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Daniel Johnson, Union National partijos lyderis, iš 
tikrųjų ne toks linksmas po rinkimų, negu jis čia pa 
rodomas prieš pat rinkimus, o Jean Lesage, Libe
ralų lyderį, po rinkimų, kaip matome, truputį sma
ugia. .. Netikėti rinkimų rezultatai...

KVEBEKO PARLAMENTO RINKIMUS LAIMĖJO
UNION NATIONAL

Dienos herojai: dešinėje Amerikos astronautai T.Staf
ford /kairėj/ ir E. Cernan, įvykdę trijų dienų skrydį 
aplink Žemę ir pasiekę rekordą- Cernan laisvai erd - 
vėje plaukė 2 valandas ir penkias minutęs. Kairėje gi 
Mao Tse-tungo "išvalytasis" Pekino burmistras...

Svarbesnieji savaites 
reiškiniai

Kvebeko parlamento rin
kimuose įvyko netikėta st
aigmena. Jos nelaukė nei 
liberalai, net jų opozicija- 
-National Union. Buvo įsi
tikinta, kad laimės libera 
lai, todėl staigmenai ne - 
buvo pasiruošta nė vienos 
pusės. O staigmena įvyko 
dėl "nežinomųjų": pirmą 
kartą rinkimai vyko sek - 
madienį:balsavo tie, kur
ie ėjo į bažnyčias, o kas 
savaitgaliui išvyko, nega
lėjo balsuoti; pirmą kartą 
balsavo būrys jaunimo,ko 
anks č iau nebuvo. Š it ie" ne - 
žinomieji"ir padarė staig 
meną, "atsidėkodami" Li
beralams, kurtuos Natio - 
nal Union viršijo 5-6 vie
tomis. Galutiniai rinkimų 
rezultatai dar nebuvo pa
aiškėję išleidžiant laikra
štį.

Pirmadienio vidudie
nio radio žiniomis, prie 
liberalų esą dedasi Uni
on National "nepriklauso
mieji". Be to, atidarius 
6 dėžes /kariuomenės/, 
santykis dar pasikeitė, 
tai atrodo, kad atstovų tu
ri beveik lygiomis ir Libe 
ralai ir Union National, - 
todėl jau kalbama apie 
naujus rinkimus.
RINKIMAI KANADOJE

Prince Edward Island , 
mažiausioje Kanados pro 
vincijoje,įvyko rinkimai, 
kuriuos laimėjo liberalai, 
kaiprovinciją ligšiol valdė 
konservatoriai.Iš 32 pro
vincijos parlamento vietų 
16 laimėjo liberalai, o kon 
servatoriai gavo 14. Vieno

ŽINIOS TRUMPAI
• Gemini 9, Staffor ir Ser 
man dukart bandė susijungi 
ti su Agena, bet nepavyko L 
nuo jos atskirti kapsulės . I
• Erdvių laivas Surveieris, | 
minkštai nusileidęs į Menu I 
lį, jau atsiuntė 1500 foto I 
nuotraukų, kurios išaiški-| 
no,kad Mėnulio paviršiuje ■' 
dulkių sluoksnio nėra.
• SSSR užs. reik. min.Gro ‘įt 
myka atsiuntė Jungtinėms S 
Tautoms pasiūlymą sudaryl 
ti sutartį, kad Mėnulis ir | 
kiti dangaus šviesuliai ne 
būtų naudojami kariniams 
tikslams .Anksčiau tokį pa 
siūlymą padarė JAV prezfcL 

j e apylinkėje mirė kandi
datas .todėl rinkimai atldė 
tt.
ONTARIO LAUKIA SVETI 
MO KAPITALO

Prieš dvi savaites buv . 
finansų ministeris Gordon 
išleido brošiūrą, kurioje 
pasisakoprieš svetimo ka 
pitalo įsileidimą ir siūlo 
pasinaudoti savo ištekliais.

Tuo tarpu Ontario prov . 
min.pirm.Robarts pasisa 
ko visiškai priešingai, Ro 
barts įrodinėja,kad sveti
mas kapitalas į provinciją 
ir valstybę atėjęs, kuria 
gyvenimo gerbūvį, todėl 
jis pasisako,kad svetimas 
kapitalas juo gausiau atei 
tų į Ontario provinciją.

ORO LINIJA
KANADA - MIAMI 

kuri jau turėjo būti atida 
ryta,laikinai sulaikyta,nes 
kilo kai kurių neaiškumų, 
kurie nebuvo numatyti. Ca 
nada Air linija Montrealis, 
Torontas ir Tampa Flori 
doje jau veikė, bet dabar 
laukiamas tos linijos pra 
tęsimas.

DIDŽIULĖ STATYBA
Electric Reduction Co. 

of Canada Long Harbor 
prie Placentia Bay arti
miausiu laiku pradeda sta 
tyti fosforo fabriką.Staty 
bai paskirta 40 milionų 
dolerių.Firma jau pasira 
šė 25-riems metams su
tartį su Bate d’Espoir, ku 
ri naujam fabrikui tieks 
elektrą.
• Uosto darbininkų strei
kas Montrealyje dar tebe

Vyskupas Maželis mirė 
Lietuvoje, kur dąbar li- 
kotik vienas vyskupas - 
Labukas-Matulaitis.

GERIAU MAŽAI NEGU VISAI NIEKO...

Tai Montrealio kandidatės į "Miss Lithuania" Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kon
grese. Viduryje karalaitė Ramunė Kudžmattė ir dešinėje A.Bitnerytė, kairėje 
L. Šarkaitė. Montrealio mergaitėms linkime Kongrese sėkmės.

Foto T. Laurinaitis.

Jaunimo Peticija - visų lietuvių Peticija
Kai žvelgiame į praėju

sios savaitės įvykius ir 
juos vertiname,visų pirma 
žiūrime,ką gera jie duoda 
žmonijai ir kaip jie atsi
lieps Lietuvos reikalams 
ir ar bent kuo jie juos pa
lies.

Šia prasme 
ČEKOSLOVAKIJOS KOM
PARTIJOS SUVAŽIAVI - 
MAS,kuris jau pasibaigė, 
turi mažą prošvaistėlę:Ru 
munijos komunistai nepri 
tarė trafaretiniam Mas - 
kvos diktuojamam nusista 
tymu i, r e ikalau janč ian^kad 
visi komunistai teiktųs i ap
link Maskvą. Rumunija pa
sisakė už atsipalaidavimą 
nuo Varšuvos pakto ir glau
desnius ryšius su vakarų 
valstybėmis.

Įdomu, kad Rumunijos 
kompartijos vadas ir drau
ge ministeris pirmininkas 
Ceausescu,po to, kai jį Bu
karešte aplankė Rusijos 
diktatorius Brežnevas, ry
tojaus dieną Varšuvon pa
siuntė griežtą notą,kur toje 
pareiškė Rumunijos pasi
traukimą iš Varšuvos pak
to ir pasisakė už Rusijos 
kariuomenės atšaukimą iš 
satelitinių kraštų.

Nemažiau įdomu,kad 
RUMUNIJOS POLITIKA 
VARŠUVOJE RADO PRI
TARIMĄ, ypač karintuose 
sluoksniuose. Jai pritarta 
karo ministeris ir eilė mi- 
nisterių,tiktai Gomulka lai- 
kosi Maskvos autoriteto.

Komunistinio Rusijos 
diktatoriaus,Brežnevo, nėr 
vai neišlaikė ir jis į Ceau
sescu pasisakymus reaga
vo per Pravdos laikraštį. 
Girdi,ir mes nenorime ka
rinių blokų,bet Atlanto są
junga sukurta agresijai,tat 
reikia palaikyti Varšuvos 
paktą.

Brežnevas veidmainiau
damas nei neužsiminė, kad 
NATO NEPADARĖ NEI 
MAŽIAUSIOS AGRESIJOS, 
bet Sovietinė Rusija pasi
grobė eilę valstybių, laiko 
pasiglemžusi karinės jė
gos pagalba,tai Rumunijos 
pasiūlymas paleisti Varšu
vos pakto sąjungą, išvesti 
iš okupuotų valstybių savo 
kariuomenę, žinomą,Rusi

jai nepriimtinas.Bet gi Ru
munijos laisvės pasiilgi
mas ir pasukimas į laisves- 
nius Vakarus, yra labai 
svarbus naujas reiškinys . 
Ypač svarbus, kad Vienoje 
įvykęs Vakarų Europos ko
munistų partijos suvažiavi
mas taip,kaip ir rumunai., 
pasisakė toje nąčioje lais
vėjimo principų dvasioje. 
T at,kas pasitiki e vol iuc i ja, 
nors tai yra lėtos eigos ke
lias, vis dėlto šiuo atveju 
turi viltingesnį reiškinį.

INDONEZIJOS IR MA LA
ŽUOS DERYBOS, 
vykusios Tailando sostinė
je Bangkoke,pasibaigė sėk
mingai. Abiejų valstybių 
atstovai, Malazijos Abdul 
Razak ir Indonezijos Malik 
susitarė baigti vadinamą 
"konfrontacijos politiką" , 
kurią pradėjo SukaYno ir ei
ti bendradarbiavimo ke
liais. Šis susitarimas Azi
jos rytams didžiai naudin
gas,nes juo pašalinama vie
na iš nemaloniųjų politinių 
bei karinių Azijos rytų 
žaizdų.

AFRIKOJE PRASIDĖJO
MAIŠATIS

Jeigu daugiau kultūringo
se bei civilizuotose tauto
se tebesireiškia ir dar ii* 
giau tebesireikš maišatis, 
kurioje paneigiama pilie
čio valia ir teisė, pajun
giant viską smurto vyravi
mui,tai juo mažiausia rim
ties galima laukti iš lauki
nių dar tautų,kokių Afri
kos naujose valstybėse yra 
dauguma.Taip yra ir Kon
go valstybėje .kurios teisė
tą valdžią nuvertė gen.Mo
butu. Bet valdyti nemoka. 
Todėl susilaukė ekonomi
nės kriėės. Norėdamas su
versti kaltes kitiems,Mo
butu sugalvojo 
SĄMOKSLĄ, A PKA LTINO 
BUVUSIUS MINISTERIUS 
IR PAKORĖ jų 4 viešai, 
kad žmonės bijotų priešin
tis jo diktatūrai. Tai visų 
diktatūrų smurtinė išsilai
kymo priemonė. M iii jonus 
išžudė Stalinas, Hitleris , 
Musolinis, žudo Frankas, 
Castro ir kiti diktatoriai, 
žudo ir Mobutu. Mat, leng-

MALOMUSKANADOS 
LIETUVIAI ,

Iki Pasaulio Liet. Jaunime 
Kongreso beliko tik kelios 
savaites. KLB- nes Krašto 
Valdyba, manydama,kad vi
sa eile darbu dar nėra tinka 
mai pabaigtu,kreipiasi i tau
tiečius su keliais prašymais.
• Skubiai prašome padidin
ti akcija peticijos parašu 
rinkimui. Apylinkių Jaunimo 
įgaliotinius, apylinkių val
dybas ir visus geros valios 
lietuvius kviečiame padidinti 
pastangas šiuo reikalu, ypač 
panaudojant birželio išveži
mu minėjimus ir kitus dides
nius susiburimus.
• I vyr. kongresui ruošti ko
misija jau pasiusta $ 3000.-’ 
Musu isipareigojimasyra $5 
000.-. Prašome visus tautie
čius, kurie dar neaukavo, 
nedelsiant prisidėti.
• Musu visu pastangas tu
ri apvainikuoti gausus asme 
niskas dalyvavimas jaunimo 
kongrese ir dainų sventeje.
• Atsiminkime, kad tokis pa
saulio liet, jaunimo susiti
kimas, koks ivyks kongre
so metu, nebepasikartos per 
daugeli metu.

