 3 lenkų diplomatinės 
tarnybos narius.
• Varšuvoje įvyko 132 JAV 
diplomatų susitikimas su 
Kinijos diplomatais, bet 
dar nesusitarė.
• Kinijos komunistų tarpe 
vyksta skilimas. Pekino 
burmistras Teng To su ša 
liniukais išmestas iš parti 
jos už opoziciją Mao Tse 
Tungui.
• Britų Gviana,esanti ryti 
niame Pietinės Amerikos 
krante, gegužės 25 dieną 
gavo nepriklausomybę ir 
pasivadino Gajana.
• Afrikos karalystėj Ugan 
da įvyko perversmas:mi- 
nisteris pirmininkas Obo- 
ta nuvertė karalių/kara- 
lystei jau 500 metų/ ir pa 
siskelbė prezidentu.
• Indonezijos politinės vie 
nybės frontas pasiūlė iš
rinkt t nau j ą prez identą v ie 
ton Sukamo.

munistin ius blokus, ats ira 
duslus po komunistų vieny 
bės subyrėjimo. Kol kas 
dar būtų peranksti pasaky 
ti, ar toks komunistų susi 
skaldymas būtų pastovus , 
ar tie blokai gali apsijung 
ti į kominternišką organi 
zactją, kuri būtų pirmoji 
grėsmė pasaulinei taikai. 

Tai liečia Indonezijos vi 
daus reikalą.

Betlndonez ija, pasukusi 
vairus nauj a kryptimi,sus i 
rūpinusi pertvarkyti ir san 
tykius su užsieniais.

Sukamo dar neseniai gra 
sinoMalazijai sunaikinimu. 
Dabar Indonez ijos užsienių 
reikalų ministeris Malik 
jau susitarė su Malazijos 
užsie'nių reikalų ministeriu 
tartis dėl naujų su Malazi 
ja santykių.Šiam reikalui 
jau buvo susitikę abiejų 
kraštų užsieni į reik.minis 
teriai ir apie derybų eigą 
yra konkrečių jau žinių.

• lalijos komunistai ma
siškai pradėjobėgti iš par 
tijos ir pereina į socialis 
tų partiją. r
• JAVpasiuntė Indijai 313 
milijonų vertės maisto pro 
dūkių.
• Vakarų ir rytų Berlyno 
vokiečiai susitarė daryti 
per radio ir televiziją dis 
kusljas politinėmis temo 
mis.
• Vengrijos sostinėje, Bu 
dapešte,vyksta JAV instru 
mentų paroda, kurią veng 
rai lanko masiškai.
• JAV valstybės sekr.D . 
Rusk išvyksta kelionėn po 
Europos kraštus.
• Anglijoje jūrininkų strei 
kas dar tebesitęsia.Uostuo 
se stovi 650 laivų.Strei
kuoja apie 18. 500 jūrinin 
kų.
• Vengrijoje atvirai prade 
ta kalbėti apie persitvarky 
mus, nes biurokratija,be 
kurios komunistai negali 
išsilaikyti, naikina gyveni 
mą.
• Šią savaitę JAV vėl į erd 
ves siunčia Ageną ir Gemi 
ni 9 du astronautus,kurių 
vienas skris aplink žemę 
išlipęs iš raketos 2 valan 
das su puse.
• Amerika į Mėnulį palei 
do raketą,kuri turi nusi
leisti minkštai ir iš Mėnu 
lio sisųti žinių.
• Vietname jau susidegino 
keli budistų vienuoliai fa 
natikai.
• Lenkų kardinolo Vyšins 
kio pamokslo Dancige klau 
sėsi 25.000 lenkų, kurie

Tai kandidatės į pasaulio lietuvių gražnoles-Miss Lithuania- 
kairėje Detroito kandidatė Renata Jomataitė ir dešinėje Cle- 
velando kandidatė Nijolė Grybauskaitė.Kas bus Montrealio?

BAISIOJO BIRŽELIO 
MINĖJIMAS

Birželio 19 d. 5 val.p.p.Lie 
tuviu Namuose Edmontone, Altą. 
Pakviesti yra min. pirm. E.C. 
Manning, vysk.A.Jardon,mies 
to burmistras Vincent Dancer 
ir kiti.

Kviečiami visi lietuviai gy
venantieji Albertoj dalyvauti 
šiame svarbiame minėjime. Ši 
minėjimą ruošia Baltijos Fe- ' 
deracija Edmontone.
---  Vakarą Kanados Diena 
bus Edmontone, š.m. liepos
30 - 31 dienomis Lietuviu ] 
Namuose.

ten sunaikino antireliginį 
valdžios plakatą.Yra suim 
tų.
• Amerika su Tailandu pa 
sirašė kultūrinio bendra
darbiavimo sutartį.
• Konge sąmokslas prieš 
Mobutu. Suimti 4 ministe 
riai.
• JAV į Mėnulį pasiuntė 
stotį, kuri ten turi nusi
leisti minkštai ir siųsti 
Mėnulio fotografijų.
• Italijoj streikuoja 150 
tūkst. pašto tarnautojų.
• Indonezija grįžta į Ju
ngtines Tautas.
• Tailando sostinėje, 
Bangkoke, tariasi Indone
zijos ir Malazijos atsto
vai taikai nustatyti.
• Reuteris turėjo pasikal 
bėjimą su Chruščiovo žm
ona, kuri sako, kad jos v 
vyras taisosi po ligos...
• Nigerijoje perversmo 
susidūrime užmušta 35 as
mens, sužeista 200.
• Kinijos komunistai ra
šytoją Šolochovą išvadino 
paskutines rūšies renega
tu.
• Vokiečių komunistai ry 
tų Vokietiją atskiria nuo 
vakarų Vokietijos "kinų šie 
na", nes vielų tvora esanti 
nepakankama. Dabar jie 
iau stato mūro sieną...

MRU ) _ BRAZU

Britų Gvinėja trečiadienį gavo nepriklausomybę. Čia matome žemė
lapį, kurtame atsirado nepriklausoma valstybė Gvlana, o dešinėje da 
bartlnls jos mtnlsterls pirmininkas Forbes Burnhamas.

KAS NAUJA KANADOJE
KVEBEKO PREMJERAS 

GRIEŽTAI PRIES
KVEBEKO SEPARATIZMĄ,

Kvebeko ministeris pirmi
ninkas Jean Lesage prieš
rinkiminėje kelionėje Chicou 
timi griežtai puolė separatiz 
mą vadind-mas juokingu vai 
kiškumu “ (ridiculous and 
childish“! kurį reikia tiktai 
atmesti ir paspirti (spurn) ir 
visus kvietė bendradarbiauti 
su Liberalais.

J. Lesage kalbos svorį tai 
kė jaunimu', kuris pirmą kar 
ta Kvebeko istorijoj tarp 18- 
21 metų amžiaus 550,000 nau 
ju balsuotojų kiekiu, ateina 
prie balsavimų urnų šio bir
želio 5 dieną ši sekmadienį.

Min. pirm. J. Lesage kreipė 
si ypač i jaunimą: “ Jaunieji 
piliečiai, mes jūsų reikalingi 
Kvebekas jūsų reikalingas. 
Jūs esate svarbesni, negu jū
sų vyresnieji. Aš saukiuosi 
jūsų tikėdamasis didelės pa
galbos, kad Kvebekas galėtų 
eiti pirmyn.! “

Lesage aiškino Liberalu

politika: siekti Kvebeko pa 
žangos ir gerbūvio federaci 
jos rėmuose. Geriausias ke
lias, jis sakė, sau išsikovo
ti kiek galima daugiau provin 
cijos ir centro valdžių konfe 
rencijose, išsiaiškinant pasi 
tarimuose demokratišku būdu.
SIŪLO KALĖJIMŲ 
REFORMĄ

Kingstono Laisvoji mote 
rų organizacija pasiūlė fe 
deralinei vyriausybei kalė 
jimų,skiriamų moterims, 
reformą.Memorandume sa 
koma,kad moterims reikia 
visai kitokių,negu vyrams, 
kalėjimų.
KANADOS STATYBOS 
PRAMONĖS ATSTOVAI 
vadovaujami J.Dawsono,iš 
vyko į Europą susipažinti 
su statybos pramone Anglį 
joje,Prancūzijoje .Danijo
je, Olandijoje, Švedijoje ir 
Šveicarijoje.

Lietuvių gyvenimo faktai
• Aleksandra Gylienėįgyv. 
Olympia,Vash.buvo atvy
kusi į Chicagą dalyvauti 
savo vyro a. a. Leono m ir 
ties metinėse. A.Gylienė 
čikagiečiams yra gerai ži 
noma, kaip veikli visuome 
ntninkė. Ji buvo viena iš 
Lietuvos Dukrų dr-jos 
steigėjų.
• Buv. Prienų "Žiburio" 
gimnazijos mokytojų ir mo 
kinių suvažiavimas ruošia 
mas 1966 m .Dainų Šventės 
metu .Čchicagoje .Suvažia 
v i me da lyvaut t yr a k v ie č ia 
mi visi buvusieji tos gim 
nazijos mokytojai ir moki 
niai su savo žmonomis ir 
artimaisiais.
• J.Kapačinskas, Lietuvių

Žurnalistų S-gos Chicagos 
skyriaus valdybos narys 
yra parašęs atsiminimų 
knygą"Siaub ingos Dienos" 
iš tremties gyven imo.kuri 
šiomis dienomis jau pasi 
rodė knygų rinkoje.
• Giedros korporacija ra 
šo savo organizacijos isto 
riją. Ją redaguoja pedago 
gė Alicija Rūgytė.
• Buvusios Lietuvos Poli 
cijos Tarnautojų Klubo K r t 
valė dešimtmetis praėjo 
su dideliu pasisekimu. Iš 
kilmingų pietų metu klubo 
o-kas Pov.Dirkis pasakė

Nukelta į 8 psl.
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■
 ATSAKYMAS Į SVARBŲ KLAUSIMĄ: Yra prašoma 
paaiškinti Peticijos Jungtinėm Tautom įteikimą - kam 
bus Įteikta, kaip ir kada? Peticiją norime įteikti Jung
tinėse Tautose taip vadinamam "24 Komitetui" (Com- 
mitee of 24 to Investigate Colonialism). Peticijos įtei
kimas bus tuoj po Kongreso. Peticija bus įteikta su 
Jaunimo Kongrese paties jaunimo priimta deklaraci
ja ir įvairia dokumentacija. įteiks visų Kongrese daly
vavusių valstybių jaunimo atstovų delegacija.

■
 Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongreso metu atnašauti 
sekmadienines pamaldas liepos 3 d. Čikagoje buvo pa
kviesti visi trys lietuvių kilmės vyskupai laisvajame 
pasaulyje: vysk. Pranas Brazys, M.I.C., iš Europos, 
vysk. Vincentas Brizgys iš Čikagos ir vysk. Karolis 
Salatka iš Grand Rapids, Mich. Vyskupui K. Salatkai dėl 
kitų įsipareigojimų negalint dalyvauti, šv. Mišios to 
sekmadienio rytą bus atnašaujamos dviejų lietuvių vys
kupų Marijos Gimimo ir Šventojo Kryžiaus parapijų 
bažnyėiose. Vienu iš pamokslininkų yra pakviestas 
jaunas prel. Audrys Bačkis, šiuo metu einąs Apašta
liškosios atstovybės sekretoriaus pareigas Costa Ri- 
coje.

B Kongreso religinės komisijos pirmininkas yra Kęs- 
■i tutis Trimakas, S. J. Protestantų pamaldoms bei ki

tiems religiniams patarnavimams tvarkyti yra pa' 
kviestas evangelikų kun. Ansas Trakis.

■
 PRANEŠAME, KAD sekmadienį, paskutinę Jaunimo 
Kongreso dieną, liepos 3,10:00 vai. ryte įvyks Evange
likų pamaldos Tėviškės Lietuvių Evangelikų Liuteronų 
Bažnyčioje, 6641 So. Troy Ave. Jas praves Kun. Neį
manąs, Kun. A. Trakis, ir Kun. A. Žilinskas. Po pa
maldų, 11:30 ryte bus suruoštas evangelikų jaunimo 
ookalbis.

■
 BRAZILIJOS JAUNIMO METŲ Komitetas yra pasiry
žęs nemažiems darbams. Tai Lietuvos Savaitės suor
ganizavimas, suruošimas didelės jaunimo ekskursijos, 
pravedimo pirmo lietuviško teatro festivalio ir įstei
gimas spaudos leidyklos, kuri leistų lietuvių rašytojų 
kūrinius portugalų kalba. Užsimojimai ir planai dideli. 
Sveikiname jaunuosius bičiulius ir džiaugiamės jųen- 
tuziasmu!

■
 AUSTRALIJOS DELEGACIJAI į Pasaulio Lietuvių Jau
nimo Kongresą vadovaus Australijos Jaunimo Kongre
so Komiteto pirmininkas R. Čibas. Planuojama didelė 
ekskursija lėktuvu.

■
 AUDRONĖ ŠEMETAITE iš Cleveland, Ohio, atsiuntė 
5 peticijų lapus. Ji rašo: "Norėdama nors mažyte da
limi prisidėti prie organizuojamų PLJ Kongreso darbų, 
siunčiu mano lankomoj Shaw High School mokinių tar
pe surinktus šimtą parašų, patiekimu Jungtinėms Tau
toms Lietuvos Nepriklausomybės atstatymo reikalais. 
Čia tikrai nemiela paminėti, kad apie 90% mano užkal
bintų mokinių parašų reikale, nežinojo nieko ne tik apie 
bolševikų okupaciją, bet ir bendrai apie Lietuvą." Ar 
šis pavyzdys neįpareigoja ir kiekvieną iš mūsų akty
viau kelti Lietuvos reikalą savo aplinkoje ir rinkti pa
rašus Jaunimo Peticijai?!

■
 V. PUODŽIŪNAITĖ RAŠO, siųsdama parašais pripil
dytą Jaunimo Peticijos lapą: Kolegės Rochesterio biz
nio institute labai mielai sutiko pasirašyti. Ir kas tik
rai įdomu, kad pirmoji pasirašė juodukė iš Jamaicos 
salos, dabar studijuojanti JAV-se."
STOVYKLŲ KOMISIJA praneša, kad PLJ Stovyklos 
programos skyrius pareigas pasiskirstė sekančiai:

Programa bendrai:
Akademinė dalis:
Užsiėmimai:
Vakarinė programa:

Socialiniai dalykai

Daina Skirmuntaitė 
Livija Bražėnaitė 
Remigijus Sužiedėlis 
Rimantas Pauliukonis 
Nijolė Vaičaitytė 
Algis Antanavičius 
Nijolė Žygienė
Jarūna Venčkauskaitė

■
 PLJK PARODŲ KOMISIJOS pir-kė Ramunė Kviklytė 
praneša, kad parodų atidarymas įvyks Jaunimo Centre, 
Chicagoje, savaitgalį, prieš patį Kongresą. Bus išsta
tytos sekančios parodos: Fotografijos, meno , spaudos, 
architektūros, numizmatikos bei Lietuvos ženklų. Pla
čiau apie Komisijos darbus bei projektus, sekantį kar
tą.

■
 JAUNIMO KONGRESO metu spaudos parodoje Lietuvių 
Enciklopedijos leidėjas J. Kapočius ruošia specialų 
enciklopedi jos leidinių sekci ją norėdamas supažindinti 
jaunimą ir senimą su darbais, kuriais mes visi tu
rime pagrindo didžiuotis.

■
 WORCESTER, MASS. JAUNIMAS jau visą eilę parašų 
Jaunimo peticijai gavo iš amerikiečių politikų, jų tar
pe korigresmano Donahue, miesto burmistro Wells, 
state senatoriaus Pigaga ir kitų.