KLB Kr. V - ba.

viau yra žudyti, negu ką 
nors gero padaryti žmo
nėms.

Mao Tse-tungas taip pat 
išžudė milijonus .Dabar jis 
pasiryžo naujam savo par
tijos "valymui" ir jau "iš
valė",pirmiausia, kandida
tą į savo įpėdinius-Pekino 
burmistrą Pen Chen.Kaip 
gilus bus "valymas" ir ką 
daugiau jis "išvalys" dar 
neatšku.Vis i diktatoriai gi 
neklystami ir visi savo 
priešus smaugia,nes gera 
valia valdžios neatiduoda. 
Tiktai Chruščiovas pra
miegojo sąmokslą prieš sa
ve ir nespėjo pakarti savo 
priešininkų...
• Danija pasiūlė Rytų-Va 
karų konferenciją.
• Serman, Amerikos kos 
monautas, išlipęs iš kabi 
nos plaukė erdvėse 2 vai. 
ir 5 min. Ilgiau jam nelet 
do jo draugas Staff ordas.
• Maskvon slaptai renka
si Varšuvos pakto dalyvi
ai tartis dėl Rumunijos 
pasiūlymų.

PASKUTINĖ OFENZYVA

Dėmesio visiems lietu
viams... Liko vos dvi savai 
tės laiko. Visi lietuviai, jų 
organizacijos ir mums priei
namos susižinojimo priemo
nės-spauda, radijas ir turi 
būti panaudotos sutelkti kuo 
didesnį skaičių parašų Jau
nimo Peticijai. Rusų kolonia 
lizmas Lietuvoje, Latvijoje 
ir Estijoje turi būti sustabdy. 
tas ... Nėra abejonės, kad 
peticijos efektingumas Jung
tinėse Tautose bus proporcin 
gas surinktų parašų skaičiui. 
Per Iikusias'dvi savaites mes 
turime pavartoti visas priemo 
nes parašų rinkimui. Kiekvie 
nas lietuvis turi atlikti savo 
pareigų.

PLJKK-to Infomacija 

MASKVOS PASTANGOS doje tilpo du padėkos laiš 
Gegužės 2 d.Tashingto kai autoriui už Pabaltijos 

no dienraštyje "The E ve- tautų okupacijos klausimo 
ning Star" tilpo išsamus nušvietimą amerikiečiams 
straipsnis: "Moscow Pla- skaitytojams.Laiškai para 
gued Jitters Over Baltic šyti Rūtos Penkiūnienės ir 
"E ties’;kuriame Charles Sigurds Rudzitis. G.G.K.

TREČIOJI DAINŲ ŠVENTĖc\2^Xg 

CHICAGOJE / 1966 -V1I -3 |Į|W
TĖVIŠKĖS NAMAI. Tai Br. Budriūno para

ki Syta kantata, kuri bus išpildoma Dainų šven-
• tėję. Joje dalyvaus ir solistai, kurie jau pra

dėjo savo darbą. Solistas bus Rimtautas Dab- 
šys. Tai jaunas, bet labai populiarus dai
nininkas gyvenantis Los Angeles, Calif.

•I FAUSTAS STROLIA, kuris Dainų Šventėje di- 
W riguos vaikų chorą, lanko chorus Chicagoje.
• Tikimasi, kad nuvažiuos ir į kitas vietoves. 

Šio lankymosi tikslas - susipažinti su cho
rais, suderinti dainavimą.

A DR. STEPONAS BIEŽIS, Dainų Šventės Kų- 
miteto Pirmininkas su džiaugsmu pažymi, kad 

w kasdieniniame susirašinėjime su chorų diri
gentais ir vadovais jaučia didelį pritarimą ir 
nuoširdų talkininkavimą. Iki šiol dar nėra ga
vęs nei vieno nusiskundimo. Taip pat labai 
sklandžiai eina darbas atskirose komisijose.
DAINAVOS ANSAMBLIS CHICAGOJE prane- 

W ša, kad Dainų ^Šventėje dalyvaus 99 choristai.
• Reikia tikėtis, kad iki šventės dar susiras 

vienas choristas ir Dainava dalyvaus lygiai 
šimtinė, o gal dar daugiau.
AUŠROS VARTŲ PARAP. CHORAS. Dirigentas 

W Vaclovas Verikaitis, pirmininkas G. Vindašius.
• Choro sekretorė M. Kėžinaitytė rašo: "Kol 

skambės lietuviška daina - lietuvių tauta bus 
gyva. Linkime ištvermės ir kantrybės sunkia
me organizaciniame darbe.

□ ŠV. JUOZAPO PARAP. CHORAS. Dirigentas 
Aleksandras Aleksis, pirmininkė Nora An-

• drikytė. Atsiliepdami į komiteto raštą, atsako: 
Su malonumu repetuojame tris kart per sa
vaitę ir nekantriai laukiame džiaugsmingos 
Dainų Šventės Chicagoje”.

t

Bartlett ryšium su Erik 
Heine byla,atkreipė skatty 
tojų dėmesį į Pabaltijo 
valstybių sovietinį pavergi 
mą. Anot straipsnio auto
riaus , visvien ką š io je bylo 
je Heine įrodys,bet yra pa 
grindo tvirtinti, kad Mas
kva siunčia savo agentus, 
kad jie įsiskverbtų į lietu 
vių,latvių,estų ir ukrainie 
čių pabėgėlių komitetus, 
kompromituotų ir skaldytų 
pabėgėlių vienybę .Bartlett 
tarp kitko sako,kad Seine 
byla dar įrodo,kad pabaltte 
čių pabėgėlių tarpe laisvės 
idėja gyva.

Malonu yra konstatuoti, 
kad šis straipsnis nepraė 
jo nepastebėtas ir gegužės 
14 d. to pat dienraščio lai
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Birželis yra virtęs 
Lietuvos valstybės ir lietu 
vių tautos didžiausios tra 
gedijos ir laisvės kovų ryž 
to simboliu.

1940 metų birželį Sovie 
tų Sąjunga okupavo Lietu 
vą.1941 m.birželį buvo su 
kilusi visa tauta prieš oku 
pantą.Šiemet sueina 25 me 
tai nuo šio visuotinio suki 
limo prieš sovietinę vergi 
ją.

Prieš žiaurią bolševikų 
okupaciją ir terorą sukilu 
si lietuvių tauta pasiekė 
pergalės ir 1941 m.birže 
lio 23 d. atstatė Lietuvos 
valstybinę nepriklausomy 
bę.kurią sutrypė kitas oku 
pantas-Vokietija.

Pačiomis pirmomis 1940 
metų okupacijos dienomis 
sovietai įkalino tūkstan
čius Lietuvos gyventojų, o 
194! metų birželio 14-15 
dienomis pradėjo vykdyti 
masinį lietuvių tautos nai 
kinimą-tik per dvi naktis 
suėmė ir išgabeno 34.260 
žmonių.

1944 metais antrą kartą 
Lietuvą užėmę, sovietai 
per keletą metų išnaikino 
ar ištrėmė apie 400.000 
Lietuvos gyvento jų.Bet ir 
šiuo kartu jie Lietuvoje su 
tiko nepaprastai kietą mū 
sų tautos pasipriešinimą. 
nes didelės ir žiaurios par 
tizanų kovos su okupantu 
truko net ligi 1952 metų.

Sovietų kariniams dali
niams vadovavęs rusas pu! 
kininkasG.S.Burlickis, vė 
liaupabėgęs į Vakarus, pa 
sakė: "Lietuva vaitojo ir 
kraujavo,bet nepasidavė".

Partizanai amžiams liko 
mums nauju simboliu, ro 
danėiu,kaip atkakliai ir iš 
tikimai turime kovoti dėl 
Lietuvos laisvės.

Stalino beatodairiškai 
vykdytą lietuvių tautos nai 
kinimopolitiką ir šiandien 
tebetęsia jo politiniai pali 
kuonySjtikkiek savaip keis 
darni metodus.

Vyriausias Lietuvos Iš 
laisvinimo Komitetas, 
kreipdamas lietuvių dėme 
sįįbirželio tragiškuosius 
įvykius-

-masinius lietuvių ištrė 
mimus,

-į didįjį lietuvių tautos 
laisvės ryžtą ir žygius,

į 1941 metų visuotinį 
sukilimą,

-į 1944-52 metų visos 
tautos palaikomas partiza 
nų kovas prieš sovietinę 
priespaudą,

kviečia pavergtąjį lie 
tuvį atiduoti pagarbą nuo 
okupanto rankos kritu
sioms aukoms ir susikaup 
ti tautos laisvės ryžtui, ir 
laisvąjį lietuvį įtempti vi
sas savo jėgas kovai, kad 
veikiau būtų atstatyta Lietu 
vos nepriklausomybė.

Kviečia laisvųjų lietu 
vių organizacijas rengti 
birželio tragedijų ir didvy 
riškų kovų prieš okupaciją 
minėjimus, kurių metu tu 
retų būti išryškinti tikrieji 
Sovietų Rusijos kėslai, šie 
kią sunaikinti jos vergijon 
paglemžtas tautas ir nuro 
dyti sovietinio imperializ 
mopavojui,gresiantieji vi 
sam laisvajam pasauliui.

Vyriausias Lietuvos Iš 
laisvinimo Komitetas.

Iš Amerikos lietuvių su 
dėtų aukų į Lietuvių Fondą 
12.500 dol.procentų, ku
riuos komisija susidedanti 
iš Lietuvių Fondo atstovų, 
dr.A. Razmos, dr. J. Valai 
čio ir d r. E. Lenkausko ir 
JAV Lietuvių Bendruome
nės Centro Valdybos atsto 
vų Z.Dailidkos, J.Ignato- 
nio ir J. Jurkūno gegužės 
22 dieną apsvarstė:

$4000.OO- Jaun im o Kon 
gresui,$5OO.OO-Rašytojų 
Draugijai/grožinės litera 
tūros premijai/, $750. OO 
-Pedagoginiam Lituanisti 
kos Institutui, $2000.00 
-JAV LB Centro Valdybai 
/Lituanistinių mokyklų va 
dovėliams,$500.OO JAV 
LB Centro V-bai/Žemėla 
piui mokykloms išleisti/, 
$1000.00-JA V LB Centro

V-bai/pagelbinėms mokyk 
lų priemonėms leisti/, 
$5OO.OO-Lituanus žurna 
luį$ 500.00-moksliniams 
veikalams/pradine suma/, 
$150 .OO-Dainava i-Jauni
mo stovyklai,$1OO.OO-Tė 
vynės Žvaigždutei /Drau 
go vaikų skyriui/.

Pastaba :$2000.00 Jau 
nimo Kongresui yra skiria 
ma paskolos formoje. Jei 
gu Kongresas turės pelno, 
turės tą sumą grąžinti.

JAV. L. F-das šiemet 
atėjo į paramą visuomenės 
reikalams su $12. 500.00 
Neatidėliodami visi lietu 
viai duokime aukas L. F- 
dui nors iki vieno milijono 
tada gausim dividendų $ 60 
-70 tūkstančių į metus.

Breivė J.

Kanados Lietuvių Fondas
FONDO VAJUS TĘSIAMAS

NAUJI NARIAI IR ĮNAŠAI
Nežiūrint ar Fondo re i 

kalai eina gerai ar blogai, 
vistiek reikia informuoti 
visuomenę,kad ji žinotų ti 
krą padėtį.

Delhi įgal. P.Augaitis, 
prisiuntęs Apyl. Valdybos 
trečią šimtinę .teisingai tą 
padėtį pavaizdavo savo laiš 
ke:

"Naujų narių ir įnašų tel 
kimas einasi gana šunieiai. 
Trūksta pavyzdžio iš vado 
vaujamų didesnių lietuvių 
centrų ir iš viso entuziaz 
mas prigesęs.Kaip jį pagy 
vinti.deja, recepto negaliu 
nurodyti”.

TojiDelhi šimtinė ir su 
daro "visos Kanados" įna 
šą Lietuvių Fondui už gegu 
žės mėnesį.Štai.tau Fondo 
vajus ir visokie planai'.

NLnr.21,J.Kručas ir J. 
Silėnas labai gražiai para 
šė apie Šimonių girią, par 
tizanų kraują, Tėvynę Mo 
tiną,kuri kovų ugny liepsno

jo.. .irtt., bet tai romanti 
ka, praeitis.. .O, kad jie 
taip gražiai apie Liet.Fon 
dąparašytų?Mes negalime 
gyventi tik praeities prisi 
minimais, reikia daugiau 
žiūrėti į ateitį. Mes nepa 
jėgūs pakreipti lietuvybės 
likimą Tėvynėje.Gal ji ten 
pati išsilaikys?Betmes ga 
lim būti pajėgūs stiprinti 
lietuvybę emigracijoj, o 
tam reikia ne liūliuojančių 
žodžių, bet šimtinių.Gegu 
žės mėnesį PLIAS Toronto 
sk. susirinkimas, kur daly 
vavo 20 inžinierių,jų tarpe 
7 Fondo nariai.Manėm.kad 
čia t ikras reikalas ir pagal 
Alšėno sugestija tikra vie 
ta "pažvejoti". Inž.Draga 
šius ir kiti Fondo nariai 
aiškino,kaip mokėjo Fondo 
reikalą,bet jaunesnių kole 
gų širdyse Fondo idėja dar 
nerado vietos .Iš 70 Toron 
to inžinierių tik lO yra Fon 
do nariai. P. Lelis .

JONUI TŪBIUI, 
jo broliui,

. JUOZUI TŪBIUI, ,
mirus Sibiro ištrėmime, gilią užuo
jautą reiškia

L. Karaliaus Mindaugo 
Saulių Kuopos Valdyba

VLIKO POSĖDIS
DAUGIAU JPRASMINKIME ŠVENTĘ VLIKo valdyba 1966 m . baigti tvarkyti Vliko atsto

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
Independent Lithuania 

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

LAIMĖJIMAI
3 ŽEMĖS SKLYPAI

Žemės sklypas N:. 220 • MOO są. pėdų
• ’ 1 ’ Nr. 229 - MOO • • • •

’■ Nr. 230- <394 ” ’*
Visi sklypai randasi Montreelle prlemlesty|e 
Francois de Sales, country ef Lavai. 
Sklypų vertė 1000.00 kiekvieno.

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

CHICAGO! NAUJIENOS

Šie metai lietuvių Jauni 
mometai.Spaudos ir radio 
teikiamomis žiniomis,tai 
yra plataus visuomeninio 
masto užsibrėžtas tikslas, 
Jaunimo Kongresas ir III— 
ji Dainų Šventė lietuvių iš 
eiviijos centre Čikagoje,lie 
pos 2-3 dieną. Po laisvojo 
pasaulio kontinentus išsi
sklaidę lietuviai,siunčia sa 
vo atstovus dalyvauti šioje 
istorinėje šventėje. Atsto 
vų ir dalyvių mintyse pasi 
liks neišdildomi šventės 
įspūdžiai.

Kyla mintis .kokius neuž 
mirštamus įspūdžius atsto 
vai ir dalyviai galės parvež 
ti ir perduoti tiems lietu
viams, kurie negalės daly 
vauti šioje šventėje ?Jauni 
mo Kongresas ir III—čioji 
Dainų šventė nėra vien tik 
tiems,kurie joje gali daly 
vautLŠi šventė yra visų lie 
tuvių,ir senimo ir jaunimo 
istorinė šventė.

Mano supratimu, nepa
kanka apsiriboti vien tik

jaunimo kongrese surašy
tais protokolais, gražiom is 
ir kilniomis kalbomis bei 
rezoliucijomis.Taipogi ne 
pakanka apsiriboti tik III— 
čios dainų šventės chorų 
sudainuotomis patriotinė - 
mis irkitokiomis dainomis.

Man atrodo,kad yra būti 
nai reikalinga dar daug pla 
čiau įprasminti šis kilnus 
momentas kultūriškai ir po 
litiškai. Parodykime bei 
įrodykime visiems tiems 
lietuviams, kurie neturės 
galimybės bei sąlygų daly 
vauti šioje istorinėje šven 
tėję ir mūsų sesėms ir bro 
liams, gyvenantiems rusų 
pavergtoje Lietuvoje ir Si 
biro tremties vergijoje.

Mano supratimu,kadangi 
šie 1966 metai Jaunimo me 
tai ir III-sios Dainų šven 
tės metai, tai yra proga iš 
leisti Lietuvos sostinės , 
Vilniaus miesto.su Gedimi 
no pilim, Aušros Vartais , 
pašto ženklus. Tuo reikalu 
gerai būtų, kad pasisakytų

gegužės 31 dienos posėdyje 
kuriame dalyvavo ir PLB 
ryšininkai-dr.J.Puzinas ir 
A. Gureckas, -išklausiusi 
Vliko pirmininko praneši 
mą apie jo trijų savaičių 
kelionę Europoj bei pasi
matymus Europos valsty
bių užsienių reikalų minis 
terijose ir Europos Tary 
bos posėdžiuose,

numatė kituose posėdžiuo 
se spręsti atitinkamų Lie 
tuvos laisvės kovos gairių 
patikslinimo klausimus ir

VLIKas.ALTas, PLB-nės 
Valdyba, Jiu nimo Kongre 
so ir Dainų Šventės Komi 
tetai.

Tuo ženklu parodysime 
rusų ir lenkų okupantams 
ir viso pasaulio tautoms, 
kad mes,visi lietuviai esą 
me vieningi ir dėl demokra 
tiškos Lietuvos respubli
kos laisvės kovojame ir ko 
vosime iki pergalės.

Breivė J.

vybių kituose kraštuose su 
darymo reikalus,

priėmė birželio mėnesio 
sukaktims skirto atsišauki 
mo turinį,

nutarė įteikti Prancūzi
jos prezidentuiCharles de 
Gaulle memorandumą, iš- 
dėstantį turėtinus galvoj 
Lietuvos interesus 'yšium 
su prezidento kelionę į Mas 
kvą, ir įteikti memorandu 
mą Vatikano valstybės se 
kretoriatui, pareiškiantį 
lietuvių nepasitenkinimą 
politinėmis implikacijomis 
įterptomis į Vatikano paš 
to ženklus, išleistus Lanki 
jos sukakties pagerbimo 
proga.

Taip pat nutarta išleisti 
Pietų Amerikoj,ispanų kai 
ba, Vytauto Vaitiekūno pa 
rengtą informacinę knyge 
lę apie Lietuvą. /Elta/.

KAPŲ LANKYMAS
Čikagos priemestyj-Wi 

Hot Springs yra Lietuvių 
Tautinės Kapinės.

Gegužės 30 d. čia iškil 
mės buvo pradėtos 11 vai . 
eisena su karo veteranų 
dūdų orkestru, JAV Him
nu, karo veteranų atstovo 
kalba, ir veteranai trimis 
šautuvų šūvių salvėmis pa 
gerbė žuvusius už laisvę 
karius.Toliau solistas A . 
Brazis pagiedojo angliš
kai ir O.Skeiveriutė lietu 
viškai.Vėliau abu solistai 
pagiedojo duetą. Kalbėjo 
dr. P.Grigaitis, M. Vaidy 
la ir kt. Bendrosios iškil 
mėsbuvobaigtos Lietuvos 
Himnu.

Lankyta giminių ir prie 
telių bei brangių asmenų 
visai lietuvių tautai kapai. 
Eksmainerių klubo choras 
organizuotai su giesmė
mis lankė mirusiųjų savo 
narių kapus.Gausiai buvo 
lankomi dr. Vinco Kudir
kos, dr. Jono Šliūpo, prof . 
Biržiškos, St. Vainoro ir 
kitų žinomų tautiečių pa
minklai.