Ui. V. VARDYS,
• uJaitis, S.J. jau yra davę savo sutikimą dalyvauti

• ademinėjo Jaunimo Kongreso programoje.

dr. H. Nagys, dr. B. Mačiuika ir A.

Didelis laimėjimų vajus savai spaudai
PASAULIO LIETUVIŲ

J*“”JAUNIMO METAI
KAS PASIRAŠO PETICIJĄ JUNGTINĖMS 

TAUTOMS i
Bostono arkivysk.kard. 

Cushing pasirašė Jaunimo 
Peticiją prašančią Jungti 
nes Tautas pasmerkti ru 
sų kolonializmą Europoje 
ir grąžinti Lietuvai laisvę 
ir nepriklausomybę. Jo pa 
rašas gautas per Jadvygą 
Tumavičienę.

Jaunimo Peticija visa • 
me laisvame pasaulyje pa 
s i rašo tūkstančiai lietuvių 
latvių, estų ir kitataučių 
Lietuvos bičiulių,Daugelis 
kitataučių pirmą kartą su 
sipažįsta su Lietuvos pa
vergimo faktu. Ypač ši ak 
cija naudinga universite
tuose ir mokyklos e ,kur vy 
kušiai parašus renka mū 
sų jaunimas. Rinkdami pa 
rašus jie papasakoja apie 
Lietuvą.

Jau grįžta užpildyti pa 
rašų lapai iš Brazilijos , 
Australijos/kur pasirašy 
ta tūkstančiais/, Argenti
nos, Kanados, JAV miestų 
ir miestelių. Tolimojoje 
Naujojoj Zelandijoj jau su 
rinkti virš 5000 parašų , 
jie jau tuoj turės IO, OOO . 
Italijoj parašai renkami 
ant itališkų lapų su itališ 
kais paaiškinimais, Vokie 
tijoj-ant vokiškų, ir 1.1.

Jaunimo Peticiją pas ira 
šopaprasti darbininkai ir 
tų fabrikų savininkai, pasi 
rašo krautuvininkai, poli
cininkai, kareivis i,kariniu 
kai, kunigai, vyskupai, kar 
dinolai.kongresmanai, ma 
ži ir dideli valdžios parei 
gūnai.

Clevelande Aleksas Ba 
nys jau turi netoli trijų 
tūkstančių parašų surin
kęs pats vienas, jis žada 
tuoj gauti 4OOO.Rocheste 
ryje Petras Matiukas su
rinko 700, Brooklyne Jo
nas M. Dumčius gavo 540 
parašų ir paprašė dar dau 
giau Peticijos lapų, Wood 
havene gyvenąs Antanas 
Vainius paprašė 1OO lapų 
/2OOO parašų/ ir žada 
rinkti parašus New Yorke , 
tear ši akcija dar pamažu 
vyksta.Dr.Vytautas Vygan 
das išsiuntė šimtus Jauni 
mo Peticijos lapų po visą 
pasaulį savo pažįsta
miems ir draugams kita
taučiams. Sidrių šeima 
Streator,Illinois, rinko pa 
rašus šimtais.

Jaunimo Peticija turi iš 
judinti viso pasaulio lietu 
vius. Tai kiekvieno mūsų 
pareiga ją pasirašyti ir su 
rinkti po šimtą parašų. Tu 
rim rinkti kiekvienas, nes 
kiti už mus nepajėgs visko 
padaryti.

Jaunimo Peticijai para 
šai turi būti be poilsio ren 
kami iki birželio lū.Užpil 
dytus lapus grąžinti PLB 
Jaunimo Metų Talkos Ko 
misijai: Vytautas Kaman- 
tas,477 Cole Plaza, Willo

wick,Ohio 44094, arba vie 
tovės Jaunimo Metų komi 
tetams ar LB apylinkėms . 
Ten taip pat galima gauti 
tuščių Jaunimo Peticijos 
lapų. PLB inf.

DIDIEJI JAUNIMO 
KONGRESO RĖMĖJAI 
Apie trečdalį Jaunimo 

Kongreso aukų sudėjo PL 
JK Garbės Mecenatai /da 
vę po 1OOO dol./ ir Gar
bės Rėmėjai/davę 1OO dol. 
ir daugiau/.

Garbės Mecenatais yra 
JAV Lietuvių Studentų Są 
junga ir Lapkričio 13 Žy- 
gininkaibei Lietuvių Gydy 
tojų draugija/davę po 1OOO 
dol,/.

Garbės Rėmėjais yra Li 
thuanian Chamber of Co
mmerce of Illinois su 600 
dol.,Bostono Lietuvių Stu 
dentų Sąjunga su 200 dol., 
inž. Al.Keblinskas iš Pa
namos atsiuntęs 200 dol., 
V.Kizlaitis iš Clevelando 
-2OO,Br.irVl.Seleniai iš 
Detroito-185 dol. ,JAV LB 
ClevelandoII-ji apylinkė- 
155 dol.,JAV LB Hartfordo 
apylinkė -164 dol.,JAV LB 
I-ji apylinkė-l5O dol., Bal 
tijos klubas-136, 50 dol. , 
V.Stankauskas Clevelande 
-135 dol. ,vysk. V. Brizgys 
-125 dol., Detroito Šaulių 
kuopa-llldol., dr.Ed, Len 
kaus kas Clevelande- 11O 
dol. ,dr. A.Razma iš Wil 
mington, Ill.-llO dol.,Ko 
lumbijos Hętuviai-lO5, 84 
dol.

Garbės Rėmėjai, aukoję 
po IOO dolerių:dr. Adoma 
čiai, dr, K,Ambrozaitis , 
Amerikos Lietuvių Inžinie 
rių ir Arch įtektų S-gos C . 
V-ba Bostone, J. Bagdana 
vičius.dr.Baltrukėnas, J. 
Bachunas.Chicagos Lietu 
vių Taryba, Clevelando 
Amerikos Lietuvių Pilie- 
čiųKlubas.P.J.Ekelevich , 
JAV LB Los Angeles apy 
linkė.JAV LB Philadelphi 
jos apylinkė,Lietuvių Skau 
čių Seserijos Vadija,dr. 
Pr.Mažeika,Ohio Lietuvių 
Gydytojų d- ja,Mrs .A .Olis , 
Pasaulio Lietuvių Gydyto 
jų S-gos Centro Valdyba, 
Tėvai Jėzuitai,dr .R. Vienu 
žis.

Ypatingi rėmėjai, kurie 
PLJK paruošiamuosius 
darbus pradėjus,davė pa
skolas: P LB V-ba-3OO dol. 
JAV LB CV-5OO dol., dr . 
Ed.Lenkauskas-5OOdol. , 
ir dr.P.Kisielius/Cicero/ 
-500 dol.

PLJKongresui dar reikia 
daugiau paramos. Aukas 
siųsti: Lithuanian Youth 
Congress, c/o Mrs. B. Juo 
dikis,1794 East 227 Street 
Cleveland,Ohio 44117,USA

KUNIGUI K. KAČERGIUI 
mirus Lietuvoje, jo broliui, 
VINCUIKAČERGIUI 
gilią užuojautą reiškia

L.K. Mindaugo Šaulių Kuopa.

KUNIGUI K. KAČERGIUI 
mirus Lietuvoje, jo broliui, 
VINCUIKAČERGIUI 

gilią užuojautą reiškia
L.K.V. "Ramovė" Valdyba.

A D R E S A Si

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
Indopondonv Lithuania

7722 Caorgo Stroat La Salia
Montreal, P.O. Canada.

LAIMĖJIMAI
3 ŽEMĖ* SKLYPAI

Žemė* (klypa* N:. 220 • MOO *<p pėdų

’• ” Hr. 229 - MOO •• ••
” ” Hr. 230- M94 •• ••

Viii sklypai randa*I Montroalle prl*mle*ty|* 
Francai* de Sale*, country of Lavai. 
Sklypų vertė 1000.00 kiekvieno.

Laimėjimų paskirstymas j vyk s 1967 m. NL Spaudos baliaus metu.
5 Tickets -- Donation f 3.00.

CHICAGOS NAUJIENOS
ČIKAGA NUTARĖ PROTESTUOTI DĖl|auŠROS VARTŲ 

LB Čikagos apygardos
valdyba gegužės 25 d. 7.30
v.v. Jaunimo centre sukvie
tė lietuvių organizacijų ats
tovus pasitarti dėl Lenki
jos krikščionybės lOOOme- 
tų sukakčiai atžymėti, Vati
kane išleisto pašto ženklo, 
kurin įjungti ir Vilniaus 
Aušros Vartai su užrašu: 
"Mater Misericordiae Os 
traBrama".Į susirinkimą 
atvyko apie 50 atstovų ir
svečių. LB apygardos val
dybos vicepirm.p .Ingaunis 
atidarė susirinkimą ir pa
prašė CK. p. J. Jasaitį pir- 
mininkaati.V.Š imkus filmi
niu aparatu ekrane parodė 
Vatikano išleistus pašto 
ženklus.

Susirinkusių atstovų tar-
pe atsirado daug kalbėtojų, 
reikalavusių kelti protes
tus ir rašyti visiems pro
testo laiškus Vatikanui, 
kam leido lenkams spaus
dinti pašto ženklus Aušros 
Vartų paveikslu,kuris nie- 
kobendrosu lenkų krikštu 
neturi.Dauguma kalbėtojų 
kartoja tas pačias mintis 
protesto ženkle.Susirinku
siųjų tarpe buvo trys kuni
gai. Vienas iš jų padarė 
pranešimą,kad Romoje lie 
tuviai kunigai jau padarė 
reikiamą protestą Popie
žiui. Po daugelio pasisaky
mų gavo kalbėti J. Breivė. 
Jis kalbėjo:"Kalbėsiutrum 
pai,aiškiai ir karčiai".Šis 
reikalas turi du aspektus: 
religinį ir politinį.Religi
niams reikalams vadovau
ja vyskupas V.Brizgys kar
tu su lenkų ir kitų tautybių 
vyskupais ir vyresniais 
dvasiškiais,todėl nemūsų 
kompetencijoj maišytis į 
religinius reikalus.

Čia paskaitysiu vyskupo 
VBrizgio straipsnio ištrau
ką "Draugo" 1964 m.nr.77 
vyskupas V.Brizgys pasi
sako dėl Vilniaus Aušros 
Vartų:

"Įvairiais vardais vadin
ti dabartiniai Aušros Var
tai Vilniuje, 1922 m. vieno 
asmens poezijoje buvo pa
vadinti Aušros Vartais . 
Vardas žmonėms patiko ir 
lietuviai‘prie jo pasiliko, 
bet jis nėra nei istorinis , 
nei kur nors plačiau žino
mas . Jeigu jį kur s iūlytume 
pagrindiniu koplyčios titu
lu,neturėtume kaip pagrįs 
ti jo kilmę".

/Aušros Vartų vardas ži
nomas nuo senų laikų ir 
poetas panaudojo liaudies 
vartojamą vardą.NL red./

Argi tai nėra pigus ban
dymas nuvertinti Vilniaus 
Aušros Vartų reikšmę Lie 
tuvai? Gerai žinoma, kad

PAVARDĖ 
straipsniuose.pastrašytuo 
se p.Kaseliūno, iš Kolum 
bijos .turėjo būti B. Pauža, 
betneB. Bauža.Nesusipra 
t imas įvyko dėl rašmenų 
neaiškumo.

Gero straipsnio autorių, 
iššaukusį platesnį atsiliepi 
mą, atsiprašome.

šios padėties nepakeisime, 
tik protestu .Buvo anksč iau 
daug rašoma spaudoje. Pa 
vartykime praėjusių šimt 
mečių istorijos lapus, ten 
rasime pakankamai davi
nių.Lenkų dvasiškija įvedė 
į Lietuvą katalikybę, kurią 
jie vadina "Polska viara" . 
/Ne lenkų kunigai,bet Lie 
tuvos karalius Mindaugas 
1250 m. įvedė Lietuvoje 
krikščionybę.NL red./

Lietuvių dvasiškiai pri
versti su tuo sutikti todėl, 
kad praeity lenkų ir lietu
vių dvasiškiai žiauriu bū
du nugalėjo Šiluvoje Kalvi
nus .Protestantus .todėl lie
tuvių dvasiški jai yra svar
besnė vieta Šiluva, o ne
Aušros Vartai Vilniuje.

Tautiniu ir politiniu at
žvilgiu yra daugiau įverti
nama Lietuvos sostinė Vii 
nius ir laisvės globėja Ma
rija Aušros Vartuose, kas 
svarbu ne vien katalikams, 
bet ir visai lietuvių tautai. 
Toliau J.Breivė kalbėjo, 
kad šiuo laiku yra pavė
luota ir nėra reikalo kelti 
bei rašyti protesto laiškai 
Popiežiui dėl pašto ženkle
lio,jei mūsų dvasiškija ir 
mes nesugebam apginti 
sostinės Vilniaus ir pa
gerbti Aušros Vartų. Be 
to,mes turime Vliką.Altą, 
Pasaulio LB-nės instituci 
jas, kurios apjungia visus 
išeivijos lietuvius. Jei jie 
ras reikalinga, jie mus in
formuos, ir tik tada pakal
bėsime apie protestus. Po 
to dar keletas atstovų kal

Hamilton
ŠEŠTADIENINĖ 
MOKYKLA
Vysk.M .Valančiaus liet 

šeštad. mokykla užbaigia 
mokslo metus ateinantį 
šeštadienį, t.y.birželio- 
4 d, su pamaldomis ir iš 
kilmingu aktu.Tad šį šeš 
tadienį 9.30 vai. ryto mo
kyklos vaikai renkasi prie 
A V parapijos bažnyčios, 
kur visi organizuotai daly 
vaus šv. mišiose.Paskui
Jaunimo Centro salėje 
įvyks iškilmingas mokslo 
metų užbaigimo aktas ir 
pažymėjimų įteikimas. Po 
to tėvų komitetas dar žada 
pavaišinti mokinius ir mo 
kytojus. Mokyklos v-jas,

bėjo ir J.Breivės minčiai 
nepritarė. Dauguma atsto 
vų reikalavo ir įpareigojo 
B-i.čs pirm. J. Jasaitį pa- 
ruošti reikiamus tekstus 
ir visiems rašyti protesto 
laiškus Popiežiui.

Breivė J.
• Alfonsas Milukas,JAV 
pilietis .neseniai grįžęs iš 
okupuotos LtetuvoSjgegu 
žės 11 d. Jaunimo namuose 
pasakojo savo pergyveni
mus okup.Lietuvoje .Sibiro 
darbo stovyklose ir ben - 
drai apie visą gyvenimą Ru 
sijos pragare.

• Organ izacijoą norinčios 
vietos šaulių talkos, prašo 
mos kreiptis į š.V.Išga- 
naitį, 4429 So.Rockwell, 
Chicago, Ill. 60652.Tel. 
FR 6-2625.

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 EasL Montreal, P. Q-

vard%25c4%2585.NL
krik%25c5%25a1%25c4%258dionyb%25c4%2599.NL
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Per Sibirą ir Karagandą

munistai apie komunistinį 
"rojų", - jis sako. -Tai- 
baisi neteisybė.
- Gal Tamsta papasako
tum nuosekliai, kaipvis-

PASAKOJA JUOZAS SKUČAS 
perėjęs Rusijos kalėjimus ir koncentracijos 

stovyklas
Mūsų lietuviškoje spau

doje daug ir pakartotinai 
yra rašyta apie Lietuvos 
bei lietuvių tremtinius į 
Rusijos ir jos pavergtų bei 
kolonizuojamų kraštų trem kas vyko, - teiraujuosi 
tį.Bet ir per daugelį raš
tų ir daugelį pasisakymų 
niekad nebus išsakyta vi
sa okupacijos,žmonių kan
čių, priespaudos, vargo ir 
skurdo,kuri e nepapras
tu sunkumu slegia Lietu
vos gyvenimą ir Lietuvos 
žmones. Rusų okupacija- 
tai kaž kas nepaprasta: ir 
savo žvėriškumu, ir savo 
išnaudotojiškumu, ir sa
vo užmačiomis.