I val.prasidėjoproEinž . 
Stepono Kairio ir Kipro 
Bielinio palaikų-pelenų, 
kurie supilti į vienodas- 
knygųformas-urnas laido 
jimo iškilmės .Šioms laido 
tuvėms buvo sudarytas spe 
cialus komitetas su pirm . 
JuozuSkorubskiu ir sekr. 
Jonu Talala .Kalbėjo Lietu 
vos gen. konsulas dr. P . 
Daužvardis, VLIKo atsto
vas dr. Vi. Š imaitis, A LTo 
pirm.inž.Rudis,JAV LB 
Vpirm. J. Jasaitis, social
demokratų vardu dr.P. Gri 
ga it is ,1 iaud in inkų A .Kučys 
ūkininkų partijos R.Skipi 
tis,Tautinės s-gos M.Šim 
kus, krikščionių demokra 
tų dr. Kazys Šidlauskas , 
santaros-šviesos dr.J. Va 
laitis, karių-profesorių- 
gen. inž. St. D Irmantas, in 
ž inierių-architektų K .Bur 
ba ir anglų kalba St.Bre- 
des, lietuvių socialistų s- 
gos vardu. Grabnešiais bu 
vo socialdemokratai su 
liaudininkais. Garbės sar 
gyboje Lietuvos jūrų skau 
tai ir studentų korporaci 
jos Gintaras nariai.

Pasibaigus šioms iškil 
mėms dalyviai rinkosi 
prie Lietuvos gen. konsulo 
pulkoJono Budrio kapo,kur 
jo artimųjų lėšomis buvo 
pastatytas paminklas.Čia 
kalbėjo dr.Daužvardiągen. 
Dirmantas ir kt.

Po šių iškilmių dauguma 
lankė sklypą 9 nr., kur nu 
tarta pavadinti Lietuvos 
Respublikos Prezidento 
dr. Kazio Griniaus vardu 
ir čia jam pastatyti pamink 
lą. Liaudininkų Čikagos 
kuopos valdyba šiam pa
minklui statyti įnešė $1OO, 
dar apie $200 kapinėse su 
rinkta aukomis.

Stepas Paulauskas.

PIKNIKAS PAMINKLUI
L V LB Čikagos kuopos pir 

mininkas Jurgis Breivė 
kasmet-pavasarį suruošia 
išvyką į gamtą-gegužinę , 
Spaičiodarže.Visuose dar 
buose pirmininkui suma
niai padeda Kazys P. De
veikis, kurs lietuviškose 
organizacijose nenuilsta
mai čia dirba jau per 50 me 
tų.

Gegužinėj buvo matomi 
prof.M.Mackevičijs,moky 
tojai Valaičiai, agr. J. Ber 
tašius, adv.A.Sugintas, Var 
po red.A .Kučys, inž. su po 
nia ir Jonas Kaunai, pp. Ur 
heliai, Bričkaičiai, Simo 
kaičiai, Reivyčiai ir visa 
eilėkitų.Gegužinėj atsilan 
k ė JAV bendruomenės 
pirm. Jonas Jasaitis. Tar 
nybojebuvo Luneckas,K, 
Deveikis.R.Simokaitienė, 
inž.G. Lazauskas.Oras bu 
vo labai gražus, bet kadan 
gi tą pačią dieną buvo dau 
giau gegužinių ir lietuviš 
kų mokyklų pavasario šven 
tė, tai dalyvių nebuvo gau 
su ir Lietuvos Respublikos 
Prezidento dr. K. Griniaus 
paminklo statybai daug pi 
nigų neliko.

Varpininkų filisterių 
draugijos valdyba geguži
nės metu padarė posėdį ir 
patarė, kaip geriau ir įdo 
miaubirželio 18-19 d.d.pas 
Petrą Ambutą varpininkų 
s u va ž ia v imą.. S .Paulauskas,

• A.Ambrozės Čikagos lie 
tuvių istorija jau baigiama 
spausdinti.

SVARBUS VARPININKU 
SUVAŽIAVIMAS

Birželio 18-19 dienomis 
Pattawattamie, Michigan 
vasarvietėje įvyksta Var
pininkų suvažiavimas, ku- 
riotikslas suburti bendra
darbius bei vienminčius , 
išdiskutuoti Lietuvos lais
vinimo problemas bei var
pininkų ideologinius klau
simus. Tai problemos, ku
riomis "Varpas" gaudžia 
lietuviškajai visuomenei 
jau 76 metus.

"Varpo" sąlygos, kurio
se jį redagavo dr. Vincas 
Kudirka prieš 76 metus ir 
sąlygos, kuriose Antanas 
Kučys jį redaguoja šian
dien, yra daug kuo pakitu 
sios. Ideologinio darbo są
lygos išeivijoje irgi yra 
žymiai pasikeitusios.Ne
pasikeitęs ir pastovusteų 
išliko Varpininkų idealas- 
-laisva Lietuva su laisvai 
išpažįstančiu savo politi
nius ir ideologinius įsiti
kinimus lietuviu. Šio di - 
džio idealo įgyvendinimo 
sąlygos tiek pasikeitusios, 
kad reikiaapsvarstyti pa 
s įkeitimus ir priderinti 
prie Varpininkų ideologi
jos principų.

Tam tikslui suvažiavi
mui paruošti du pagrindi
niai referatai: dr. J. Pajau 
jo"Varpo uždaviniai daba 
rtinėje mūsų tautos situa
cijoje ir A.Kučio"Mūsų 
liberalizmo samprata-ke- 
lias į varpininkų sąjūdžio 
atgimimą". Koreferentai: 
B. Paramskas, M. Macke- 
vičius, V. Bildušas.Dis
kusijoms moderatoriai : 
J. Audėnas irdr. K.Karve
lis. Inf.

Canadian Vickers Ltd.
Machine Shop pasiūlymai

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

Suinteresuotieji turi būti pilna? prityrę, sugebą naudo
tis brėžiniais ir mokėti patys nusistatyti mašinas.

NORMALUS DIRBANČIŲJŲ SOCIALINIS 
APRŪPINIMAS.

Kreipkitės asmeniškai Employment office 

4970 Notre Dame East. Montreal, P. Q«

miesto.su
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Per Sibirq ir Karaganda
3 PSL.

PASAKOJA JUOZAS SKUČAS 
perėjęs Rusijos kalėjimus ir koncentracijos 

stovyklas
Antras straipsnis.

Su Juozu Skuču kalbame 
naujuose Juozo Mozurai- 
čio namuose /119O Barreį 
St. Laurent/, gražiuose, er
dviuose: apačioje didelis 
groseris, o viršųje-buto 
platybės, šviesa ir erdvė. 
Tai svečiui iš Lietuvos ke
lia palyginimo mintis ir jis 
pertraukdamas savo pasa
kojimą, nuolat palygina"ba- 
daujančios"Kanados gyve
nimą su Lietuvos žmonių 
gyvenimo sąlygomis.
- Ruskiai, Lietuvos oku

pantai, tai baisūs melag
iai, plėšikai ir žmonių iš
naudotojai. Ką jie kalba 
apie Ameriką ir Kanadą.

Bet mes tęsiame pokal- 
kalbį toliau.

Beje, rusai iš Lietuvos 
ištrėmė be J. Skučo ir dvi 
jo dukteris, bet visus į 
kitas vietas: J.Skučąį Si
birą, vieną dukterį į Ko
mi "respubliką"/pačioje Muštynės buvo labai žiau- 
Uralų kalnų šiaurėje/, ki- rios.Antanas Eimutas/ o

ROMANAS

Čia matome svečią Juozą Skučą /dešinėje/ su savo 
vaikais, gyvenančiais Montrealyje Ville St. Laurent. 
Greta Juozo Skučo jo duktė Domicėlė Mozuraitienė, 
šala dukters /kairėje/ sūnus taip pat Juozas Skučas, 
žinomas įMontrealyje verslininkas. Svečias iš Lie
tuvos drauge yra svečias ir iš Vokietijos, kur dabar 
yra pasilikusi jo žmona, taip pat buvusi Sibire ir per
ėjusi visokias "karagandas".

JONAS 
AVYŽIUS

KRYŽKELĖJE
KETVIRTA DALIS

35 atk arp a.
PIRMOS TOKIOS VESTUVĖS

V
Tauriųjų mašina išrieda į vieškelį, lukteri, kol kitos ap

šiuręs, ir visa palyda, gaudžiant muzikai ir dainoms, nu
trenkia per kaimą.

Neduok žiedo, nei vainiko.
nei žalių rūtelių. . .—

pritaria Kleme Stribokas, iškišęs alkūnę pro kabinos langą
Ties kolūkio raštinės kiemu tenka visiems sustoti: keliat 

užtvertas. Už ilgos karties, permestos skersai vieškelio ir pri
tvirtintos prie pakelėje augančių medžių, susikimšęs žmonių 
būrys. Anapus užtvaros stalelis, apdengtas Rimkienės audi
mo staltiese; ant jo alaus ąsotis, keli buteliai stipresnio gč 
rimo, lėkštė su sūriu.

Arvydas iššoko iš mašinos, nusmaukė ant pakaušio po 
pietinėmis gėlėmis papuoštą piršlio kepurę.

— Sveiki, gerieji žmonės. Kodėl šlagbaumas nuleistas? 
Ar traukinys turi praeiti?

— Iš kur pats būsi, kad nežinai tvarkos? — Gaudučio — 
Pomidoro balsas, bet jo paties tarp susirinkusių nesimato.— 
Kur važiuojate, bral? Ką vežate? Rodykite prekę. Turime 
žinoti, kokį muitą uždėti.

— Prekės vietinės, aukščiausios kokybės. Jeigu įsileisr 
te, daug naudos turėsite,— atkerta piršlys.— Pažįstate tokį 
Tadą Grigą?

— Kaip jo, velnio, nepažinsi,— atlėkė balsas iš būrio.— 
Man porą darbadienių nubraukė. . .

— Per mažai, Karanauskai. Per minkštas brigadininkas 
Pusdienį du arklius sugaišinai ir tik porą darbadienių. Pa 
siūlysime valdybai peržiūrėti. . .

— Pasiuto...
— Kas dar pažįsta Tadą Grigą?

— Aš!
— Ir aš!

.— Ir aš! — pasipylė šauksmai.
— Geras vyras?
— Būtų neblogas, tik gražus. Mūsų bobas pavilios.
— Nesibijokit,— gina jaunąjį piršlys.— Jis turi savo. 

Girdėjote tokią Birutę Rimšaitę?
— Žinom, žinom!
— Gera mergina?
— Nesibaido, nespiria, nekanda. . .
— Nevagia.
— Svetimų vyrų nevilioja.
— Vadinasi, tinka?
— Pagyvensim, pamatysim. O dabar sumokėkit maitą 

ir važiuokit sau sveiki toliau.
Arvydas eina prie mašinos ir netrukus grįžta su glėbiu 

dovanų. Vaikai gauna kas žaisliuką, kas saldainių maišelį, 
kas knygutę su paveikslėliais. Vyrai vaišinami cigaretėmis, 
moterys sausainiais. Paaugliams padalijama po knygą. Kle
mas Gaigalas gauna užrašų knygutę. Gausios, neįprastos do
vanos. Karanauskas susiraukęs apžiūrinėja naują satyrinio 
žurnalo numerį, gautą iš piršlio. Antroje viršelio pusėje pie 
šinys: varsnoje, šalia sėklinių grūdų maišo, knarkia kol 
ūkietis; iš nosies skylučių prasikalę po daigą. . . Po galais! 
Geriau šimtą gramų būtų įpylęs, užuot tą popiergalių pluoš
tą įbrukęs. . . Bet, ačiū Dievui, ir šimtas gramų ateina. Pa 
jauniai išlipo iš mašinų, traukia iš kišenių butelius, skuba 
piršliui į pagalbą. Stiklelis eina iš rankų į rankas. Purtymą 
sis, prunkštimas, dėkojimai. Linkėjimai geros kloties jau 
niesiems. Pagaliau buteliai ištuštinti, tačiau užtvara tebe 
stovi, kaip stovėjusi.

— Tai ką? Neįleisite mūsų į savo kolūkį, gerieji žmo 
nės? — nusivylęs klausia piršlys.— Kuo neįtikome? Ar do 
vanos per prastos, vaišės per menkos, ar jaunieji nepatinka?

— Po velnių! — į priekį iššoko Gaigalas. Jau įšilęs.— 
Kas taip sako? Mes apdovanoti ir pavaišinti iki kaklo. Ir 
jaunieji neblogi, žalčiai. Bet negalvokite, kad mūsų kolūkis 
iš kelmo spirtas. Kad mes ubagai, kiaulės, juodasnukiai ir 
kitoks šlamštas, neturime ką paėsti, kuo svečius pavaišinti! 
Prašom, kviečiame. Mes išgėrėme už jūsų sveikatą, malo 
nėkite dabar išgerti už mūsų sveikatą, gyvate.— Gaigalas 
ima nuo stalelio degtinės, kurią buvo atsinešęs, užgeria Ar 
vydą ir prikliukina jam pilną stiklinaitę.

Piršlys pirmą karią tikrai sumišęs. Visi juokiasi. Bet nie 
ko nepadarysi — reikia išgerti.

Kiekvienas ima nuo stalelio savo butelį — kas naminio 
obuolių vyno, kas degtinės, kas likerio — ir užgeria vestu 
vininkus. Stiklelio įkandin keliauja lėkštė su sūriu.

Mašinos ir sunkvežimio kėbulas ištuštėjo — visi susi 
kimšo ant vieškelio prie užtvaros. Tik muzikantai stovi savo 
vietose, bet ir čia pasiekia stiklinaitė.

Pomidoras, raudonas kaip rojaus obuoliukas, ridinėjasi 
•klegančioje minioje su alaus ąsočiu. Kažkas bando užtrauk
ti dainą. Spiegia kibinamos merginos, klykauja vaikai, Var 
nėnų Kašėtas timpčioja armoniką, nepatenkintas, kam priža 
dėjo Lapinui ateiti. Praleisti tokias vestuves!

Per šurmulį niekas nepastebėjo, kaip kažkas nuėmė kar
tį, patraukė šalin stalelį. Kelias laisvas!

— Važiuojam!
— Gerai, įsileidžiam. Bet jaunieji turi prižadėti, kad jų 

vaikai užaugę neišbėgios iš kolūkio į miestą.
— Ar prižadate? — klausia Arvydas.
Birutė ir Tadas, droviai šypsodamiesi, linksi galvomis.
Žmonės prasiskiria. Mašinos palengvėle juda pro šūka- 

liojančią minią. Paskutiniai pasikeitimai sąmojingomis fra 
zėmis. Pro mašinų langus iš abiejų pusių švysčioja rankos, 
mirguliuoja ore barstomi saldainiai.

— Likit sveiki, gerieji žmonėsl — šaukia Arvydas.— į 
jūsų kolūkį atvežamo turtingą nuotaką ir tokį pat jaunikį. 
Jų kraitis — darbščios rankos, tyros širdys, jautrios sąžinės, 
šviesūs protai. Jie atneša jums santaiką, gerovę ir laimę 
Būkit laimingi, mieli bičiuliai!

Kol vestuvės pasiekia Grigo vienkiemį, tenka pralaužti 
dar porą užtvarų. Bet jos nebe tokios, gausios, be sutikimo 
vaišių. Iš mašinų belipa tik piršlys ir pabroliai. Išdalijamds 
likusios dovanėlės, atiduodami paskutiniai buteliai, ir vestu 
vinė svita jau be kliūčių pasuka namo.

Senieji Grigai išeina ant kiemo su duona ir druska pa 
sitikti jaunųjų.

Pirmas pas Lapiną prisistatė Pruncė Prancūzas. Prie už 
tvaros gavo išgerti, tad vaiposi patenkintas ir niūniuoja iš
kraipytą vestuvinės dainos melodiją.

— Iškuopei šulinį Smetonai? — klausia Lapinas.
— Išhofei, išhofei,— atsako Pruncė ir neprašytas atsi 

drebia ant suolo. Akys nekantriai šmirinėja po tuščią stalą.
— Ar Burba už vaiši no?
— Ne ne! — Kvailys purto gauruotą galvą. Ausų kriauk-
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tą dukterį į Mordovskają 
"respubliką"... O kokia 
teise?

PER VILNIŲ Į ORŠĄ
- Mane trėmė iš Klaipė

dos požemių pirma į Vil
nių, kur laikė tiktai kelias 
dienas, į Oršos kalėjimą, 
kur teko išbūti 3 mene - 
sius.

ORŠOS KALĖJIME 
-Ten radome 4000 vyrų 
ir moterų. Patekau į kame 
rą, kurtoje buvo 170 vyrų. 
Galima sakyti-vienas ant 
kito,-sako Skučas.- Ten 
buvo 90 lietuvių. Kiti-ru- 
sai. Lietuviai pradėjo gau
ti maisto siuntinių.Kaiku- 
rie rusai buvo labai nepa
tenkinti. Reikalavo jiems 
duoti maisto. Kadangi lie
tuviai jautėsi be pagrindo 
rusų skriaudžiami,tai ru
sams maisto nedavė. Iš 
to kilo neapykanta, kuri iš
siveržė į muštynes.

Taip atrodo Pasaulinės 1967 metų parodos Montrealyje Tautų Aikštė-La Place des Nations, kurioje įvyks ir LIETUVIU DIENA rugsėjo 3 
dieną, sekmadienį. Šitoje aikštėje po atviru dangum gali būti įvairių koncertų bei pasirodymų- dainavimo, skambinimo, grojimo, šokio. 
Visi, kas nori šia galimybe pasinaudoti, visi turi įsiregistruoti pas Parodos Komiteto pirmininką, Romą Verbylą šiuo adresu: 4930Mel 
rose Avenue, Montreal 28, telefonas: 482-0865, iki šio birželio 20 dienos. Programa pageidaujama 30 minučių, bet neilgesnė kaip 50 
minučių. Koncertai bei pasirodymai neapmokami. Koncertai, taip pat po atviru dangum, gali būti ir kitoje aikštėje, vadinamoje E po 
Service Area. Kas pavėluos užsiregistruoti, praras dalyvavimo galimybę. Registracija reikalinga Pasaulinės parodos programai.

gal Eimutis?/, besiginda
mas, kirto maiše turėtu 
sūriu rusui per galvą, ir 
tas krito vietoje negyvas.
-Tai gal Eimutį nubaudė? 

neiškenčiu nepasiteiravęs.
- Ne. Nebuvo nei teismo, 

nei tardymo, -atsakopSku- 
čas ir tęsia pasakojimą.
- Oršos kalėjime didelėje 

kamšatyje vyko gyvenimas 
kokio nenoriu prisiminti . 
KAMEROJE SU 6 KUNI

GAIS
- Iš Oršos kalinių būrį iš
siuntė į Sverdlovską, buv. 
Jekaterinburgą. Ten pate
kau į kamerą, kurioje bu
vo 6 Lietuvos kunigai. Ma
ne, kaip amatininką/tokiu 
buvau užsirašęs/,paskyrė 
taisyti didžiules kopūsti- 
nes bačkas ir padėjėju da
vė rusą karininką, dar ca 
rinės armijos.Su juo atvi
rai išsikalbėdavome. Tai 
buvo nemažiau nelaimin
gas žmogus, negu aš. Jis 
dalyvavo tik ką praėjusia
me kare,labai pasižymė
jo, gavo 4 ordinus.Bet... 
ordinus iš jo po karo at - 
ėmė, o jį patį įkišolO-čiai 
metų į kalėjimą. Jis ne
bijojo nieko ir keikė komu
nistus žiauriausiu būdu .
- Man blogiau nebus. Te

gul mene nušauna. Mano 
gyvenimas jau baigtas. Jį 
man suėdė žvėrys komu
nistai , - jis sakė.
IŠ SVERDLOVSKO Į MA- 

RIINSKĄ
Tai pereinamasis lageris. 
- Mariinsko lageryje išbu
vome 4 mėnesius.Ir šita
me lageryje radau 2 lietu
vius kunigus. Vienas jų iš 
Raseinių, Gabrilaitis, ki
to pavardės neatsimenu. 
Mariinsko lageryje buvo 
visokių darbų.Kun. Gabri
laitis rateliu verpė siūlus 
kaip ir daugelis kitų kali
nių, o kiti kaliniai mezgė 
pirštines,kojines. Kuni
gas Gabrilaitis gražiai 
verpė lygius siūlus, bet 
kitų verpėjų siūlai buvo 
blogai suverpti, tai mez
giniai išeidavo taipgi blo
gi. Kun. Gabrilaitis tu
rėjo bičiulį, kalvį Norvai
šą, kuris
KUNIGUI BLYNUS KEPĖ 
KALVĖJE ANT ŽIDINIO 
ir vis jam atsiųsdavo iš 
kalvės. Bet kalve pasinau 
dojo vengrai, kurių čia bu
vo nemažas būrys. Jie pas 
Norvaišą prisikalopeilių. 
Kartą jie negalėjo susitart 
dėl etapo, įsikaršęiavo ir 
įvyko baisios skerdynės, 

kurių metu tarpusavy jie 
paskerdė 13 žmonių. Iš 
šio lagerio,kaip pereina 
mojo, buvo siunčiami į da
rbus būriai žmonių, vadi
nami etapais. Taigi dėl to
kio etapo vengrai ir susi
pešė. Mat, etapai dažnai 
būdavo sunkesni, negu bu
vimas vietoje. Etapu tek
davo eiti keliasdešimt ki
lometrų pėsčia, kas labai 
išbadėjusius kalinius iš - 
vargindavo.