Nors daugelis mūsų esa
me patyrę okupaciją, bet 
tai, kas ten vyko po karo 
ir kas vyksta dabar, nega
lima įsivaizduoti, pačiam 
to neišgyvenus.

Juozas Skučas, per 70 
metų vyras,prieš du mė
nesius atvykęs iš Lietu - 
vos pas savo vaikus Mont- 
realin,daug pasakoja.Nes 
jis,ūkininkas, išgyvenęs 
vokiečių ir rusų okupaci
jas, perėjęs okupuotos Lie 
tuvos ir Rusijos kalėjimus 
koncentracijos stovyklas 
Rusijoje ir Sibire, be ko 
kita-"garsiąją" Karagan
dą,buvęs ir kaliniu, ir tre
mtiniu, ir kolūkiečiu, ga- 
Įima sakyti, yra patyręs 
visą" iš tais vinto"piliečio 
"laimingą gyvenimą" ir 
sovietinius "malonumus"

JUOZAS SKUČAS PASA
KOJA:

- Negaliu aš ramiai kalbė
ti apie tą baisų melą, kurį 
akiplėšiškai skleidžia ko-

- Mielai, - atsako J.Sku
čas ir ilgai pasakoja, mi
nėdamas daugybę visokių 
detalių, budinančių pasa
kojamuosius objektus.

Tarp eilučių reikia pas
tebėti, kad praeity J. Sku
čo būta iniciatyvingo, vei
klaus ūkininko, kas ir da
bar matoma jo elgsenoje. 
Jis, kilęs nuo Prienų, ne
priklausomybės laikais , 
prie Kretingos buvo įsigi 
jęs stambesnį ūkį,kurį vo 
kiečiai,kaip lietuviui,bu
vo atėmę. Bet jis nenusi
minė ir toliau ėjo tiesiu 
lietuvio patrioto keliu, 
nors už tai teko ir nuken
tėti.
VOKIEČIAI MOBILIZUO

JA APKASŲ KASTI 
Nežiūrint, kad J. Skučą 
vokiečiai naciai laikė sau 
nepalankiu, frontui artė
jant vis dėlto mobilizavo 
prieštankinių apkasų kas
ti. Darbai vyko tarp Gum
binės ir Įsručio, jau gir - 
dint patrankų staugimą. 
J. Skučas apkasakasiams 
turėjo maistą gaminti. 
Žinoma,tai buvo bergž
džias darbas, nes apka
sai tankų negalėjo sulai
kyti. Teko bėgti į vakarų 
kraštus. O rusai vijo si, 
ir ties Kolbe rgu apsupo. 
Čia vienus paėmė nelais
vėn, o kitus paleido arba 
visai nekliudė. Taip atsi
tiko ir su J. Skuču, nes

Mongolia
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laGarsiojo" Sibiro plotai, o juose ir komunistų laikais "išgarsėjusi" Karaganda
namas ir Juozas Skučas, dabar besiilsintis Montrealyje

KETVIRTA DALIS

34 atkarpa. PIRMOS TOKIOS VESTUVĖS
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— Kur ten man, Arvydai! Vaikas, veršeliai šerti...
— Gedrūta veršelius pašers. Susitarsiu. O Arvyduką pas 

Gaigalienę paliksi.
— Kur ten Gedrūta! Žinduklis vaikas...
— Pašers tą kaitą, sakau, kad pašers. Kūdikį vyresnieji 

prižiūrės. Einam, Ieva.
— Galiu eiti, jeigu to nori.
— Argi tu nenori pasilinksminti, truputį atitrūkti nuo 

namų?
— Nenoriu, Arvydai. Bet jeigu tu nori. . .
— Aš noriu! Visą laiką ir tegirdžiu tą patį. Daryk, kaip 

tau patinka, o ne kaip aš noriu.
— Tai tada eik vienas.
Taip buvo kalbėta prieš porą dienų. Vakar Arvydas vėl 

užsiminė apie vestuves, bet Ieva nepakeitė nuomonės. Ga
linti <ėti, jeigu jis to norįs, tačiau jai būsią labai nemalonu.

Taigi. Arvydas eina vienas.
Ir Gaigalas vienas.
Abudu gyvna.šliai išeina pro vartelius, lydimi iš Grigo 

vienkiemio plaukiančios orkestro muzikos. Kaime verian
čiai rauda Ramono ruporas.

Arvydas prislėgtas. Žmonos elgesyje, ypač paskutiniu 
metu, nieko paguodžiančio nemato. Blogas nujautimas seka 
iš paskos, kaip pasalkandis .šuo. Nėra namų be dūmų, aišku, 
bet kai kasdien renkasi jų daugiau. . . Kaip ilgai galima 
kvėpuoti?

Ieva žiūri pro langą į nueinančius. Muzikos garsai drasko 
širdį. Nepajunta, kaip apsikabina šalia stovintį Arvyduką, 
įsikniaubia vaikui į nugarą ir trūkčioja visu kūnu, tram
dydama verksmą. Paskui apsiraminusi dairosi troboje, ieško

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA  3 PS L.

spirito ir alaus daryklų paviltjonai Montrealy, šv. Lauryno upės salose

What Air Canada s Expo pavilion will look like. Design is based on "helix” principle of cantilevered blades.
Tai'lektuvių statymo fabrikų pavilijonas Canada Air, veikiantieji Montrealyje, kuriuos 
1967 metais Pasaulinės parodos lankytojai matys Montrealyje.

Tat 1967 metų Pasaulinės parodos 
jis neturėjo kario unifor
mos. Iš Kolbergo su kitais 
likimo draugais grįžo į Li
etuvą per Gardiną, Vilnių. 
Vilniuje jam leido vykti į 
Klaipėdą, o Klaipėdoje jam 
paskyrė 15 ha... jo gi pa
čio buvusiame, bet dabar 
jau nusavintame 50 ha ū- 
kyje, iš kurio vokiečiai na
ciai buvo visai išmetę kaip 
lietuvį. 
Begyvenant 15 ha ūkyje ir 
prasidėjo nerimo ir kan
čių dienos.

- O mane tardo. Tardė dv
ejus metus. Ir-vis klausi
nėja,ką tas ir tas kalba,ką 
aš galvoju, ką kaimyną i sa
ko?

O tuo pačiu laiku
VEIKĖ PARTIZANAI
Partizanai sekė visą gy

venimą, kuriame buvo vi
sokių reiškinių. Į tuos rei
škinius partizanai reagavo. 
Taip partizanų buvo nušau
tas Kuršių kaimo seniūnas 
Stonys, taipgi Kuršių apy
linkės seniūnas Serapinas.

Įtarinėjimai ir tardymai 
nesiliovė visą laiką, ir 19- 
47 metais suėmė ir Klai
pėdoje uždarė į kalėjimo 
rūsį. Rūsy išbuvau 9 mė
nesius.

Nors mes dienos rūsy ne
matome, bet
MUS TARDO NAKTIMIS'. 
Kai mane įkišo į rūsį, ra
dau ten pažįstamų:Jokū -

bavo Miltakį, Dimgailą, 
Vaidužių Vaičiekauską, iš 
Kuršių kaimo M.Kydyką, 
berankį, iš Klaipėdos mie
sto Lelešių. Buvo ir dau
giau, bet visų neprisimin
si.

Tardė naktimis.Visi tar
dytojai buvo rusai. Nė vie
no lietuvio.Tardė žiauriai: 
grasino,mušo. Kai eiliniai 
baigė savo darbą, pradėjo 
tardyti vyresnis-papulkini- 
nkas.
S USIDŪRIMAS DĖ L DIE VO 
Sis tardytojas mane klau
sia:
- Ar tiki Dievą?
- Tikiu,-atsakiau.
- O tu jį matei?

- Nemačiau, bet tikiu. Aš 
ir Stalino nemačiau, bet ti
kiu, kad jis yra.
- Tu mūsų priešas, -sako 
papu Ik įninkąs.

Tada mane pasiuntė pas 
aukščiausius tardytojus, 
kurie buvo žydų tautybės. 
Pulkininkas tardytojas sa
ko, man, kad tūlas T rakis 
jam pasakęs, jog aš vei
kiąs supartizanais. Aš pa
reikalavau akistatos, bet 
tas nebuvo padaryta.

Kadangi tardymų metu 
aš apie kitus asmenis nie
ko nepasakiau, nieko neiš
daviau, tai tardytojai nus
prendė, kad aš nenoriu so
vietų valdž iai tarnauti, ne-

nusitverti kokio darbo, kuris padėtų užsimiršti. Bet darbo 
nėra. Indai suplauti, grindys blizga, užuolaidos baltutėlės 
kaip sniegas. Visur šviežia, švaru, visi pašaliai iškopinėti, 
ištrinti, nubrūžinti tarsi skalbiamoji lenta. Tuk dabar, kai 
nebėra pagalbinio ūkio, laiko į valias.

Paima baigiamą siuvinėti pagalvėlę. Audros nulaužtoje 
medžio viršūnėje gandralizdis. Jame meili ilgakojų porelė. 
Laimingos šeimos simbolis. . . Vienas gandras išsiuvinėtas, 
kitam trūksta dešinio sparno ir juodo lopo ant nugaros. Ieva 
įsmeigia adatą ir susimąsto Išsiuvinės sparną, uždės- lopą. 
Bus dar viena nauja pagalvėlė. O kas toliau? Staiga Ievai 
tas darbas pasirodė toks beprasmiškas, toks nereikalingas, 
o pati pasijuto esanti tokia menka, apgailėtinai silpnutė, ne
pastebima, nelyginant tasai dygsne.Jis rankdarbyje, kad ne
jaukus šaltis nueina nugara, ir ji sėdi, ilgai sėdi, sukaustyta 
nesuprantamos baimės. Pagaliau atsipeikėjusi pakelia nuo 
grindų nukritusį rankdarbį, atžagaria ranka numeta ant lo 
vos ir šoka uždarinėti langų.

Grigo vienkiemyje orkestro muzika kilnoja stogus.
Birutės kambarys tuščias; ji nebegrįš daugiau. Arvydo 

kambarys irgi tuščias. Visur tuščia. Erdvu, šalta ir nejauku.
Ieva maunasi treningines kelnes, stojasi į batus, ima 

už rankutės sūnelį ir eina į Krūminio sodybą veršelių šerti.
Muzikantai duoda iš peties. Galingai dunda didelė mažo 

Gojelio dūda, kaip pasibaidęs ristūnas, papuoštas vestuvi
niais skambučiais, lekia Lauryno Burbos būgnas.

V

— Važiuoja! Važiuoja!
Visi apgulė langus. Kai kas suspėjo išpulti į kiemą. Vai 

kai spiegdami pabiro ant vieškelio.
Mašinos rieda per kaimą iš lėto. Trys lengvosios — su 

jaunaisiais ir palyda, ketvirtoji — kolūkio sunkvežimis. 
Priekinėje kėbulo dalyje muzikantai, užpakalis prisikimšęs 
triukšmingo jaunimo. Kapotai ir buferiai apkaišyti šviežiai 
prasiskleidusiomis medžių šakelėmis ir lauko gėlėmis. Prie 
radijo antenų raudoni kaspinai. Priešakinė mašina, kurioje 
susėdę jaunieji, svočia ir piršlys, papuošta sunkiomis rūtų, 
purienų ir žilvičių pynėmis.

Iš paskos bėga vaikų būrys. Toliau liozgir.a keli žiop
liai. Jų tarpe Pruncė Prancūzas, čiulpdamas pirštus. Mat, no
rėjo įsikarti į kėbulą, ir kažkas iš vestuvininkų užtrenkė per

Replicas of historic ships will he displayed.

šiuos istorinius laivus, kuriais į Kanadą atplaukė 
Europos žmonės, Pasaulinės parodos lankytojai 
matys Montrealyje 1967 metais.

noriu rusams išdavinėti Antosę,kaip partizanų šel- 
lietuvių.Tat 1948 metų sa-pėją,ištremti į Sibirą IO - 
usio 24 d. paskelbė iš Ma-čiai metų sunkiųjų darbų.

Bus daugiau.skvos gautą sprendimą : 
Juozą Skučą ir jo dukterį

PARTIZANAI ŠIMONIU GIRIOJE
Nuorašas. P. Laguckas, 

Vl.Jasinskas.
GIRIOSPASKUTINIEJI IŠ

Pradedame spausdinti P. 
Lagucko ir VlJas insko apy 
braižą "Paskutinieji iš Ši
monių girios" Apybraižoje

ŠIMONIŲ 
bus vaizduojama kupiškėnų 
kova prieš lietuviškuosius 
buržuazinius nacionalistus.
Šis laikotarpis liečia pir
mosios kolektyvizacijos

nagus.
Muzikantai groja palydų maršą. Mašinų stiklai nuleisti. 

Mirga mosuojamos rankos, baltuoja dantys, spindi šypsan
čios akys.

Birutė sėdi šalia Tado išdidi, susikaupusi. Balta suknele, 
rūtų vainikėlis ant galvos.

Morta prispaudžia degantį veidą prie stiklo. Pravažia
vo. .. Nė skersa akimi į kiemą nepažvelgė.. .

Kitame lange Lukas sustingęs. Akys kaip vėjo išpusty
tos, smakras dreba. Tuoj pravirks. Ant plonyčio siūlelio be
silaiko.

— Danguolė su Rūta sunkvežimyje prie muzikantų. Kaip 
ant patyčių. ..— Mortos balsas.

— Taigi kad...
— Ir tos parodys užpakalį, kaip Birutė.
— Kad mes. . . Svetimi, ir tie. . . Nereikėjo. . .
— Ko nereikėjo? Ką tu išmanai, ko reikėjo, ko nereikė

jo! — užrinka Morta, tačiau jos balse daugiau nevilties, 
apgailestavimo, negu pykčio ir įprastos paniekos vyrui.

Rimša pajuto tai. Atsigręžė. Nori ką nors paguodžiančio 
pasakyti, bet kol suranda reikiamą žodį, Mortos nebėr.

Išlėkė į priemenę, užsidengusi veidą prijuoste. Priešais — 
Lapinas.

— Kas yra, Mortel, kas? — Suėmė už riešo nuo tabako 
pageltusiais pirštais, kita ranka siekė juosmens.— Kas atsi
tiko, moterėle?

— Atsitrauk!
Motiejus pašnibždom juokiasi, pirštai lenda Mortai po 

smakru.
— Ne, neatsitrauksiu, Mortel, ką nori daryk, neatsi

trauksiu.
— Tai še! — Smagus antausis nusvilino skruostą. Pypkė 

kibirkščiuodama lekia į kampą.
— Ko pasiutai? — Lapinas atsišliejo sienos. Iš nustebi

mo ištįsęs veidas persikreipia, akys pritvinkusios pykčio. 
Dar akimirką — voš! Bet įsiutęs Mortos žvilgsnis suparaly
žiuoja pakeltą kumštį. Piktai sušnypščia kaip priminta gy
vatė, įtraukia galvą į pečius ir, pusiau sumažėjęs, slumpina 
šalin.— Sūnų vestuvės pralėkė. Gailiesi? Dumk iš paskos. 
Dar suspėsi.

— Nutilk, gaidžiakinki. Sukurstė, sukiršino. . . Galvijas 
neraliuotas. . .— Mo-ta paslepia veidą prijuostėje. Mėšlun
giškai trūkčioja susigūbrinę pečiai.

Nukeltoj 4 p s I,

metus kaime, kada banditi 
nės gaujas visomis prie
monėmis terorizavo darbo 
valstiečius, pasukusius ti 
kruoju,laimingu gyvenimo 
keliu.Kartu bus parodyta, 
kaip paprasti darbo žmo
nės- kupiškėnai galutinai 
sutriuškino banditines gau 
jas.