Mūsų svečiui prisimini
mų daugybė. Ir jis pasako 
ja dideliu nuširdumu, pro
tarpiais net apsiašaroda - 
mas, kai prisimena skau
džiau išgyventus momen - 
tus.
- Kaip gi jus maitindavo? 
teiraujuosi.
- 600 gramų/apie pusant
ro svaro kanadiškai/ juo - 
dos duonos visai dienai. Ry
tais ir kipiatok /karštas 
vanduo/.Pietums sriubos 
700 gramų /apie pusant
ro svaro/.Siuba-taip pat 
maždaug, kaip ir kipiatok 
vienas vanduo, tik retkar
čiais bepasitaiko bulvės 
gabalėlis ar kopūsto skiau
telė. Vakare vėl kipiatok. 
O kadangi duona suvalgo
ma pirmais atvejais, tai

PARTIZANAI ŠIMONIU GIRIOJE
Tiekia J.Kručas. Nuorašas. P. Laguckas.

Vl.Jasinskas.
PASKUTINIEJI IŠ ŠIMONIŲ GIRIOS

IR "ESKIMAS" RUOŠIASI
ŽIEMAI

Prie Povilo Kadžiulio 
pirkios,ginkluoti šautuvais 
ir automatais artėja trys 
vyrai. Dangų ir žemę mai 
šo pūga .Kaime klaikiai kau 
kia šunes. Aplinkui niekur 
namatyti jokio žiburėlio, 
tik sniegas ir naktis, tik vė 
jas ir šaltis.

-Tave "seniūnai įtaisy
sime taip,kad nei šuo nesu rankomis nušalusias ausis, 
los, -kalba einantis prieky 
je-aukštas,liesas,šiektiek 
per pečius gunktelėjęs 
apie 40 metų vyras.Tai- 
Teofilis Gudas.Tiesiog pa 
vydžiu tau, tu jau šiandie 
galėsi smagintis šiluma..

Žmogus pavadintas "se
niūnu" tyli.Bijo prieš pūgą prie karščio...svarbiausia 
išsižioti ir trečiasis-Vi-

liūs /ar Vilnis ?/Bugailiš 
kis iš Starkonių kaimo. Vi 
si trys prislenka prie tro 
belės. Gudas kumščiu bar 
benaį mažytį užšalusį lan 
gelį. Paklauso pridėjęs au 
sį prie stiklo, ar kas nesi 
kelia įle isti.Tačiau girdėti 
tik pūgos kaukimas.Ties 
durimis Bugailiškis trina 

muša koją į koją. "Seniū
nas"- /pavardė- Viktoras 
Stasiulis/žiūri į jauną Bu 
gailiškio veidą ir beveik 
su užuojauta ramina:

-Pirmi metai kovoje vi
sada sunkūs.. .Bet palauk 
- įprasi ir prie šalčių ir 

vakarieni belieka vienas 
tiktai kipiatok... -sako J. 
Skučas, dabar jau visai at
sitaisęs pas dukterį ir žen 
tą- Ponus Mozuraičius.

Daugiau bus.

-kantrybė’.
-Kantrybės pas m ane su 

kaupu.Tik, ot, kad būtų ant 
ko ranką pasmaginti'.

-Ko-ne-ko, bet šito tai 
"tikrai užteks.

Pritrūkęs kantrybės, Gu 
das šautuvo vamzdžiu išma 
la pirkios langą. Viduje pa
sigirstabaimės ir sielvar 
to pilni šauksmai.

-Susimildami tik nebe
da už ykit langu,-girdėti mo 
teriškas drebantis balsas . 
-Pagailėkit senų žmonių... 
Prasiveria durys, ir jose 
pasirodo 50 metų išblyšku 
šio veido moteris. Už jos 
pečių stypčioja paniuręs to 
kio pat amžiaus vyriškis .

-Gert žmonės vtdurnak 
čiais nevaikšto, - išeida
mas priekin,nepatenkintas 
meta Kadžiulis.

-Šiais laikais galima, - 
staiga atsiranda prieš šei 
m įninką Gudas ir,atstūmęs 
jį į šalį, per priemenę įei 
na į vidų.

-Šito nevertėtų užmiršti 
-pritaria Stasiulis.

Kadžiulis užšauna velke 
duris ir kartu su žmona su 
eina paskui į vidų. Troboje 
šilta jauku,kvepia neseniai 
kepta duona. Emilija Ka- 
džiulienė šoka pagalvėle 
užkimšti išdaužto lango. 
Kadžiulis suranda degtinės 
ir uždega lempą.

-Pirma uždangstyk lan 
gus,o paskui degk lempą’.- 
pyksta Gudas.

Šeimininkai vienas per 
kitą skubėdami dangsto lan 
gus taip, kaip reikalauja, 
kad nei spindulėlis į nak-
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mūsų taip žiauriai nenuvy
lė, kaip žiauriai apie jąda 
ugelio buvo parašyta.

Jei pradėta kalbėti apie 
trūkumus,tai pagrindinis 
filmo trūkumas: filmas ne 
lietuviškas, tuščias,be to, 
neturi nei intrygos, nei į- 
domesnio turinio. Šiuos 
trūkumus išpirkti pastaty
mo prašmatnumais ir vai 
dyba, -mūsų sąlygomis da
lykas neįmanomas.

Žodžių didžiulis sra
utas,© minties nėra. To
dėl vaikams filmas visiš
kai nesuprantamas, o su
augusiems turinys neįdo - 
mus. Nukirpus žodinio srau 
to gerą tračdalį, drauge 
ir filmui pratęsti bereika
lingas sceneles, ir suglau
dus turinį, filmas išeitų 
suprantamesnis ir stipres
nis.

Mūsų dramos aktoriai 
vaidino, kaip dramoje ir 
neblogai-Vasiliauskas, St. 
Pilka, A .Dikinis, Dauguvk 
tytė-Kudabienė,  Veselka, L, 
Barauskas, Simaniūkštis, 
Sabalys.Neturį nei dramiš 
kos patirties, aiškiai išsis
kyrė. Trūko dikcijos. Už
tai KeValaitytė, turinti la
bai gerą dikciją, išsiskir- 
tinai buvo ryški ir aiški, 
nes ji moka publikai padu- 
ti žodį.

Be to, filmas turi 
savo specifinių reikalavi
mų ir aktoriams, kurių ne
turi dramininkai. Tačiau 
ir aktoriams sunku vaidi
nti, kai nėra vaidinimui

pagrindo - nėra turinio.
Filme vyrauja tamsios 

spalvos, ir daug scenų už 
užtemdytų, pertamsių.

Tiesa, kad nieko nauja 
šis filmas neduoda, neiš
randa, bet taip yra ir su 
daugumu filmų.

Tačiau yra ir gerų savy
bių. Buvo skundžiamasi 
blogu garsu,muzika.Pas 
mus, Montrealy, tuo nėra 
pagrindo perdaug skųstis 
Muzikos,tiesa, nedaugia- 
usia, bet kalba neblogai 
girdima.

Gražūs K.Veselkos kos
tiumai. Geri parikai ir ne
blogas grimas.Kai kurie 
aktoriai labai gerai užgri
muoti ir apiparikinti. Pa
tyręs Lietuvos vai. teatro 
grimeris gerai atliko sa
vo uždavinį,taiStasys Ilgū
nas.

R. Bukausko dekoracijos 
nelauktai atrodo gausios ir 
įvairios, ir spalvingos, ir 
net efektingos.

Pastatymas ir režisūra 
atiteko pačiai veikalo auto
rei, kuri savo kūdikį, žino
ma, bandė pasaulin išvesti 
kuogeriausiai, bet dėl to 
ir "persistorojo"- teksto 
ir scenų ištęsimu. Todėl 
labai didelis B.Pūkelevič 
čiūtės darbas ir labai dide 
elės pastangos atrodo nep 
ateisinamas jokiais sume
timais. /Sklaiaustuose ga 
įima suminėti, kad ir pre 
mija už Aukso Žąsi buvo 
neapdairiai duota. Kai nė 
ra geresnių, meniškesnių

Lovely Barbara Eden, one of Hollywood's busiest actresses, stars as 
a mischievous genie in the situation - comedy series, I Dream of 
Jeannie, seen Thursdays on CBC television. Co-starring in the series 
is Larry Hagman as a serious young astronaut Tony Nelson who is 
continually embarrassed by Jeannie's antics and magic tricks.

Trečiajam nepriklausomos Lietuvos prezidentui dr. Kaziui Griniui paminklo 
lietuvių tautinėse kapinėse Čikagoje paminklo projektas, sukurtas R.Mazelau 
sko. Kairėje pusėje įrašas: Dr.Kazys Grinius III-sis Nepriklausomos Lietu
vos Prezidentas. Dešinėje kolonoje įrašas: Tautos atgimimo žadintojas,kovo
tojas už lietuvių tautos ir žmogaus laisvę, demokratijos idealų skleidėjas, Lie 
tuvos valstybės vyras ir didis savo krašto žmonių sveikatos apsaugos veikėjas

veikalų, už prastus veika 
lūs visai nereikia duoti pr 
emijų . Suvedžiota premi
jos, ji ryžosi į antrą klai 
dą/.

Prie gerųjų filmo savy
bių reikia priskirti filme 
vyraujančią dinamiką- ir 
scenų ir vaizdų, ir bend
ro judrumo. Tiktai į fil
mo galą lyg ir peistigta 
"parako", ir viskas aplė- 
tėja. Tas didelis judrum 
as filmui į naudą. Kartą 
filmą pamatyti vis dėlto 
verta.

Mums, Montrealyje, y- 
patingas malonumas, nes 
filme daug Montrealio lie 
tuvių: muzikas Z.Lapinas 
kiti filmo dalyviai: Sima
niūkštis, Sabalvs, Skais
giris, Kęsgailą, Kerbelis 
Barteškai sesuo su broliu 
Sibitytė, Piešina. Tat fil 
mas savo gimtinėje išlai
kė net tris seansus.

Kaip ir kas filmą Aukso 
Žąsis bevertintų, lietu
viams vis dėlto verta pa
matyti, todėl patartina pr
ogų nepraleisti. jk. 
• Dail.Z.Sodeikienė prade 
jo iliustracijos darbą Am . 
Liet .Montessori dr-jos lei 
džiamai knygelei mažame 
čiams. Tekstą, kuris yra 
vąikams,parašė Liuda Ger 
manienė.

TORONTO EESTI SEGA- 
KOORI KONCERTAS 

buvo duotas Montrealyje 
praėjusį šeštadienį,gegū 
žės 14 dieną labai geroje 
Montrealio universiteto 
Muzikos fakulteto koncefr- 
tų salėje, kuri visai nese 
niai pastatyta. Graži ir la
bai patogi sale, talpinau - 
ti apie pusantro tūkstan 
čio žmonių. Salė turi dide 
liūs vargonus, didelę sce
ną, gerą akustiką. Tai tik
rai koncertinė salė.

Didelis, arti šimto daly
vių choras,gražiai apren
gtas darė gerą vaizdą.

Norėjosi pajausti estų 
tautinę dainos savybę.Sa
vo ir kaimynų latvių ge
rai jaučiamas tautinis dai 
nos individualumas.Deja, 
estų taip ir negalima buvo 
atskirt i,kas tautiška ir kas 
tarptautiška, nors viskas 
buvo rimta ir aukštai kul
tūringa.

Dainavo mišrus choras, 
a capella arba su solistė 
ir fortepijonu, kuriuo sol
istę ir chorą lydėjo gabi 
pianistė Stella Kerson.

Solistė Helm i Betlem tu
ri malonaus tembro lyrinį 
sopraną ir išlavintą muzi
kalumą. Ypač gražiai ska
mbėjo jos skalės balso vi

VEDA D R.

NE TAS PACIENTAS..
Į vaistinę įbėgo vyrukas:
-G re it,ką nors prieš žag. 

sėjimą.
-Prašau čia,- skubėjo 

vaistininkas, ir atsivedęs 
vyruką į vaistinės vidurį, 
du kartu jam smarkiai su 
davė į veidą.

-Tamsta pasiutaiTUž ką? 
-teiraujasi vyrukas.

-Tai nieko Jums nekai
nuos,-ramina vaistininkas, 
-bet matot,kad žagsėjimas 
Jums praėjo.

-Man?Aš gi nežagsiu,bet 
mano žmona gatvėj beveik 
baigia uždusti.
KAIP TU MAN,TAIP AŠ TAU

Teisėjas klausia teisia
mojo už valkatavimą:

-Kur Tamsta dirbi?
Valkata trūkčioja pe- 

čiais:-Tai šen,tai ten.
-Kokį darbą mokate?
Ir vėl valkata atrėžia:
-Tai šį, tai tą.
-Kur Jūsų gyvenamoji 

vietaf-nekantrauja teisė
jas.

-O,tai vienur,tai kitur .
-Žmogau, dabar pasių

siu Tamstą į kalėjimą,- 
sako perpykęs teisėjas .

-O kada mane paleisi- 
te?-teiraujas valkata.

-Hm.. .Anksčiau ar vė
liau paleisime.

CINIKAS
-A r tu daugiau nebesima 

tai su Stase?
-Ne. Negaliu pernešti 

ti jos vulgaraus juoko.
-Niekad nepastebėjau, 

kad ji vulgariai juoktųsi.
-Reikėjo tau ją tada pa 

matyti,kai aš jai piršausi.

durys. Betlem - patyrusi 
solistė.

Choras labai gausus mo
terų bals is, kurių kiekis 
žymiai persveria vyrų bal
sus, aiškiai šių nenaudai 
ir nenaudai muzikinės pu
siausvyros.

Dirigentas, drauge ir ko
mpozitorius Roman Toi, 
yra gabus dirigentas,la
bai mikliaichorą vedė. Jo 
darbas chorą suderinant 
ir suliejant į vieną instru- 
mentališkai skambantį vie
netą yra nuostabus.

Iskyrus Verdi irMendel- 
soną, visa programa buvo 
sudaryta iš estų kompozi
torių kūrybos, daugiausia 
moderuotos,beveik be nau 
joviškumų, neišskiriant ir 
paties choro vedė jo kūry
bos.

Buvo pildomikompozito 
r iai:K. TOrnpu, M. HSrma, 
V.Loigu,J. Bleive, A. Ve- 
dro, H.KHnd, T.Saaren- 
pftH ir R. Toi.

Koncertas buvo įdomus. 
Daugiausia, atrodo, konce
rtui pas idarbavo veiklus is 
pirm. p.J.Kuhi. Jam už 
tai priklauso padėka. J. K.

P.S. Gaila, kad tokiais 
atvejais iš anksto nepain- 
fomuojami kiti pabaltie - 
čiai, kaip šiuo atveju lat-

Toronto estų choras su soliste H. Betlem ir choro 
Tol, koncertavęs Montrealyje.dirigentu R.

viai ir lietuviai. Lietuvių 
šiame įdomiame koncerte 
bebuvo tiktai KLB Montre 
alio Seimelio Prezidiumo 
pirmininkas R. Verbyla 
su Ponia ir A.Keblys. O 
koncertas vertas buvo dė
mesio ir gausesnio visų 
pabaltiečių lankymo. JK.

GUMBAS

JAUNAS AGRONOMAS
-Jūsų kultivavimo meto

dai yra pasenę .Jūs būtumė
te tikrai laimingas jeigu 
iš šios obels gautumėte de
šimt svarų obuolių,-kalbė- 
jotik ką baigęs universite
tą jaunas agronomas.

-Tai būtų tikra laimėįbet 
šis medis yra ne obelis, o 
kriaušė,-atsakė farmeris.

KEISTAS KAVALIERIUS
Gydytojo prieškambaryj 

slaugė sako vienai pacien- 
tei:-Jūs matote ten tą vy
rą? Jis aną savaitę buvo 
man toks lipšnus, tiek jis 
man čia visko siūlė,piršo, 
o šiandie į mane net vos 
pažvelgia.

Pacientė atsako:-Gal būt 
jis pamatė mane įeinant. 
Mat, jis mano vyras.

PIRMOJI NAKTIS...
Naujokas praleidžia pir

mą naktį kareivinėse .Anks
ti rytą puskarininkis šau- 
kia:-Kelt'. 4 -ta valanda'.

Perpykęs naujokas su- 
šnypščia:-Tšš.Artave bla
kės apgraužė 7E ik gult, nes 
ryt mus laukia sunki diena.

ABU PATENKINTI
Stasė sako savo draugei:
-Man atrodo,kad nėra ge

rai eiti reguliariai į kiną 
su vaikinu,kur to tu nemėgs
ti.

-Okas čia tokio, -atsako 
draugė. -Aš pasidžiaugiu 
filmu, o jis mano kompani
ja.

LEONO URBONO PARODA

Sydnejiškis dail. Leonas Urbo
nas balandžio 7 d. surengė savo 
kūrinių parodų Canberroje “Ga
lerija “A” The Town House Mo
tel, Civic Centre), kuri truks li
gi balandžio 29 d.

“The Canberra Times” dienraš
čio meno kritikas D. Brook ba
landžio 8 d. laidoje labai palan
kiai parodų įvertino ir pati dai
lininkų pristatė kaip stiprių kū-

KAIMAS KRYŽKELĖJE Atkelta iš 3 psl.

lės, užgriuvusios susivėlusiais plaukais, raudonuoja kaip 
gaidžio skiauterės.— Purpos nėr. Purpa muša farafoną. Fes- 
tuvėse išhėriau. Uš jaunųjų sveihatą. Martynas tave. . .

— Kvailas tu, Prunce, oi kvailas,— po trumpos pauzės 
sako Lapinas.

— Aš? — Pruncė netiki savo ausimis. Pirmą kartą girdi 
tokj įžeidimą iš savo geradario lūpų.— Aš, fonas Lafina? . .

— Tu. tu, Prunce.— Lapinas padilbomis stebi silpnapro 
tį. Akyse nejauki viskam pasiryžusio žmogaus išraiška.— 
Kvailas kaip aulas. Asilų asilas. Didesnio kvailio už tave 
nerasi visame rajone.

— Aš kvailas... asilas! — Silpnaprotis pašoko, kaip į 
užpakalį įžnybtas. Veide nuoskauda ir bręstantis pyktis.— 
Aš aulas, fonas Lafina? Aš?

— Tu, Prunce, tu.— Lapinas dėl viso pikto pasislinko į 
šoną.— Užbaigtas nevisprotis, kvailių karalius. Tave reikia 
uždaryti į beprotnamį. ..

Pruncė sunkiai šniokštuoja, panarinęs galvą, kaip įerzin
tas bulius. Akių baltymai pritvinkę kraujo, prižėlusios šner
vės išpūstos, lūpos apsiputojusios, stori pirštai apgniaužę 
stalo kraštą, rodos, tuoj atlauš kaip plotkelę.

Lapinas supranta: pats laikas slėpti raudoną skudurą. 
Dar vienas neatsargus mostelėjimas, ir įsiutinto galvijo ragai 
gali įsmigti ne ten, kur taikomi.

— Nurimk, Prunce. Sėskis,— švelniai sako Lapinas, jau 
būkštaudamas, ar nepersūdė.— Myliu tave. O kad mažumą 
užgavau, prabočyk: turėjau pasakyti, kaip Toleikis kalba

ant tavęs.
Pruncė akimirką žiūri į savo geradarį su nepasitikėjimu, 

paskui, sunkiai šniokštuodamas, sėdasi ant suolo. Paniuręs 
ir grėsmingas.

— Toleihis?
— Kas gi kitas, Prunce, kas? Toleikis pyksta ant visų, 

kurie nedirba kolūkyje, o ant tavęs labiausiai. Sako, reikia 
tą kvailį išvežti į Pažaislį, uždaryti bepročių namuose. .

— Aš... mane išvešti... Tuosiu į snukį, pus išvešti!
— Ką tu duosi. Nieko neduosi, Prunce. įmes surišę į 

sunkvežimį ir nugrūs į beprotnamį. O ten užduos vaistų ir 
nukratysi kojas... Blogi tavo popieriai, Prunce, oi blogi.

Silpnaprotis kurį laiką sėdi be žado. Išsigandęs ir nusi
minęs. Bet netrukus vėl užsiliepsnoja pykčiu. Pašoko, blaš
kosi kambaryje, daužydamas galingu kumščiu krūtinę, 
švokščia:

— Užmušiu! Peilis, baslys! Per galvą! Neišveš!

— Išveš, Prunce, oi išveš, Toleikis tuščiai nesisvaido 
žodžiais. Mirs, bet savo padarys.

— Mirs, mirs! — staugia kvailys.— Peilis, baslys! Mirs! 
įėjo Morta dengti stalo.
— Kas čia per kalbos? — sako piktai.— Kam jį erzini?
— Vyrų kalbos, Mortel, vyrų. Ne tau, moterėle, su

prasti.— Lapinas paslepia šypseną ūsuose, bičiuliškai tap
noja silpnapročiui per petį.— Išgersim, Prunce?

— Iš. . . fonas Lafina, iš. ..
— Tu pirmas mano svečias, Prunce. O Toleikis.. .
— Neišveš! Peilis, baslys, per galvą. Neišveš...
Sulojo šuo.
— Strazdienė ateina. Bus tau pora, Prunce. Betrūksta

Kašėto su armonika — galėtume pradėti šokti. Sutrypsim, 
Mortel?

— Tau vis vėjai galvoj.
— Duosime į padą, moterėle, oi duosime. Pas Grigą že 

mė drebės.
— Labą dieną. Sveiki. Jau švenčiate?
— Sveika, Strazdien. Prašom į galą. Na ir išsipusčiusi! 