GAUJA TIRPSTA
Šepetos pelkynus kausto 

šaltis, Sniego iki kelių. 
Kiekvienas žvėrelis, net 
margaspalvė zylė, nusilei 
dusi ant žemės, palieka sa 
vo pėdsakus. Aplinkui mir 
tina tyla tik pokši nuo šal 
čio sausuoliai,

Tarp gausybės kelmų,pa 
dengtų stora sniego danga , 
matyti praėjusio žmogaus 
pėdsakai.Prie vienodidžiu 
lio pušies kelmo, lyg nuo 
jo būtų atsilenkusios kris 
damos snaigės,tie pėdsa
kai dingsta. Cypteli sąva
ros. Kelmas pavirsta ant 
šono ir iš juodos angos iš 
lenda zuikine kepure, slėg 
damas iki pat pečių besi
driekiančius plaukus. Ž mo 
gus pakyla visu ūgiu, Jo ran 
koše automatinis šautuvas. 
Apžvelgia dykynę,šnirpštė 
Ii ilga, tiesia nosim ir pa 
traukia į netoliese juoduo 
jančtus krūmus. Nedidelė

Nukelta į 5 psl.
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KVLTŪRIVBlfeOVIKA '‘Irljos
NAUJAUSI LEIDINIAI 

Nidos Antroji Pradalgė-
Literatūros metraštis , 
apimąs 39 autorius, ku
rie yra patiekę naujausių 
savo kūrinių. Metraštį re
dagavo K. Barėnas. Met
raštis atrodo serijinės lai
dos. 500 puslapių. Kai - 
na $2.50 minkštais ir $3 
kietais viršeliais, nariam, 
o ne nariam 25% brangiau. 
Adresas: Nida Book Club, 
1, Ladbroke Gardens, Lon
don, W. 11, Gr. Britain.

Leidinys atrodo labai ge
rai, skoningai. Palygina
mai jo kaina labai žema.

Jonas Miškinis. Manoji 
Dzūkija. Atsiminimai. Ni
dos klubo leidinys. 192 pus
lapiai.Kaina $1.50 minkš
tais ir $ 2.00 kietais.Ne 
nariams 25% brangiau. 
"Lituanus"- Lithuan inian 
quaterly, 1965. Numeris 
paskirtas daugiausia K.M. 
Čiurlionio garbei su jo kū
rybos atvaizdais. Numer
is atrodo labai gražiai. 
Adresas: Lituanus, P-O. 
Bo 9318, Chicago, Illin. 
60690, USA. Kaina me
tams :$3.OO.Šiuo žurna
lu turėtų susidomėt tas jau
nimas, kuris sunkiau skai
to lietuviškai.

UTZON'S OPERA HOUSE (IN CONSTRUCTION) 
Setting sails in concrete.

Sydnejuje, Australijoje, statomi tokios "keistos" architektūros operos rūmai 
Atrodo, kad ir Montrealyje, 1967 metų Pasaulinėje parodoje taip pat pamaty
sime nemažiau "keistos" konstrukcijos pastatų, kuriuos stato 70 valstybių.

vardžiavę taip žinomą žmo 
gų Mykolą Sleževičių. Kur 
tik ką beskaitai, o jis daž

KELETAS PASTABU 
LITUANUS-ams.
Neseniai gautas skonin 

gai išleistas istorinis žur 
nalas /1965 m. žiemą/ Lt 
tuanus jau nebe studentiš 
kas,koks jis buvo prieš ke 
lėtą metų. Svarbu tai, kad 
žurnalas leidžiamas.

Turiu keletą pastabų dėl 
paskutinio numerio, kuria 
me įdėtas J. Dainausko 
straipsnis "The Great Con 
ference of Vilnius, 1905". 
Nors tai labai žymus isto 
rinis įvykis, bet jis nėra 
jau taip senas .Gyvų žmonių 
ir to seimo dalyvių turime , 
o jau dokumentų begalės . 
Turime gražios medžiagos 
ir apie mūsų tautos politi 
nę diferenciaciją, prasidė 
jusią 19-jo šimtmečio gale. 
Gaila, kad J. Dainauskas 
kai kuriais atvejais padarė 
visą eilę klaidų ir netikslu 
mų.

V isų pirma 47 pusi, paša 
kyta, kad pirmoji politinė 
partija Lietuvoje buvo So 
cialdemokratų Partija, įs 
teigta 1896 metais, kuri- 
"declare a program of au 
tonomy for Lithuania..." 
Tai ne tiesa.Socialdemo
kratai savo programoje dėl 
Lietuvos pasisakė:"Savisto

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

Tai rūmai, kuriuose veiklusis Montrealio meras 
Jean Drapeau svajoja įsteigti Montrealio operą.

La Grande Salle, Place des Arts

vi demokratinė respublika, 
susidedanti iš Lietuvos , 
Lenkijos ir kitų šalių, pa
remta ant liuosos federacl 
jos". /Steponas Kairys, 
"LietuvaBudo" 1957 m.391 
psl/.

Savarankiška respublika 
tai ne autonominė respublt 
ka, kokią, matyti, sau įsi
vaizdavo gerb. straipsnio 
autorius nepažiūrėjęs į do 
kumentus. Apie tai yra ir 
Le 28 t. 219 psl.lstorinia 
me, svetimiems skiriama 
me žurnale,klaida neleisti 
na.

Tame pat puslapyje su
minėta keletas partijų, vie 
na po kitos įsteigtų:Krikš 
čionių Demokratų, Liaudį 
ninku ir Demokratų.Pirmo

Šitų rūmų salės vidus.La Grande Salle, Place des Arts

ji buvo įsteigta Demokratų 
Partija 1902 m., Krikšč . 
Demokratų Vilniaus Seimo 
metu t.y. 1905 m. Liaudi
ninkų Partijos iš viso ne
buvo. Seimo metu buvo įs 
teigta Valstiečių Sąjunga, 
kuri buvo tik Demokratų 
Partijos aktyvas ./LE 33 t 
68 psl./. Bet kai Vilniaus 
Seiman iš apie 2000 daly 
vių gal kokie 75% dalyvių 
buvo valstiečiai tai ir jų 
atstovas J. Stankūnas buvo 
/54 psl./išrinktas į Seimo 
prezidiumą.Tad ir jis tada 
nebuvo Liaudininkų kaip ne 
samos partijos atstovas , 
bet kaip minėjau-valstie- 
čių./Ūkininkų,LE IV t. 516 
psl./. Nesamųjų liaudinin 
kų neatstovavo Seime nei
M. Sleževičius,nei Gabrys. 164O/.Gal ne’v is [žino’kad 

Pagaliau nustokime pra įO ]ietUVįO poeto raštų Eu 
ropoję susilaukta per 60 
laidų. Kai kuriais atvejais 
jis statytas aukščiau už Ho

nai kur minimas ir yra kas 
minėti, vis randi Sleževi
čius ir Šleževičius, o rei
kia rašyti Sleževičius t.y. 
pradėti ne "Š",bet "S".

J. Audėnas.
racijų. Dabar Lietuvoje iš tybėmis:į okupuotą Lietuvą 

DAILIŲJŲ MENŲ KLUBUI leista daugiau jo raštų ver komunistai neįsileidžia lie 
1O METU timų lietuviškai,nors jo kū

1966balandžio 30 d JJMK rinių buvo išversta ir pa- 
-o susirinkimui pirmininką skelbta Nepriklausomos 
vęs J.Švaistasbaigė9-sius Lietuvos laikais, 
to klubo metus. Pradėti 1O
-siu DMK metus pirminiu! mo buvo karštos diskusijos, s ios rūšies propagandai r 
ku išrinktas Bronys Raila .

Balandžio 30 d.DMK su 
sirinkime J.Švaistas darė 
pranešimą apie knygų ir 
meno padėtį okupuotoje Lie 
tuvoje. Minėjo eilę pavar- 
džių.Užsiminė apie filmus 
ir kLPlačiau stabtelėjo ties 
M. K. Sarbievijum /1595-

VEDA D R. GUMBAS

SU GERA VAIZDUOTE 
Darbdavis:-Kam mela

vai,kad turi 5 metus prak 
tikos. Juk tu šito darbo vi 
sai nedirbai.

Darbininkas:-Bet gi Jūs 
skelbiatės,jog ieškote dar 
bininko sugera vaizduote.

KAS YRA DISTANCIJA
Mokytoja aiškino žodį 

"distancija'!Norėdama pa 
tikrinti ar visi tą žodį su 
prato, ji paklausė:

-Kas iš jūsų turite trum 
piausią distanciją iš mo-, 
kyklos iki namų?

Po ilgų ginčų, nedrąsiai 
pakelia ranką Petriukas:

-Tai gal aš.Kai tik grįž 
tu iš mokyklos, tuoj mama 
ir sako:

-Tai tu vėl jau čia’.

KOVA DĖL PRINCIPO
- Girdėjau, kad judu su 
Vytuku susipešėte.

Taip. Jis sakė, kad ma- Autobuse kondoktorė: 
no sesuo turi kreivas koja 
jas.
- Bet gi tu sesers neturi.
- Neturiu, bet negalėjau 
pakelti pažeminimo. Tai 
principo reikalas. ..

Kaip visad, po praneši-

Užsiminęs Motiejų Kazi
mierą Sarbievijų, J.Tininis 
pastebėjo, kad jis labai po 
puliarus buvęs Anglijoje 19 
a. ir literatūros studentai 
mėgdavo rašyti didesnius 
straipsnius, tezes apie tą 
lietuvių poetą.

Kalbant apie kiiltūrinį gy 
venimą dabartinėje, rusų 
okupuotoje Lietuvoje.be ki 
tų dalykų,pažymėta pasibai 
sėtina neteisybė keičiantis 
raštais, kultūrinėmis ver

1966. VI. 1. - 22(996)

PIRŠTUKO VIETA
Žmona, kuri priklausė 

įvairioms šalpos organiza 
cijoms,moterų draugijoms 
ir rateliams, grįžo vėlai 
namo ir rado savo vyrą 
taisantį kojines.

Stebėdama vyro sugebė 
jimą ji sako jam: -Ne ant 
to piršto laikai pirštuką.

-Žinau. Jis turėtų būti 
ant tavo piršto, -atsakė niū 
riai vyras.

NIEKO VELTUI.
Jurgiukas žaidė su Ka

ziuku. Kaziuko motina da 
vė ir Jurgiukui riekę duo 
nos su sviestu.

-Labai ačiū, - padėkojo 
Jurgiukas.

-Tuesi labai mandagus 
vaikas.Tokią padėką nore 
čiau dar kartą išgirsti, 
-kalbėjo kaimynė.

-Jeigu taip, tai uždėkite 
marmelado ant duonos,ta 
da dar kartą padėkosiu,- 
atsakė Jurgiukas.

NEPATAIKĖ 

- Ar kas nors pametėte pi
nigų, suveržtų gumute?
- Jie mano, - iškart atsi
liepė du balsai.
- O, aš tik dabar radau 
gumutę...

tuviškų knygų, nei lietuvis 
kų plokštelių, nei kitų emi 
gracijos lietuvių sukurtų 
dalykų. Tuo tarpu iš ten 
plaukte plaukia net pigiau

vietiniai lietuviai negali 
neikiek pagerinti padėties? 
Tatai kalba aiškiau už kai 
kieno skleidžiamas gražby 
lystes. a

Iškeltos kai kurių Lietu 
voje esančių lietuvių rašy 
tojų, kultūrininkų pastan
gos kovoti už lietuvių kul 
turą, kiek tenykštėse sąly 
gose įmanoma. /lg/.

ZYGIO Į JTO FILMAS

KAIMAS KRYŽKELĖJE Atkelta iš 3 psl.
Lapinui akimoju praėjo pyktis. Širdis atsileido, prisipil

dė meilės ir švelnumo geidžiamai moteriai. Priėjo, nedrąsiai 
apglėbė Mortą per pečius, glostė plaukus, šnibždėdamas:

— Nereikia, Mortel. Niekas kitas mūsų nepaguos, už 
mus neperkentės, patys turėsime viską pakelti. Nesiskųski- 
me, nepasirodykime žmonėms. . . Liaukis! Jie linksminasi 
ten be mūsų, o mes savo atsiimslme čia be jų. Užprašiau 
Kašėtą su armonika. Sueis geri kaimynai. Pašoksime, padai
nuosime. Duos Dievas, bus daugiau triukšmo, kaip pas Grigą. 
Nebijok, mokėsime pasirodyti. Padėsi priimti svečius, Mor
tel, ar nepadėsi?

— Eik sau, eik sau,— ginasi Morta. Galop trenkia Mo
tiejui per neramias rankas ir sprunka trobon, nieko tikro 
neatsakiusi; tačiau Lapinui ir be to aišku, kad debesis nu 
ėjo pro šalį.

Iš priemenės durys į kamaraitę. Lapinas plačiu mostu 
atplėšė jas. į nosį trenkė pelėsiais, trūnančio drabužio kva
pu. Dienos šviesa, krintanti pro mažą apmusijusį langelį, 
šykščiai apšvietė nejaukią patalpą, užgrioztą įvairiais daik
tais. Pasienyje, šalia krepšio su bulvėmis, stovėjo miltų mai
šas, čia pat siekas, sulankstytas kibiras, pripiltas pelenų šar
mui; kitame pasienyje kažko prikimšti sutrūniję pusmaišiai, 
kapoklė kačerga, apipelėję auliniai batai, mėsos piaustoma 
mašinėlė, ušėtkėlis su plunksnomis. Palubėje ant virvių ka
bojo dvi lentynos, nustatytos stiklainiais, puodynėlėmis, bu
teliais buteliukais. Sienos nukabinėtos vantomis ir kumpiais.

— Ar tu čia, sene? — užriko Lapinas.
Kažkur pasienyje iš šlamšto krūvos išlindo susivėlusi 

moters galva. Karščiuojančios akys išgąstingai sužiuro bal
so link. Pageltusį veidą iškreipė kažkas panašaus į šypseną.

Pasirodo, ten lovos esama.
— Sergi, sene?
— Sergu, Motiejau.
— Gerą dieną pasirinkai. Kaip tyčia. Gal kartais malo 

nėtum pasveikti, širdute?
— Tikrai negaliu, Motiejau, tikrai.— Lapinienė krinta 

ant nupikiuotos pagalvės, lenda po senų kailinių kalnu. 
Sukrypusi lova gailiai dejuoja, drebinama karščio krečiamo 
senikės kūno.

Lapinas priėjo arčiau, tiriamai, su augančia pagieža žiū
ri į žmoną. Akimirkai akyse šmėstelėjo lyg ir užuojauta, bet 
tuoj pat sušvelnėjęs veidas vėl apsiraugė rūsčiu.

— Gulėk gulėk. Sirk sirk. Išsinegaluok. Gal dievas 
duos, pasveiksi,— paguodė išeidamas, bet jo balse skambėjo 
laidotuvių varpai.

Mašina su jaunaisiais įsuko į apylinkės tarybos kiemą. 
Kitos palieka ant vieškelio, nes visoms ten nesutilpti.

Senas didelis namas skardos stogu, su gonkomis, anks-
»

čiau buvusi Diemenčio nuosavybė, išpuoštas gegužiniais šū
kiais. Viršum vartų, tarp dviejų kaštonų, ištempta raudona 
juosta. Joje įrašas didelėmis baltomis raidėmis: „Būkit lai 
tningi, sukūrę tarybinę šeimą.“ Tai Tado draugų komjau
nuolių sveikinimas savo sekretoriui.

Kieme visi susirikiuoja poromis. Priešakyje jaunieji, 
už jų piršlys su svočia, tiems už nugaros Martynas su Go
da — pirmieji pajauniai, Paliūnas su Gaudutyte — antrieji 
pajauniai, toliau Simas su Nastute, o už jų kiti; ir taip iš 
viso devynios poros. Negirdėtai gausi svita! Retas prisimena, 
kad būtų tiek porų buvę. O žioplių žioplių! Kur buvęs, kur 
nebuvęs, kiekvienas suka į apylinkės tarybos kiemą. Vaikai 
kaip ožiukai šokinėja per tvorą, landžioja pro spragas. Prie 
būtis pilnas šurmuliuojančio jaunimo. Smalsesnieji suka ra
tą apie langus. Visiems knieti pažiūrėti, kaip jaunuosius be 
kunigo suriš. ..

Apylinkės tarybos pirmininkas Pranas Daujotas, apval 
veidis storulis riesta nosimi, mintyse plūsta Arvydą, kuris 
sugalvojo šią neįprastą ceremoniją. Trypinėja už stalo su
mišęs, iš padilbų žvilgčiodamas į kambaryje susitelkusius 
vestuvininkus; nežino, nuo ko pradėti. Arvydas sakė, reikės 
tarti keletą sveikinimo žodžių jaunavedžiams. Padėjo sugal 
voti trumpą prakalbėlę, o kai reikia, viskas iš galvos išdun 
dėjo, nors piauk. O už lango dar tas prakeiktas kikenimas, 
šūkčiojimai: „Kunigas! Kunigas! Užsidėk stulą. Daujotai!" 
Kambaryje, rodos, irgi kažkas prunkštelėjo. Po galais, tie 
Arvydo išmislai gali negražiai baigtis!

Tyla darosi nebepakenčiama. Kraujas suplūsta Daujotui 
į galvą, užgula ausis, plėšia nuo kiaušo odą.

— Pasirašykit,— pratarė nusiminęs.
Birutė ir Tadas priėjo prie stalo, ima duodamą plunksna

kotį, rašosi. Arvydas reikšmingai kosčioja, raukosi, lyg 
rūgštaus obuolio atsikandęs.

„Pasikark! — su piktu džiaugsmu pagalvojo Daujotas.— 
Apsieisime be tavo prajovų.“

— Pasirašėte? — klausia pralinksmėjęs.— Štai judu vy
ras ir žmona. Sujungti civilinės metrikacijos aktu. Be jokių 
religinių prietarų. Tarybiškai, komunistiškai. Duokit pa
spausti rankas. Sveikinu!

Birutė kumšt Tadui į pašonę: ką su žiedais daryti?
O Daujotas, atlikęs valdžios atstovo pareigą, pasijunta 

visai laisvai.
— Gražaus jaunimo priaugo,— postringauja, apžiūrinė

damas vestuvininkus.— Ne tokie sustumtiniai kaip mūsų 
karta.

Kambaryje įtempta tyla. Po langais niekas nebekikena, 
nesišaipo: klausosi, ausis ištempę.

— Žiūrėkit, Tadas ir Birutė. Kam jiems bažnyčia: jeigu 
vienas kito nemylės, negerbs, nė kunigas, nė Daujotas ne
padarys jų laimingais. Ar neteisingai sakau? — kreipėsi pir
mininkas į jaunuosius, įsismaginęs, neįtardamas, kad nety- 
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čia pasuko ten, kur Arvydo buvo numatyta.
— Taip, visiškai teisingai, draugas pirmininke,— rim

tai atsakė Tadas.— Tik žmogus, kuris vengia prisiimti sau 
atsakomybę, įsipareigoja kitų, pavyzdžiui, Dievo akivaizdo
je. Aš komjaunuolis, netikintis, negaliu prisiekti tam, ko 
nėra. Už tai duodu žodį sau, kad Birutę myliu ir mylėsiu, 
būsiu jai nuoširdus, žmoniškas. .. gerbsiu. .. na gyvensim, 
kaip reikalauja komunistinė dorovė...

— Ir aš taip pat,— tvirtai sako Birutė. Apkabina Tadą, 
švelniai bučiuoja į lūpas.

Abudu droviai nusišypsojo, deda ant stalo žiedus. Vei
duose iškilminga rimtis ir susikaupimas.

Jaunųjų nuotaika užkrečia visus. Kas spusteli savo pa
mergei delną, kas susimąstęs žiūri į tuštumą, kas tyliai atsi
dūsta, prisiminęs jaunas dienas.

Daujotas ima nuo stalo žiedus, mauna pirma Birutei, 
paskui Tadui, kalbėdamas:

— Mūvėkit juos santaikoje ir meilėje. Tegu jie visada 
jums primena... primena...— Daujotas užsikosti. Tai nie
kam tikusi atmintis! Rodos, taip gerai iškalė frazę, sugal
votą šiam iškilmingam momentui, o vėl paspruko. . . Sutri
kęs pavedžioja smiliumi po stalą ir pagaliau užbaigia sa
vais žodžiais: — Ką jie gali priminti? Kad vedęs žmogus, 
surištas. Nebe vienas. Daug įsipareigojęs. Kad turi saugoti 
tarybinės šeimos garbę. Štai kas!

Daujotui akys sudrėko iš susijaudinimo. Pūkšdamas len 
da iš užstalės, eina prie jaunųjų, krato rankas, bučiuojasi

Orkestras priemenėje užtrenkė maršą.
Visi sujaudinti. Gręžiojasi į šonus, krapštosi akis, kos 

čioja.
— Važiuosi su mumis, Daujotai,— sako Arvydas, švytė 

damas pasitenkinimu.
— Ne visai taip išėjo. . .— teisinasi Daujotas, jausdama 

sis nusikaltęs.
— Puiku, Daujotai, puiku! — piršlys tekšnoja apylinkės 

pirmininkui per nugarą.— Geriau, negu reikėjo. Važiuojam, 
Pranai.

Muzikai grojant, visi, susirikiavę poromis, eina į kie 
mą, sėda į mašinas; ta pačia tvarka lėks atgal. Žiopliai, ne
laukdami, kol vestuvininkai susitvarkys, pasipylė būriu į 
vieškelį. Stengsis užlėkti už akių.

Prie sunkvežimio šūkavimai, kvatojimasis: jaunimas rita 
į kėbulą Daujotą. Storulio plikė blizga saulėje — kepurė be
sigrumiant nulėkė nuo galvos,— trumpos kojos kabaruoja 
ore.

— Mergos, pasiutėlės! Negnaibykit! Sliūbo neduosiu!
Kur tau!
— Važiuojam! Važiuojam!

Bus daugiau.

Lapkričiol3 manifestaci 
jos spalvuotas filmas yra 
jau pagamintas. Jam gar
sas yra pritaikytas iš ma 
nifestacijos metu užrekor 
duotų kalbų ir muzikos. F ii 
mą susuko Kazys Matūzas , 
režisavo Juozas Bolevi- 
čius. Filmo įžangą sudaro 
vaizdai iš praėjusią vasa 
rą organizuoto žygio į Wa- 
shingtoną, toliau seka pro 
grama Madison Square 
Garden.žygis skersai New 
Yorką miestą ir užbaigia 
mas programa prie Jungti 
nių Tautų pastato.

Filmo premiera įvyks 
sekmadienį, birželio 5 d . 
Maspetho lietuvių parapi
jos salėje,64-14 56Rd.Mas 
peth.N. Y. Tą dieną bus ro 
doma4ir 7 valandą.Šalia 
manifestacijos filmo bus 
rodomi filmai iš lietuvių 
pasirodymų 1939 ir 1964 
metų pasaulinėse parodo
se. Filmų rodymą organi
zuoja "Laisvės žiburio" ra 
dioštabas.Visuomenėkvie 
čiama atsilankyti.Įvadinį 
žodį prieš filmų rodymą 
tars buv.žygio Garbės Pir 
mininkas Prelatas J.Balkū 
nas.

Organizacijos norinčios 
šių filmų rodymą organi
zuoti kitose kolonijose,pra 
šomos kreiptis į Vincą Pad 
varietį, 24 j/2 Ten Eyck 
Street, Brooklyn, N. Y.

A.B.Mažeika.

Lietuvoje.be
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Šiemet Montrealio šeštadieninės mokyklas pabaigė 29 mokiniai, kuriuos čia matome išsirikiavusius 
Priešakyje matome garbės prezidiumą mokyklų mokslo metų baigimo akto metus- T.K.Pečkį, S, J., 
K LB Seimelio pirmininką R. Verbylą, Lito atstovą St. Kęsgailą, mokytojus. Karėje Aukšte--niųjų Kursų 
vedėją Bronę Lukoševičienę svaikinančią baigusius Kursų vardu ir kviečiančią baigusius rudenį ateiti į 
Kursus. Foto A. Kalvaičio.

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. Visi 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.

NAUJA APYLINKĖ!
NAUJAS DELEGATAS!

JUIN 5 JUNE

NEPRIKLAUSOMAS
KANDIDATAS

BALSUOKITE 

BIRŽELIO

10 a.m. to 8 p.m.

Į MILLER JOSEPH P.

DAUGIAU VIENINGUMO --- 
-■-DAUGIAU PROGRESAVIMO!

UŽ:
Quebec'o vieningumą, 
teisėtc| mažumos apsaugą, 
laisvą neapmokamą mokslą, 
dviejų kalbų kelių ženklus provincijoje, 
skubia akciją prieš vandens užteršimą, 
automobilių leidimųbiurą apylinkėje, 
asmenini gyventojų atstovavimą, 
mažųjų nuosavybių apsaugą,

Komiteto tel: 366- 2321, 365- 1355.
Publiė par G. Duquette, agent offtciel de J. P. MILLER 
Published by G. Duquette, Official Agent for J. P. MILLER

PRIES: 
diktatorišką Apylinkės aneksavima.

JOSEPH P. MILLER

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

PARTIZANAI ŠIMONIU GIRIOJE
(atkelta iš 3 psl.)

gus-jaunas,lieknas, riesta 
nosis,persimetęs per petį 
vokišką automatą ir žiūro 
nūs.

-Alio1. "Hitlerls"'./Kazio 
Kregždės slapyvardis/, su 
šunka iš pasitenkinimo nu 
kaitęs Viktoras Sabaliaus 
kas, žvaliai pakildamas vi 
suūgia.Šis šūksnis taip iš 
gąsdino Kregždę, jog tas 
sustingsta vietoje. Saba
liauskas kvatoja, paskui

kresna jofigūra, dengiama 
baltų kailinių, baltoje snie 
go dykumoj bež iūrint dings 
ta. Nutolęs nuo slėptuvės 
apie penketą kilometrų, 
staiga jis metasi į šoną ir 
pasineria sniege prie auga 
lotos, plačiašakės eglės . 
Lyg gyvatė iš po sniego 
šmurkšteli šautuvo vamz 
dis.

Priešpiečiais, vos vilk
damas kojas, artėja žmo-

staiga nutyla ir pakilęs pri 
eina prie savo sėbro.

-Kur "Daktaras"/gaujos 
vado Vytauto Greičiūno sla 
pyvardis/.

-Nereikėjo pirma nešdin 
ti kudašiaus, tai dabar ne

reikėtų klausti.. ,-nukabin 
damas nuo pečių automatą 
ir atremdamas jį į pušį 
drėbteliKregždė.-O jei no 
ri žinot I—jis žuvo.Žuvo dau 
giau negu pusė būrio narių.

Sabaliauskas panarina

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

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

(at Wellington St.) Tel. 769-2941 79 ir 81 St. Zotique St E. 
Tel CR 7-0051. MONTREAL

galvą ir tyli. Po to jis įs
meigia į Kregždę pavargu 
sį žvilgsnį ir pro dantis iš 
košia;

-Nuo šiandien būriui va 
dovausiuaš'... .O kur kiti?

-Išsilakstė,.. Į vakarą 
gal susirinks...

-O gyvų nematei nepate 
ko strlbokam?

-Sužeistuosius patys mū 
siškiai pribaigė,..

-Tai žinoma geriau,negu 
palikti gyvus,kad vėliau iš 
siplioptų,-lengviau atsidus 
ta Sabaliauskas.

Abu palenda po egle, su 
sėda, atsiremia į sakuotą 
kamieną nugaromis. Saba
liauskas atsisagsto kaili
nius ir iš vidinės milo švar 
ko kišenės ištraukia gero 
kai aptrintą bloknotėlį. At 
verčia.Viduje stambiomis 
raidėmis užrašo:

"Daktaro" tivonija. Nu
bausti:

Kostas Baniūkštis iš Ru 
dilių kaimo/Vidugirių apy 
linkės pirmininkas/, 1947 
m. lapkričio mėn. 5 d./tai 
nužudymo data/.

Jonas Rimkus,Zosė Rim 
kienė.StasėRimkutė iš Ob 
ručiovkos kaimo, 1943 m.

liauskas linksmai nusišyp 
so.

-Kaip tau atrodo kas iš 
mūsų geriausiai sutvarky 
tų Jjodiškį?

-Ogipats, greit atsako

rugpiūčio mėn.4 d.
PeirasKumbrevičius.jo 

žmona ir du valkai, 1943 
m.rugpiūčio mėn.26 d.

Domas Šimonis, jo žmo 
na Adelė. Leonas Baltrū
nas, AdėlėKriaučionienė iš Kregždė 
Rožiūnų kaimo,1943 m. rug 
sėjo 15d,/visi šie žmonės 
gyveno viename name/.

Kad lengviau sugraibytų 
bloknotą ,Sabaliauskas nu 
s iima pirštinę,atskleidžia 
antrą lapelį-ir vėl pavar 
dės, vardai, kaimų pavadi 
nimai.

Viso kruvino sąrašo ga 
le Sabaliauskas cheminiu 
pieštuku pabraukia storą 
kreivą brūkšnį. Apačioje 
užrašo;

"Kirvio" tivonija. Nu
bausti:

Antanas Jaodiškis iš No 
riūnų kaimo/kom jaunuolis 
brigadininkas/datos nepa 
žymi. Matyt, ir jis supran 
ta,kad mirčiai datos nenu 
statysi...

-Tu mažai dalyvauji 
priešo naikinime, nei iš 
šio,nei iš to prikiša Kregž 
dei Sabaliauskas.

-Užtai tu gal jau dešim 
tyje dalyvavai'.... Saba

Baltica Investment Corp, if
Autorizuotas kapitalas S 120.000

I. Skučas, Prez. RA 2-6152 6966 - 44 Ave. Rsmt.
Superkame sklypus ir žemę Montreal)je bei apylinkėje.

Už indėlius mokame 8b dis idendą .

BALTIC WOODWORK CO,

Tel. 525-8971

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

l’ORIRI IAI VFDYROS - KRIKŠTYNOS 
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ĮVAIRIOS PROGOS

JARDUOS ĮVAIRIOS DURYS, LANGAI, VIRTUVĖS KABITA1 
IR KITI ĮVAIRŪS MEDŽIO DIRBIMAI

K. KIAUŠAS ir J. Š JAUČIU LIS.
Adresas: 547 Lafleur Street, LaSalle.

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

SIUNTINIAI LIETUVON
per

Kaufman’s Woollens &Textiles
4115 St. Lawrence 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 vyriškiems Ir 
moteriškiems kostiumams Ir suknelėms.

Turime didžiulį pasirinkimą viln., kašmiro ir Šilk, skarelių. 
Ateikite ir įsitikinsite, kad čia perkant sutaupysite.

PRIIMAME UŽSAKYMUS 
vyriškiems ir moteriškiems kostiumams ir paltams.

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

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

vedėtas. Laisvai kalba lietuviškai.

-Negaliu aš. Gaigalius 
žinau,pats juose gimęs ir 
augęs, o Noriūnų visai ne 
pažįstu.... .Nežinodamas 
vietų greit gali galvos ne 
tekti.

Abu sušalo. Pakyla ir 
trepsi kojomis.O žiemos 
dięna jau baigiasi.

-Matyt daugiau šiandie 
jaunebesulaiksime. .Ech, 
būtų gerai...

Tuo tarpukrūmų gilumo 
je pasirodo trys siluetai. 
Sabaliauskas ir Kregždė 
pakelia rankas, tuo pačiu 
atsako ir tie trys-atseit 
savi. Petras Juodiškis-ap 
šerkšnijęs, murz inas, vos 
besilaiko ant kojų. Vytau
tas Šinkūnas godžiai trau 
kia cigaretę ir atrodo kad 
vien tai jam terūpi.Su pa 
rišta ranka Domas Stanke 
vičius apkepusiomis lupo 
mis gaudo orą.

-Vadinasi kol kas tik 
penki,- apžvelgęs visus, 
prabyla Šinkūnas ir pasi
taiso kepurę, iš po kurios 
matyti kuodelis šviesių 
plaukų.

-Ž temą nėra ko kaiš loti 
nosį...

-Eisim į bunkerį, o kiti 
kas netilps-į kaimą. -Saba 
liauskas paslepia bloknote 
U.

-Kregždė pasiliks laukti 
kitų,o mes einam.Nesulau 
kęs ryt vakare sugrįšk.

Kai keturi ištirpsta va 
karo prieblandoj. Kregždė 
ilgai nelaukęs, šauna į kai 
mą ieškoti degtinės,

Bus daugiau.

LaSALLE AUTO SPECIALIST Reg’d
SAV. G. DESROCHERS

Taisau ir dažau lengva* mašina* 
7717 GEORGE LASALLE, QUE.

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

n*mij 366-4203
*
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ME 7-6727
DE LUXE CLEANERS

Sav. P. RUTKAUSKAS
117-6 Avenue, Lachine, P.Q
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GEORGE LAVINSKAS
ALLSTATE INSURANCE 

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

BELLAZZI-LAMY, INC
DO 6-6941 7682 Champlain Blvd. LaSalle
Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langę rėmai, 
izoliacija^ Ten - Test, Masonite, statybinis popietis.
•eMMNCtMOCOMOOMMMMMMMMCOMMMM

Telefonai 768-6679

WINDSOR
DRY CLEANERS & DYERS CO. LTD. 

Valome visokius drabužius ir kitą Jūsų namų apyvoką.
Savininkai:

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

( TELŠIAI PRIESPAUDOJE 
j Telšių kaplnėsekiekvie 
Inais metais .pavasarį, ben 
Idrasis 73 lietuvių bolševi 
I kų nukankintų politinių ka 

linių kapas gražiai aptvar 
komas.Medlnė tvorelė jau 
susenusi,bet naujos staty 
ti bijomasi rusų keršto.Se 
nutė Telšių katedra tebė
ra atidaryta ir gausiai lie 
tuvių lankoma.

Nepriklausomos Lietuvos 
administracija nuoširdžiai 
dėkoja visiems, kas prenu 
meratą apsimoka pirmyn 
už metus.

ter%25c5%25abpi.Su
ker%25c5%25a1to.Se
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TAUPYK IR SKOLINKIS
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAUSIAME

TORONTO LIETUVIU KREDITO KOOPERATYVE PARAMA 

KAPITALAS SIEKIA DU SU PUSE MILIJONO DOLERIŲ 
MOKAME: DUODAME:

43ė% už depositus Morgicius iš 6'/&
5'/ž% numatyta už serus Asm. paskolos i! 7% '

Asmenines paskolas duodame iki $5,000.- ir morgicius 
valdžios nustatytą normą, 66% [kainuoto turto.
Visą narią gyvybė apdrausta santaupų dydyje, bet nedau
giau » 2,000.- Asmeninės paskolos, mirties atveju,apdraus 
tos iki $ 5,000.-
Paramos nariais gali būti kiekvienas lietuvis gyvenąs 
Kanadoje.
Kasos valandos: Kasdiena nuo 10 vai. iki 3 vai. p.p., 
išskyrus sekmadienius. P irmadienį ir penktadienį vakarais nuo 
4 vai. 30 min. iki 8 vai. 30 min. Šeštadieniais nuo 9 vai. iki l vai 
p. p. f liepos ir rugpiįieio men. šeštadieniais uždaryta).

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

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

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

(08 RONCESVALLES AVĖ. 
TORONTO.

Margio vaistinės II aukftas.

Tel: Įstaigos LE 7- 1708: 
Nomg CR9-6166.

NIAGAROS PUSIASALIS
IEŠKANTIEMS PAPARČIO ŽIEDO

Joninės yra liaudies pa 
pročių,viduvasario šventė, 
kviečiantį kiekvieną, jauną 
ir seną,į atvirą gamtą, kur 
renkamos gėlės vainikams 
pinti,kur dainuojama ir šo 
karna. Tai sena lietuviška 
šventė. Sabaliausko daino 
se sakoma:"A kur buvai, 
Jonai ?-Rugeltų lankyt i .Ar 
gerus rugeliai?-Gerus ge 
rūmo, tik tšložėję".

Lietuvoje būdavo suku
riami laužai, ant ilgų kar 
čių iškeliamos uždegtos 
smalinės statinaitės arba 
senos senos ratų stebulės, 
kad apšviestų [ąukus ir 
ir bręstančius javus, kad 
nubaidytų raganas ir kitas 
piktas būtybes .kurios gale 
tų pakenkti derliui ir žmo 
nėms.

Jaunimas,sus įkibęs ran 
komis,eidavo aplink laužą 
dainuojant ir šokant, tai 
sveikos jaunatvės ženklas. 
Joninės yra tikrai būdinga
lietuvių šventė.Gamta pa 
čiame savo gajume,viliote

BRISSON,Aime X
LIBERAL

• KARALIŠKA KOMISIJA TYRINĖJIMAMS 

SPORTUI IR PRAMOGOMS;
• — pagrindinių reikalavimų išdėstymą, 

— bendros apdraudos nustatymų.
• GYDYMAS (Medicare)

visiems, padengiant mediciniškas ir chirurgiškas 
išlaidas.

• PAKĖLIMAS PRIEDLL(AHowances):
--- nuo $8.00 iki $16.00 per menesį vaikams 
nuo 13 - 15 metų amžiaus.

• PRIEDAI STUDENTAMS:
--- taipgi priedas $20.00 per menesi visiems 
studentams nuol6 iki 18 metų amžiaus.

• BUVEINĖS SENELIAMS, KURIEMS 
REIKALINGA PAGALBA.

Birželio 5-tą balsuokite už

Aime Brisson, 
Liberalų oficialus kandidatas

JEANNE-MANCE
apylinkėje.

Laisvalaikiai įtaigoja reikalo turėti ro/ę bendruomenėje “ ;
Ištrauka iš kalbos M. Brisson įstatimdavystšs susirinkime 1965 m. vasario 4 J.į

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.

vilioja kiekvieną išvažiuo 
ti iš dulkėto miesto, į atvi 
rą aplinkumą,linksmai pra 
leisti subatvakarį, pasijus 
ti laimingais draugų ir pa 
žįstamų linksmame subu
vime.

Tokios Joninės ruošia
mos šiais metais Wellan 
de .birželio 18 d. ,kur kiek 
vienas ras tikrą malonu- 
mą.Meninė programa rink 
tinė,žavės visus .Orkes - 
tras šokiams nepaprasto 
gyvumo, iš judins ir apstin 
gusius. Prie alučio ir dai 
na suskambės visame ga 
lingume.kaipkad lietuviai 
yra įpratę užtraukti sutar 
tinę.

Visi iš visur renkasi į 
St^tephen's salę, jau žino 
mą nuo daugelio metų, kur 
vyksta lietuviški parengi 
mai.

Jonines rengia skautų 
rėmėjų draugija.

QUEBEC’AS PIRMYN

SU

APIE MUSU KAIMYNUS
BUFA LIEČIUS
Nuo Bufalo iki St.Catha 

rines-pusvalandis kelio, 
iki Welando ar Niagaros 
dar mažiau.Iš tikrųjų,ne 
skaitlingi Bufalo lietuviai 
veikėjai nuo seniai vienu 
ar kitu būdu jungiasi prie 
Niagaros pusiasalio lietu 
vių veiklos .Patys ką didės 
nio rengdami kviečiasi tai 
kon šio krašto lietuvius . 
Vienas tokių svarbesnių 
įvykių yra kas metai ren
giama Pavergtų Tautų 
šventė, politiniu atžvilgiu 
labai svarbi proga pade
monstruoti pasauliui mūsų 
visų kovą už Lietuvos ir 
kitų kraštų laisvę .Ši savai 
tė bus ir šiemet ir turėtu 
mėm kuo skaitlingiau pa
remti Bufalo lietuvius.

Bufalo lietuviai, kurių 
dauguma turi atsakingus 
darbus, nuolat sueina su 
kitų tautybių veikėjais ir, 
kada tik gal i,atstovauja lie 
tuvių reikalus. Tiesiog 
nuostabu,kaip jie suranda 
laiko, būdami tiek užimti 
beveik visur dalyvauti kuo 
galima gražiau.

ANGLAS.PROFESORIUS- 
LIETUVIŲ KLUBO 
PIRMININKAS

Tai prof.R.Sealey-dės 
tas kalbas ir istoriją Bufa 
lo universitete. Dar būda 
mas Anglijoje, vedė lietu
vaitę .poetę,išleidusią poe 
z i jos rinkinį ir iš jos gra 
žiai ir taisyklingai išmoko 
lietuvių kalbą.Jis labai do 
misi lietuvių tauta, žino 
jos istoriją ir skaito pa
skaitas kitoms tautybėms , 
kuria pasitaikiusia proga. 
Bufaliečiai jį vadina an 
truoju Eretu.

BANKETAS
Gegužės 14 d.KLB-nės 

Wpg. Apyl. Valdyba suren 
gė banketą pagerbimui dai 
nininku ir šokėjų, pas įro
džiusių televizijos piogra 
moję.

Įteikta daiktinė dovana 
tautinių šokių mokytojai J. 
Kriščiūnienei ir piniginės 
dovanos:D. Januškaitei ir 
H.Barkauskaitei. Vakaras 
praėjo jaukioje nuotaikoje. 
Padėkos žodį tarė J.Mali 
nauskas.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

BRANGŪS DRAUGAI IR RINKĖJAI, 

MARGUERITE Bul'RSEOIS 
APYLINKĖS!

Su dideliu pasididžiavimu aš prisistatau mano 
naujos Marguerite - Bourgeoys apylinkės rinkėjams. 
Nauji miesto rinkiminių apylinkių pasidalinimai bu
vo Quebec' o Liberalų Partijos 1960 metų programoj.

Nuo mano pirmo išrinkimo 1961 metais aš dirbau 
visa savo energija patenkinti 130,000 rinkėjų mano 
ankstyvesnėje apylinkėje.

Aš žinau, kad su sumažintu dabartinių rinkėjų 
skaičium- 37,000- aš dar daugiau galėsiu indivi
dualinio dėmesio kreipti mano rinkėjams.

Marguerite - Bourgeoys yra tikrai viena iš geriau 
reprezentuojamų rinkiminių apylinkių Provincijoje, 
turinti visokių etninių grupių rinkėjų.

Aš esu tikra, kad mano rinkėjai įsitikinę, jog su 
Liberalų Partijos 1960 iki 1965 metų pasekmėmis 
mes galime ramiai tikėtis net ypatingesnių atsieki- 
mų ateityje.

Balsavimas yra pilietiška pareiga. Birželio 5-tq 
balsuokime kartu už progreso tęsimų mūsų Provinci
joje!

Balsuokite už jūsų OFICIALŲ LIBERALŲ kandidatą

J.’.ME CL’lrl KIRKLAND-Cž.3 Si'w.Ul

BIRŽELIO 5-tą DIENĄ

BALSUOKITE UZ

CASGRAIN KIRKLAND,ci.1,e X
Sutikimas nuo Kevin Downs, 8550 George St., LaSalle, oficialaus agento p.Claire Kirkland- 
Casgrain, oficialaus liberalu kandidato Marguerite - Bourgeoys apylinkėje.

WINNIPEG, Man.
MOTINOS DIENOS
PAMINĖJIMAS 

/Agronomijos dr. P. Luko 
ševičius Winnipege /.

Gegužės 8 d. vinipegie- 
čial iškilmingai pagerbė 
motinas .Pamaldas atlaikė 
kleb. kun. J.Bertašius,ku
ris visus kvietė 3 vai. p. p . 
į lietuvių parapijos salę 
motinos dienos minėjimui. 
Po pamaldų dr. P. Lukoše
vičius, klebonijoje turėjo 
pasikalbėjimą su įvairių 
organizacijų atstovais.Be 
aptarimo įvairių klausimų 
ir diskusijų jis pasiūlė,kad 
į Winnipeg© šeštadieninės 
mokyklos jaunimo stovyk
lą būtų pakviečiama kele
tas jaunuolių iš Edmonto- 
no, Calgary arba iš kai ku- 
rių kitų apylinkių dėl arti
mesnio susipažinimo bei 
bendradarbiavimo ir to
kiems jaunuoliams vinipe- 
giečiai padengtų stovyklavi
mo išlaidas.Tam geriausia 
surasti vietinių mecenatų. 
Vienam jaunuoliui išlaidas 
sutiko padengti J.Demerec- 
kas, o kitas tuojau įteikė 
kleb. J. Bertašiui 20 dol. 
Tuo būdu dr. P. Lukoševi
čiaus pasiūlymas vietoje 
ir išsipildė.

3 vai.prie įėjimo V. Rut
kauskas ir J.Demereckas 
renka aukas. M iė n j imą ati
daro KLB-nės Winnipego 
Apyl. v-bos p-kas agr. J. 
Malinauskas, kuris taręs 
trumpą įžanginį žodį, pro
gramai vesti kviečia Eug. 
Kalasauską. Vienos minu
tės atsistojimo tyla pager
biamos mirusios motinos , 
o potokviečiamas iš Mont- 
realio atvykęs svečias dr .

P.Lukoševičius paskaitos.
Aplankęs Edmontono,Cal

gary lietuvius, aplankė ir 
mūsų, Winnipeg©, lietuvių 
koloniją.

Dr. P. Lukoševičius pra
dėdamas kalbą pirmiausiai 
pagyrė Winnipeg© jaunimą 
už gražų pasirodymą lietu
viškoje televizijos progra
moje ir po to perėjo prie 
motinos minėjimo.Čia jis 
perskaito skirtus žodžius 
motinai.Duoda bendrą mo
tinos apybraižą. Savo tur
tingoje kalboje išryškina 
motinos vertę šeimoje. 
Jautriais žodžiais giliai 
įkimba į klausytojų širdis, 
kurių akyse ne vienam ir 
ašara nurieda per skruos 
tą.

Po to,mažieji suvaidina 
"Tėviškės Žiburėlis'^ kurį 
režisuoja Milda Bujokaitė. 
Vaidinimui pasibaigus Mil
dai įteikiama gėlių bukė- 
tas ,o publika gaus iai ploja.

Toliau dr. P. Lukoševi-
čius prisistato kaipo Kraš
to valdybos įgaliotinis ir 
toliaukalba apie KLB-nės 
re įkalus.

Pirmiausiai jis duoda 
bendrą informaciją apie 
1986 Pasaulio Lietuvių Jau
nimo Metus ir Jaunimo 
Kongresą, kuris įvyksta 
šiais metais Čikagoje,o 
taip pat 3-ją Dainų Šventę 
ir jaunimoDailės Parodą.

Po to, informuoja apie 
jaunimo metų stovyklą 
"Dainavoj" ir siūlo jauni 
mą registruotis. Informuo
ja dėl piniginio vajaus jau
nimo Kongresui,kur reika
linga surinkti 45.000 do
lerių rengimo išlaidoms 
padengti ir Jungtinių Tau
tų peticijaLPetici ja būsian

ti įteikta Jungtinėms Tau 
toms su iškilminga jauni
mo deklaracija reikalau
jant laisvės pavergtoms 
tautoms, o po šia peticija 
seks tūkstančiai dabar ren
kamų parašų.

Toliau nupasakoja apie 
rengiamą Pasaulinę Paro
dą ir Lietuvių Dieną Mont- 
realyje.Čiajis pažymėjo, 
kadšimtmeč to Spaudos pa
roda Montrealyje įvyks 19 
67 metais, kur lietuviams 
skirta rugsėjo 3 d.Montre
alyje jau esąs sudarytas 
parodos komitetas iš lietu
vių pusės į kurį įeina:R . 
V e rb yla ,St. Kę sga ila, Š iau- 
č tūlis,red. J .Kardelis, Ado
monis,M ylė,Norkeliūnas , 
kun. Pečkys,kun.Jucevi
čius ir dr.P.Lukoševičius. 
Šis komitetas jau planuoja 
ir Lietuvių Dienos progra
mą.

Baigdamas P. Lukoševi
čius klausia:" Pasisakyki
te dėl PLB-nės veiklos, 
ar jos darbai atliekami ge
rai ar blogai?Duokite klau
simų".Į tat atsako dienos 
programos vadovas Eug. 
Kalasauskas: "Išpildyki- 
me.kądr. P. Lukoševičius 
šiandie mūsų yra prašęs , 
tuomet mūsų PLB-nė bus 
laimingiausia visame pa
saulyje".

Povilas Liaukevičius 
duoda klausimą, dėl ben
dradarbiavimo su Lietu
vos okupantais.Tam P. Lu
koševičius duoda išsamų 
paaiškinimą į jį įterpda
mas įvairių pavyzdžių iš 
J,A.Valstybių ir kitur, o 
galutinėje išvadoje pasisa-

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 
lictuviy kultūros ir visuomenės gyvenimo žurnalas. 
Visi paraTai po iliustracijomis dviem kalbomis.

LIETUVIŲ DIENOS
4364 Sunset Boulevard

Hollywood, California 90029

Telefonas: 664-2910

PRENUMERATOS KAINA: met«m» — $60®

1966. VI. 1. - 22(996)

„LIETUVIŠKOJI RAPSODIJA"

1909 m. pradžioje ka
tastrofos metu Tatrų kal
nuose žuvo lenkų kompo
zitorius M. Karlovičius. Jo 
gausiame kūrybiniame pa
likime garbingą vietą už
ima graži „Lietuviškoji 
rapsodija".

Kompozitoriaus gyveni
mas ir pirmieji muzikiniai 
jspūdžiai susiję su Lietuva. 
Jo tėvas Jonas Karlovi
čius — žymus violončelis
tas, muzikos veikėjas ir fi
lologas, — mokėsi Vilniu
je. Vėliau, baigęs studijas 
svetur, J. Karlovičius apsi
gyveno Vilniuje, paskui — 
Podzitvos dvare ir Višne- 
ve, netoli Švenčionių. Čia 
1876 m. gimė Mečislovas 
Karlovičius.

Iš mažens Mečislovas pa
mėgo lietuvių ir baltarusių 
liaudies dainas, skambėju
sias gimtojo kaimo apylin
kėse. Ypač įsiminė papras
ta, išraiškinga plovėjų dai
na. Tos dainos, o taip pat 
lopšinės, kurias, liūliuoda
ma berniuką, dažnai dai
nuodavo senutė auklė, ir 
kitos melodijos, praėjus 
daugeliui metų, iš naujo 
atgimė „Lietuviškojoje rap
sodijoje".

~ =z.
kė: "Norime bendradar
biauti su Tauta, su lietu
viais,bet ne su okupantai^!

Užbaigai tautinių šokių 
grupė .vadovaujama J.Kriš- 
čiūnienės, pašoko:"Nortu 
miego", "Lenciūgėlį" ir 
"Klumpakojį" , kuriuos 
akordeonu palydėjo D.Ja 
nuškaitė.

Vincas Januška parodė 
filmą,kur Winnipeg© jauni
mas pasirodė televizijoje 
su savo tautiniais šokiais 
ir dainomis.

Dr.P.Lukoševičiui padė
kota už paskaitą,KLB-nės 
veiklos informacijas ir už 
apsilankymą Winnipego lie 
tuvių kolonijoje.

Minėjimas baigtas Tau
tos Himnu. K. Striką itis.

AR Ž^OTE K& RAŠO

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

K EI E I 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 pasiisakymu laikraštis per 65 
metus pelnė gerą vardą ir pasitikėjimą.
KELEIVY rasite patarimą teisiniais ir kitais 

klausimais, gražią apsakymą, eilėraščią ir tt: Jis 
turi ir moterą skyrią .

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

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

atstovais.Be
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taupyk ir skolinkis
K O O P E R A T Y V I N I A M E BANKELYJE

21 Main Street East, Room 203 -* Telefonas JA 8- 0511.
Išduodamos asmeninės paskolos is 8% iki 5.000, 

mortgicių paskolos Is 7% iki 66% turto vertės.
UŽ serus mokama 5% dividendo iš pelno, už depozitus 4%.

Veikia nemokamas gyvybės ir paskolų draudimas.
Pilnas čekių patarnavimas.

Darbo dienos: 
pirmadieniais, trečiadieniais ir ketvirtadieniais 9 vai. ryto -- 
3 vai. po pietų, antradieniais ir penktadieniais 9 vai. ryto -- 

•1 vai. po pietų ir 5 vai. -- 8 vai. vak., šeštadieniais 9 val.ryto- 
12 vai.

DIDŽIAUSIA HAMILTONO
Apylinkės

-KRONAS
REAL ESTATE and ins. ltd.

Hamilton's largest Realtor

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

SIŪLO:
• Didžiausią pasirinkimą namą, apartmentą, 

farmą, biznių ir t.t.
• Daug gerą 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 p a s i t i k ė j i m u

-KRONAS^
REALTORS.

Balandžio pradžioje Va 
sarto 16 d. gimnazijai buvo 
pasiųsta 400, -dot. ir sale 
ziečių-2OO, -dol.paramos

ŠALPOS REIKALAI
ŠF komitetas balandžio 

pabaigoje aptarė šalpos rei 
kalus .Aptarus buv. rinklia 
vos vajų, išreikštas pasi
tenkinimas jo duomenimis, būrelių surinktų aukų. Ko 
Iš esamų kasoje lėšų buvo 
paskirta 5O,-dol.vietos lie 
tuvių seštad. mokyklai ir 
25,- dol. esančiam prie
glaudoje ligoniui paramos. 
Sekančiam lėšų telkimo va 
juibus paruošti nauji auko 
tojų sąrašai. Tuo pačiu ir 
esamas 20 rajonų skaičius 
padidės iki 301 Manoma , 
kad mažesniam rajonui bus 
mažiau sunkumų surasti au 
kri rinkėją.

Paskiausiais metais Va 
sario 16 ir saleziečių gim 
nazijų rėmėjams nebuvo iš 
duodami kvitai.Nuo dabar 
būrelių vadovai prašomi 
išdavinėti pakvitavimus vi 
siems rėmėjams.Pakvita 
vimo knygutes parūpins ŠF 
komitetas..

Posėdis buvo labai dar
bingas ir sklandus. Jis vy 
ko Alb. ir Alfonso Pilipavi 
čių namuose.Po posėdžio 
jo dalyviai buvo pavaišinti
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GEGUŽĖS 5-tų DIENĄ

BERNARD COUTURE

OFICIALU

KANDIDATĄ

M E S

TURIME
T URĖTI

QUEBEC

Darbas visiems!

kiekvienas kvebekietis turi teise turėti pakankamą gy
venimo lysi užtikrinti savo ir savo seimos gerbūviui.

NESPECIALIZUOTO DARBO MINISTERIJA
... darbų suieškojimas, formavimas ir pertvarkymas

MOTERŲ LYGYBĖ DARBUOSE
... pritaikymas principo: "vienokiam darbui, vienokis atlyginimas". - .nėštumas be teisių praradimo

NAUJI PERSIKĖLIMO PRIEDAI
... provinciniams darbininkams ir jų šeimoms persikėlimo ir įsikūrimo išlaidų atlyginimas

PROFESINIS PATOBULINIMAS
... kursais darbe, SUAUGUSIŲJŲ APMOKYMU, priedais besitobulinantiems

GERESNES DARBO VALANDOS
... progresyviškai reguliari darbo savaitės "riba" bus sumažinta iki 40 valandų

METINĖS ATOSTOGOS VISIEMS
... atostogos apmokamos,mažiausia, 2 savaitės po metų ir 3 savaitės po 5 metų

BE TO, KIEKVIENAI SRIČIAI BUS DUOTA:

miteto noras būtų Vasario 
16gimnazijai šiais metais 
iš viso pasiųsti 1OOO, -dol. 
Mums trūksta mažesnės 
pusės šios sumos,todėl rė 
mėjų būrelių vadovai prašo 
mi aukų rinkiim ą suintensy 
vinti ir dar neperduotas su 
rinktas aukas Fondui per 
duoti artimu laiku.

Gegužės pradžioje buvo 
paruošta ir pasiųsta įvai
rių rūbų 12 siuntinių, Suval 
kų trikampio lietuviams. 
Įpokavimo medžiagai ir 
persiuntimui išlelsta-7O 
dol.

Rūbams prašymai Fonde 
nuolat gaunami. Jie ypač 
pagausėja po to,kai siunti 
niai pasiekia adresatus.To 
dėltautiečiai,turintieji lie 
karnos aprangos ir apavo , 
prašomi Fondui perduoti 
kiekvienu laiku, neaplen
kiant ir vasaros atostogų,

ŠF Informacija . Apie Hamiltoną daugiau 2-me

■ industriniais centrais, kurie užtikrins naujų 
darbų sukūrimą

■ darbo aprūpinimo ir pertvarkymo tarnyba pra
monės ir žemės ūkio darbininkams

■ suaugusiems nuolatinė ir pilna apmokymo sis
tema /naujuose vidurinių ir aukštųjų mokslų 
centruose/

■ vienetai laisvalaikių sunaudojimui sportui ir 
turizmui/parkai, stovyklavietės, paplūdimiai, 
slidinėjimo centrai,baseinai, salės.../

■ vasaros stovyklos, vaikų darželiai

■ administratyvinis centras, kuris užtikrins visų 
valdiškų patarnavimų koardinavimą

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

y Darbo Kodeksą, kuris privertė visus darbdavius 
priimti sindikatinę tvarką

. sąjungų kolektyvinių derybų teisę visiems ctvili- 
niams tarnautojams /įskaitant ir "profesionalus"/ 
ligoninėms ir instruktoriams

7 darbininkų perklasifikavimą /kasyklose Thetfor- 
de, Malartic, Vai d’Or, Domtar ė Portneuf/,ku
ris tapo pavyzdžiu visam kraštui 
jau ruošiamas projektas, kuris pagelbės apie 
13,000 darbininkų persikelti į kitą darbo sri
tį /batų pramonėj, popieriaus pramonėj, kasyk
lose ir daugelyje Gaspesie kaimų/

711,476 žiemos darbų programas, kurios Quebe- 
cb darbininkams nuo 1960 metų davė $141,841,072

7per 5 metus vasaros nedarbą sumažinom nuo 
9.2% iki 5.4%

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

vardu, naujus pokalbius, kurie apipavidalins mūsų bendrąją ateitį.

Stipriam Quebec’ui ...saugokim Quebec’o pažangą!
BALSUOKIM UZ OUEBECĄ

PIRMIAUSIA APYLINKE

Mes turime turėti tikra vietos reprezentantų

Mes turime turėti jaunų ir pajėgų atstovų

• Mes turime turėti Marguerite - Bourgeoys vyra 
norintį ir galintį išspręsti mūsų problemas

Mes turime sugrųžinti šia apylinkę i viešumą

• Mes turime turėti daugiau atsiek imu negu pažadų

Komitetas:
55- 90 Ave., LaSalle.

366-7822
366-9313

BALSUOKIME

U Z

BALSUOKIM UŽ LIBERALUS

Metūge d'inUrit public publič per M. Jeen Morin. 905 rue Pratt. Montrėel 8. agent officiel du Parti Libėral du Quibec

BERNARD COUTURE
CANDIDAT OFFICIEL UNION NATIONALE OFFICIAL CANDIDATE

Autorit4e par Edouard Limier, 78-6e avenue, LaSalle agent offidel pour Bernard Couture, candidat UN. Authorized by Edouard Lustier, 78-6th avenue, LaSalle, official agent for Bernard Couture, UN candidate.
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MOiV TjREAL
ŠAUKIAMI DU SVARBŪS SUSIRINKIMAI

KLB Montrealio lietuvių 
Seimelio Prezidiumas šį 
penktadienį, 7.30 vakaro 
Aušros Vartų salėje šau
kia visų Montrealio lietu
vių organizacijų pirminiu 
kų arba jų įgaliotinių susi 
rinkimą labai svarbiu Jau 
nimo Kongresb ir Petici
jos Jungtinėms Tautoms 
reE<alu ir prašo būtinai 
susirinkime dalyvauti. 
Labai svarbu, kad daly
vautų jaunimo organiza
cijų atstovai ir kiek gali 
ma daugiau jaunimo-stu-

lomą Bachelor of Scien
ce. Baigusieji kviečiami 
atsiųsti savo foto.
• Motinos pagerbimas 
/šauerts/ sekmadienį pp. 
Girinių naujoje reziden
cijoje /Il Applle Hill Rd., 
Baie d'Urfe, tel.453-8760/ 
buvo suruoštas p.Rūtai L 
Lukoševičienei. Dalyvavo 
gražus būrys moterų, ku
rios p. Lukoševičienei į- 
teikė dovanų.
• Aukso Žąsis Montrealy 
praėjo nemažu pasisekimu 
Montrealiečiai filmu nenu

AUŠROS VARTŲ PARAP.
- Ateinantis penktadienis 
yra pirmasis mėnesio 
penktadienis .Mišios ryte- 
7 vai., vakare-7.30.
- Prisimenant 25 metų su 
kaktį nuo pirmojo masinio 
lietuvių trėmimo į Sibirą 
1941 m. ruošiamas tų skau 
diųjų birželio įvykių pa 
džiųjų birželio įvykių pa
minėjimas birželio mėn. 
12 d., sekmadienį, 7.30 
vai. vakaro AV parapijos 
bažnyčioje.
- Pereito sekmadienio 
rinkliava-$225.OO. Šian
dien yra antra rinkliava 
Kanados Krikščionių Pa
viljono 1967 metų Parodos 
paramai.

dentų, skautų-skaučių it 
bendrai jaunimo.

Kitas susirinkimas šau
kiamas trečiadienio vaka
re ten pat 7.30 vakaro- 
tai Lietuvių Dienos bei 
Pasaulinės parodos rei
kalu. Visi prašomi daly
vauti. Kviečia Seimelio 
Prezidiumas.
YRA BAIGUSIU AUKŠTUO

SIUS MOKSLUS
McGill universitetą dabar 
baigė 1, 891 asmuo. Jų tar 
pe yra lietuvių: A.Šarkis 
odontologiją, J. J.Mansta- 
vičius psichologiją ir J. J. 
Maskoliūnas chemiją. Inž. 
Ač KličiuS įsigijo naują s 
specialybę- administraci-

los kolegiją pabaigė pp. 
Baršauskų/ve rduniečių/ 
sūnus, kuris ruošiasi stu 
dijuoti mediciną. Loyolą 
baigė ir Saulius Antanas 
Daukša biologijos-chemi- 
jos specialybę ir gavo dip-

SAULIUS ANTANAS DAUKŠA 
šį pavasarį baigęs Loyolą Bachelor 

of Science laipsniu.

ma į ta pat vietą 4 vai. po 
pietų. Maisto, gėrimo ir 
transporto išlaidas apmo 
ka "Litas". Visi tėvai,ku 
rių vaikai dar nėra "Lito" 
nariais, kviečiami iki šio 
mėnesio galo juos įrašy
ti ir užpildyti ekskursijos 
anketą .Kodėl nesuteikti sa 
vo jauniesiems progos da 
lyvauti lietuviškoje iškilo

"BA LTIJOS" STOVYKLOS 
PATALPOMIS
šią vasarą ruošiasi pasi
naudoti: Lac Sylvere Asso 
ciation savo metiniam su 
sirinkimui birželio mėn. 
18 d., Akademinis Sambū 
ris-Joninių Šventei, Moks 
leiviaiir studentai ateiti-

DR.J. Š E M O G A S

5441 BANNANTYNE.yerdun. 
Pirmadienįir
i . • . j- • 2-4; 7-9 p.m. ketvirtadieni
lantradienį ir _ ,
i . ... 2-4 p.m.'penktadieni

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

PO 7-3175; namy 6-9582.
------------- —-----------------------

DANTCGYDYTOJAS
Dr. J. MALIŠKA

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

Namų tel.: MU 1-2051.

sivylė. Plačiau bus para
šyta sekančiame NL nr.

"LITAS" ŠIO MĖNESIO 
PABAIGOJE

prirašo trijų menes ių palu 
kanas už depozitus, todėl 
labai patogu šiuo metu 
Tamstų judomas santau
pas iš kitų bankų perkelti 
į "Litą".
Už depozitus "Litas"moka 
4%.duoda nemokamą gyvy 
bės draudimą ir grąžina 
apmokėtus čekius.

Taip patprimenamąkad 
"Litas" duoda beprocenti 
nes gyvybės apdraudos pa 
skolas iki $2OOO.OO."Li 
to" nuo sekančio mėnesio 
paimtas akcidentinis drau 
dimas galioja ir šioms pa 
skoloms be jokio papildo 
mo atlyginimo. Pr.R.

DIDELIS KONCERTAS
op. sol. E. Kardelienės ve ninkai liepos 16-23 d. ir 
damos Muzikos Studijos į-skautų tuntai liepos 23 d.

. vyks birželio 19 dieną, sek iki rugpiūčio 7 d.
madienį, 6 valandą po pie- Netrukus bus paskelbtos 
tų Aušros Vartų parapijos sąlygos stovykla naudotis 
salėje. Rarengimų orga- pavieniems asmenims ir 
nizatoriai prašomi tą datą šeimoms.
rezervuoti šiam, jau prieš
mėnesį laiko skelbtam kon PARAMA " BALTIJOS " 
certui, kuris sutampa su STATYBAI.
Jaunimo metais "Baltijos" stovyklos sta
• Palangoje numatoma ge-įyba vyksta pilnu tempu . 
gužinė birželio 19 d.
JAUNIMO EKSKURSIJA

"Litas" šiemet rengia 
jauniesiems savo nariams 
ekskursiją į Granby zoolo 
gijos sodą. Ekskursija 
įvyks birželio 18 d. .šešta 
dienį.Išvykstama autobu
sais nuo abiejų "Lito" sky 
rių g vai. ryto ir grįžta-

DR. A. O. JAUGELIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA

14 JO Guy Street, 1 aukštas 
11 - 12 kambarys.

Tel. 932-6662: namų 737-9681

ADVOKATAS
STASYS DAUKŠA, L1..D.

4 Notre Dame St. E.
Suite 902 ir 903

Tel: 861-8478 ir 861-8479'

DR. V. GIRIUNIENE
DANTŲ GYDYTOJA 
3938 Rosemount Blvd.

T el:RA 7- 5552: namų R A 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 COP N I CK
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

Notaras
J. BERNOTAS 

B.A., B.C.L.

Sun Life Building 
Suite.200!

Tek: UN 6-4364.

LIETUVIŠKAS PUSVALANDIS GIRDIMAS KAS 

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

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

gi H A įf g f 1 465 De Seve St., Montreal 20, P.Q.
TEL. 766 - 5827

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

KASOS VALANDOS:

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

Darbo dienomis: 10.00 — 3.00 vol. i3907 Rosemount Blvd., tel. 722-2472 
kasdien, išskiriant pirmad. ir šeštod. D'enR: penktad. 1.00 -6.00 vai.

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

Mergaičių sekcijos pasta 
tai jau baigiami, o berniu 
kų sekcijos jau pradedamu 
Pusė numatyto miško va
lymo darbų jau atlikti.Vi 
siems tiems darbams rei 
kalingos lėšos.

Atskiros Montrealio Lie 
tuvių organizacijos prie 
"Baltijos" stovyklos kuri 
mo per visus tris metus 
prisidėjo sekančiomis su 
momis:

"Litas"-$1,7OO, OO, Tė 
vai Jėzuitai-$500.00, Auš 
ros Vartų par. -$500.00 , 
"Neringos" Sk. Tuntas- 
$200.00, "Geležinio Vii 
ko" Sk. Tuntas-$2OO. OO , 
Montrealio Skautų Rėmėjų

Būrelis-$2OO.OO, Šv.Ka 
zimiero par.-$200.00, 
KLB Montrealio Seimelio 
Prezid.-$150.00, KLB 
Krašto Valdyba-$1OO.OO, 
Šaulių Kuopa-$4O.OC\K LB 
Kult.Fondas-$25. OO, "Vy 
tauto" Klubasr$25.OO, 
Liet. Katal. Moterų D-ja 
-$25.00, Šv. Kazimiero 
JaunimoKlubas-$2O.OO. 
Viso:-$ 3, 885.00.

Būtų gražu,kad jų pavyz 
džiu pasektų ir kitos Mont 
realio lietuvių organizaci 
jos. Atžymėkime jaunimo 
metus Montrealyje pašto 
viu paminklu - užbaigta 
"Baltijos" stovykla. Ji tar 
naus ne tik mums, bet ir 
kitoms kartoms po mūsų . 
Ypatingai prašomos šį 
klausimą pasvarstyti tos 
organizacijos .kurios jauni 
mo globa laiko vienu iš pa 
grindinių savo uždavinių, 
o tačiau lig šiol šiam svar 
biam projektui yra davę 
labai mažai arba visai nie 
ko. Antra vertus, ar gali 
būti lietuviškų organizaci 
jų,kurioms jaunimo reika 
lai nerūpėtų?

Šiuo metu kiekvienas do 
leris "Baltijai" labai rei 
kalingas, kadangi kasdien 
ateina naujos sąskaitos . 
Užtat kas duoda laiku, tas 
duoda dvigubai.

P.Rudinskas
Stovyklos Komiteto P ir 

mininkas.

VASAROTOJU DĖMESIUI I 
Lietuviška Jansonų vasar
vietė Cape Cod vila

AUDRONE
Šiais metais atidaroma vasa

rojimui nuo birželio mėn. 18 d. 
iki rugsėjo mėn. 15 d.

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

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

VASAROTOJAMS

Yra laisvų kambarių vasa
rojimui prie Iberville - 
St. Jean, P.Q.

Skambinti tel. PO 7- 8769.

J. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS

SIUVU IR PARDUODU

Taisau ir Remodeliuoju
Vasaros laike saugojimas 

/ Storage /.

6396 Bannantyne, Verdun. , 
PO 7-6183. .

• Dr.Rimas Kriščiokaitis iš 
Cambridge,Mass, su šeima ir 
tėvais Pr.ir L.Kriščiokaiciais 

,is Hartford, Conn.,šį savaitga 
lį lankėsiMontrealyje svečiuo 
damiesi pas Paukštaičius, ir 
buvo apsilankę “Auksinės 
Žąsies“ filmoje bei pobūvyje 
šeštadieni.

t

• Capt. RV PaukŠtaitis su 
žmona Karina Quebec’e, su
silaukė pirmagimio sūnaus,o 
dail. R.ir O.Bukauskai antro
jo. Dalyvaudami “ Auksinės 
Žąsies“ filmo pobūvyje gė
rėjosi vyrų prieaugliu.

LIETUVIŠKO GYVENIMO.,.
/atkelta iš 1 psl./ 

gražią ir turiningą kalbą, 
kurioje trumpai išdėstė 
klubo įsikūrimą ir kokias 
funkcijas dabar atlieka. 
Don Varno posto salė buvo 
perpildyta svečiai s ir vieš 
n iom is .kuriuos linksmino 
A .Ramonio,orkestras, pri 
tariamas balseliu Petere 
nių. Klubo narys Valenti
nas Albinas linksmino sa 
vo sukurtu humoru.
• Prezidentas Johnsonas 
gegužės 17 dieną lankėsi 
Chicagoje.Čia jis buvo su 
tiktas su plakatais ir lietu 
vių grupės ,kuri parodė pri 
tarimus vedamai politikai 
Vietname.
• Prekybos Buto banketas 
smagiai praėjo gegužės 16 
d. kuriame dalyvavo apie 
400 svečių ir viešnių.

Butas banketo metu ap 
dovanojo stipendijomis po 
$500.00 Mildą Pakalu iš 
kytę ir Ž ivilę Paliuliūnaitę.

TORONTO LIETUVIŲ 
Kredito Kooperatyvo “Pa
rama“ kapitalas didėja ir ko
operatyvas jau turi 2253 na
rius. Nuo Šių metų pradžios 
taupomos sąskaitos padidė
jo 0214,000.-, o asmeninės 
ir nekilnojamo turto pasko
los padidėjo $62,000. Pelnas 
per penkis mėnesius sudaro 
apie 20,000.
Šie skaičiai rodo, kad Para 

ma auga ir artinasi prie trijų 
milijonu balanso, o josios 
veikimas prilygsta didžiau
sioms finansinėns įstaigoms.

Taupytojų patogumui kas 
ketvirtį iki 10 d. įneštos su
mos įeinama - depositų sąs
kaitą, palūkanos užskaito
mos uz vtsą ketvirti. Kaip 
tik liepos mėn. prasideda tre 
fcias ketvirtis, tai kiekvienas 
taupytojas turi progos savo 
santaupas patvarkyti pagal 
šias palankiausias sąlygas. 
Naujai įstojusiems nariams 
palūkanos mokamos visai ne 
atsižvelgiant i ketvirčius,bet 
nuo sekančio mėn. 1 d.

Todėl nepraleiskime progos 
jungtis j pirmutini ir didžiau
sią Toronto Lietuviu Kredi
to Kooperatyvą “ Parama“, 
nes Kredito Kooperatyvo au
gimas duos daugiau naudos 
ir lengvatų nariams.

Laikykimės kooperacijos 
Šūkio:Vienybejė - galybė!

IŠSKRIDO EUROPON 
Du jauni keliauninkai- 
J.Lelis ir S.Masionis 
gegužės 20 d. išskrido 
dviem mėnesiam atosto 
gų į Europą. Jie iš anks 
to Paryžiuje pasisamdė 
automobilį, kuriuo apva 
žiauos daugelį Europos 
valstbių. Londone juos 
lietuviai mielai priėmę, 
vaišinę, aprodė Londo
no miestą.

Tuo pačiu metu bankinin
kas Justas Mackevičius 
įteikė stipendijas Algiui 
Augustinui ir Rūtai Jony
naitei. Banketui vadovavo 
Buto p-kas A.Baliūnas.
• Myk. Vaidyla sušaukė 
sandariečių susirinkimą, 
kuriame buvo tartas i, kaip 
lapkričio rinkimuose rem 
ti lietuvius kandidatus.

Dr.P.MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais 

pagal susitarimą.

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

Raštinė: LE 4-4451.

PASAULIO LIETUVIU 
INŽINIERIŲ IR ARCHI 
TEKTŲ /PLIAS/ 
Toronto skyriaus visuoti 
nis narių susirinkimas įvy 
ko š.m. gegužės m. 13 d. 
Lietuvių namuose,H29Dun 
das St.W .Toronte, daly vau 
jant skaitlingam kolegų 
skaičiui ir kolegoms sve 
čiams iš Hamiltono.

Buvo padiskutuota įvai 
riais PLIAS’Toronto sky 
riaus einamais reikalais . 
Visuotinis susirinkimas 
valdybai pasiūlus, nutarė 
pagyvinti veiklą profesinėj 
srity .kartu aktyviai įsijun 
giant į visuomeninį gyvent 
mą.

Šiais metais aukos buvo 
paskirtos sekančioms or
ganizacijoms bei spaudai :
1. Pasaulio Lietuvių Jauni 
mo Kongresui- $100.00
2. Šeštadieninei Mokyklai

$ 50.00
3. Skautų Stovyklai "Romu
va" $ 50.00
4. " Technikos Žodžiui"

$ 50.00
5. "Lituanus" žurnalui

$ 30.00 
6.Sporto Klubui "Aušra"

$ 20.00 
7.Sporto Klubui "Vytis"

$ 20.00
Esamos valdybos kaden 

c i jai pasibaigus buvo iš
rinkta nauja valdyba, iš: 
pirm.-inž .B .Baranauskas, 
vicep.-inž. V. Balsys, Jr., 
sekr.-inž.V.Matulevičius , 
ižd. -inž. V. Liuima,
1- vald, narys-arch. A. Kul 
pavlčius,
2- vald.narys-inž .S .Mas to 
nis. _ o — o —

Nepriklausomos Lietuvos 
administracija labai dėkln 
ga visiems, kas už lalkraš 
tį apsimoka už metus pir
myn.

NUOSAVYBĖ PARDAVIMUI

CHOMEDEY - 6 kambarių bungalow, 3 miegamieji, 
2-ju vonių, gražiausiai įrengtas skie
pas, visiškai šalia mokyklos ir cent
rinių parduotuvių.(Shopping Centre).

TEL. MU 1- 4659.

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

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

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

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

Petrulį, tel: 522-2353

I.G.ELECTRICR’d.
Elektros kontraktorius

IGNAS G U R C I N A S .

889 ■ • 56 Avenue
L a c h i n e. Tol. 631 • 0882 ,

LAIKRODININKAS
ANTANAS ŽUKAS
1855 WELLINTON ST.

Tel. WE 2- 0644.
TAISAU IR PARDUODU 

ŽEMOMIS KAINOMIS 
LAIKRODŽIUS IR JUVELYRUS.

AR ŽINOMA, KAD

’’NEPRIKLAUSOMOS' 
LIETUVOS” SPAUSTUVĖ

spausdina bilietus, pakvietimus, vizi
tines ir padėkos korteles, įvairius 
blankus, receptams lapelius, vedybi
nius pakvietimis, mirties atveju už
uojautos laiškus, visokius ” statemen 
tus”, vokus su adresais, laikraščius, 
žurnalus ir knygas.
Darbą atlieka pi giau,negu kitos spaus 
tuvės. Kviečiame įsitikinti.

Spausdintus gedime priimti paštu ir paštu 
pasiųsti.

Adresas: 7722 George Street,
LaSalle,Montreal,P. Q. 
Canada.

A P S I DRAUSK! 
ADAM0N1S INSURANCE AGENCY INC.
GAISRAS - AUTOMOBILIAI - ATSAKOMYBĖ - GYVYBĖ

P. ADAMONIS
Chartered Insurance Broker

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

S - tos “ Lite“ No. 752 D

A. NORKELIŪNAS
Commisioner of the Superior Court of Montreal

MONTREAL ENTERPRISES REG’D
VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS.

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

Sales Managers Assistant 
Keating Ford lietuvis atstovas 

769- 8831.

Sales Limited

4415 Bannantyne Avė., 
V e r d u n .

F ALCON—FAIRLANE 
GALAXIE—TIIUNDERBIRI 

MUSTANG —TRUCKS

USED CARS
1 year guarantee.

Kreipkitės į
LEO GURECKAS

Tel. namų D06-2548 
Įstaigos 769- 8529.
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