Bateliai nauji, šilkai kaip voratinklis bobų vasarą — saulutė 
persišviečia. O kvapai kvapai! .. Nuodėmė, ne boba. Šlamėk 
arčiau, susiglauskime šlaunimis, palinksmink seniui širdį.

— Dėkui, Motiejau, dėkui, brangusis. Girdėjau, tavoji 
apsirgo. Sakau, reikia aplankyti. ..

— Apsirgo, taigi. Guli. Ką padarysi, tokia viešpaties va 
lia. Kas gimė, kas turi sirgti ir mirti. Dulke buvai, į dulkę 
pavirsi, taigi. . . Sėskis, Strazdien, būk viešnia, vien ligonių 
lankymu nebūsi išganyta. Kodėl Beniaus neatsivedei?

— Atsisėsiu, kad taip prašai, Motiejau, priimsiu malonę, 
brangusis.— Strazdienė prieina prie suolo, iššaukiančiai krai
pydama apvalias šlaunis. Pasikelia suknelę, sėdasi. Neva 
nori paslėpti perdaug apnuogintus kelius, o iš tikrųjų labiau 
atsiplėšia.— Kam jo čia reikia, to pienininko, Motiejau, kurių 
galų, brangusis? Ar su varškėčiais dažysim?

— Ar jau galai nebesueina, Strazdien?
— į vestuves trenksis. Šviežių mergų įsigeidė. O man 

kas? Tokių pienburnių visur pilna, kaip utėlių ubago marš 
kiniuose.— Strazdienė nerūpestingai nusijuokia, tačiau ne 
įstengia paslėpti apmaudo. Širdis, kupina kankinančių abejo 
nių, kunkuliuoja kaip aklinai uždarytas katilas.

Daugiau bus.

rybinę pajėgų. Primindamas sur- 
realistinę teorijų, kad pasųmonės 
teikiama medžiaga gali būti vai
singai panaudojama mene, kriti
kas stato dail. Urbonų pavyzdžiu, 
kad jis nekuria automatiškai, bet 
pasąmonė jam galiojanti kaip kū
rybinis akstinas, dailininko pa
lenktas sąmoningai estetinei kon
trolei. Ypatingai kritikas pabrė
žia dail. Urbono akvarelinius dar
bus, kurie sukurti talentingai ir 
žaismingai.

Primintina, kad parodos atida
rymo dieną 2 CA radijo stotis 
pravedė su dail. Urbonu 15 min. 
pasikalbėjimų, kur jis išreiškė sa
vo pažiūras j abstraktųjį menų 
ir savo kūrybinį procesų.

VILNIUJ STATOMA 
OPERA

Vilniuje, prie Neries kranto, 
tarp buv. Vilniaus ir;Dujų gatvių 
(dabar L. Giros ir Vienuolio gat
vių) jau statomi nauji operos rū
mai. Projekto autorė architektė 
N. Bučiūtė. Pastatas numatytas 
modernios išorinės išvaizdos, žiū
rovų salė irgi su pakiliu amfiteat- 
rišku parteriu, ložėmis ir balko
nais, 1500 vietų. Ateinančiais me
tais būsią atliekami vidujiniai 
įrengimai. Galimas dalykas, kad 
opera galės į naujus rūmus persi
kelti 1968 metais.
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Montrealio Aukštesniųjų Lituanistikos Kursų abiturientai, išleistuvėse pasidžiaugė, kad Kursuose yra sutiprėje lietuviškai, tuo pačiu metu padarė ir Jaunimo Kongresui savo Kalima 
duokle, įteikė 20 dolerių. Daugelis jų dalyvaus ir Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongrese birželio-liepos mėnesiais. Foto Tony,s studijos- A. Laurinaičio
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duokle, įteikė 20 dolerių. Daugelis jų dalyvaus

REIKALINGA
2 PARDAVĖJŲ 

pilnam arba puslaikiui
Pardavėjams (Salesmen) reikalinga 
turėti auto - mašinas, darbe praktika 
nebūtina, bet pageidautina bent kuri 
šalutinė ekstra kalba. Visas vadovo 
vimas(nurodymas ar priėmimas) tei
kiamas iš gerai veikiančios kompani- 
jos. Galimumas atlyginimo iki 300.-- 
dol. savaitėje.

Del susitarimo skambinkite
Mr.ERNIE -- 739- 4711.

UniueTJal CleaneiJ & TjailoiA 
e Valau ir taisau vyriškus ir moteriškus drabužius, 
e Siuvu naujus pagal užsakymus vyriškus paltus, 

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

(at Wellington St.) Tel. 769-2941

Baltica Investment Corp.
Autorizuotas kapitalas S 120.0(H)

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

Už indėlius mokame Sr< dividendą .

RODŽIŲ ŠALINIMAS 
IR ODINIŲ DRABUŽIŲ PRIEŽIŪRA

didelių ir pigių daiktų rūdys pašalinamos mecha- 
nutrinant dilde, švitriniu popieriumi ar smėliu, 
surūdiję indai valomi skuduru, suvilgytu pusiau

Nuo 
niškai: 
Dideli 
vandeniu praskiesta druskos rūgštimi.

Maži ar brangūs geležiniai dirbiniai apvalomi nuo 
rūdžių, pakartotinai trinant citrinos ar oksalo rūgšties 
tirpalais. Juose tirpsta rūdys. Pastarąsias pašalinus, daiktus 
reikia gerai nuplauti vandeniu, sausai nušluostyti ir tru
putėlį sutepti grynu vazelinu.

Odiniams paltams bei kitiems gaminiams naudojami 
tokie pat tirpalai, kaip ir batams. Tačiau jie tepa odą, 
drabužius. Odinius gaminius minkština glicerinas. Jo maži 
kiekiai greitai susigeria ir netepa kitų daiktų.

BALTIC WOODWORK CO

DIDELIO DĖMESIO ’
EXPO 67 yra tikrai^era prog'. pa- Mes parūpiname visur kelionių 
sikviesti gimines'is Europos i Monlbilietus laivais, lėktuvais, auto- 
trealj. Jau dabar mažu (mokėjimu busais, parūpiname vietas viešbu- 
uzsitikrinkite vietas per mus.EXPO čiuose, padedame imigracijoje, per- 
Pasai dar iki liepos 31 d. visam. siunčiame pinigus, maisto siunti- 
sezonui parduodami uz $ 20.- (vė-1njus jr 
liau - $35.-). 7 dienų Pasus iki 
liepos 31 d. gausite tik už $6.50 
(vėliau - $12.50).

Darbo
valandos!
Pirmadieniais 
iki Penktadienio
- 9 iki 5.30 v. 
Šeštadieniais
- 9 iki 4.30 v.

Jeigu keliatės i ĮAVaJsty- 
bes, apsigyv.enkite. amžinai 
žaliuojančioje ir šiltoje Kali 
fornijoje. Informacijas teikia 
ir padeda įsikurti

JOHN KUTRA

911 Wli_SHIRE BLVD.
SANTA MONICA, CALIF. |395-33 5B

Tel.: 288-6203
TRAVEL BUREAU

KOCH
OVERSEAS CO., LTD.
1028 SHERBROOKE W. kampas Peel St.
MONTREAL, PQ,______________________

JUOZAS AUDĖNAS 
Ekonomistas

Tarpininkauja Mutual 
Funds 

investments.
109 Warwick Street

Brooklyn 7,N.Y.

l

Tel. 525-8971

1920 Frontenac St. Montreal, P. Q.

PORIRIIAI VEDYBOS • KRIKŠTYNOS

SUKAK H.'VfS • M A7.AMIZ IAWS 

įvairios progos

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

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

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

SIUNTINIAI LIETUVON
per

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

Is čia pasiusite siuntinius savo artimiesiems 
garantuotai skubiausiai Ir 

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

IMPORTUOJAME iŠ ANGLIJOS

geriausias angliškas vilnones medžiagas vyriškiems ir 
moteriškiems kostiumams ir suknelėms.

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

PRIIMAME UŽSAKYMUS

vyriškiem* ir moteriškiem* kostlumoms Ir paltams.
Priimami užsakymai Mode to Measure vyrišku kostiumų iš 
geriausią anglišku medžiagų. — Kaina $ 50.-kelnės $12.-

savininkas ch. k a u f m a n a s
Lietuvos pilietis. Buvęs audinių fabriko Litex Kaune 

vedėtas. Laisvai kalba lietuviškai.

T. Laurinaitis

LaSALLE AUTO SPECIALIST Keg’d
SAVI C. DESROCHERS

Taisau ir dažau lengvas mašinas 
7717 GEORGE LASALLE, QUE.

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

namų 366-4203
L

FILATELISTŲ ŽINIAI I 
PERKU NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS 

PAŠTO ŽENKLUS - VOKUS • ATVIRUTES - 

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

SU PASIŪLYMAIS Į W.E. N O R K U,2647 

EOOINGTON STREET, PHILADELPHIA, PA. 

19137 USA.
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ME 7-6727 '
DE LUXE CLEANERS

Sat. P. RUTKAUSKAS :
117 - 6 Avenue, Lachine, P.Q

GEORGE LAVINSKAS
ALLSTATE INSURANCE 

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

BELLAZZI-LAMY, INC
6-6941 7682 Champlain Blvd. LaSalle
iri medžio statybinė medžiaga. Durys, langy rėmai, 
iacijarTen - Test, Masonite, statybinis popietis.

Telefonas 7 68-66 79

WINDSOR
DRY CLEANERS & DYERS CO. LTD. 

Valome visokius drabužius ir kitą Jūsų namų apyvoką.
Savininkai:

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

PRANEŠAMA APIE 
NAUJĄ GYDOMĄJĄ 

MEDŽIAGĄ — 
Tai yra ypatinga gydomoji 

medžiaga, įrodžiusi galią 
sutraukti hemorojus ir 

pataisyti sugadintus 
audinius.. 

Pagarsėjęs tyrimy institutas 
atrado nepaprastą gydomąją 
medžiagą,sugebančią sutrauk 
ti hemorojus be skausmo. Ji 
per kėlėt? minučiy sumažina 
niežėjimą ir nepatogumus bei 
pagreitina uždegimo pažeistų 
audiniu gijimą. 

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

Tačiau visų svarbiausia -- 
rezultatai būdavo tokie nuos
tabūs, kad šis pagerėjimas 
tęsdavosi daugelį mėnesių. 

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

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

Pasitenkinimas ~ arba 
grąžinami pinigai.
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TAUPYK IR SKOLINKIS

PIRMUTINIAME IR DIDŽIAUSIAME
TORONTO LIETUVIU KREDITO KOOPERATYVE PARAMA 

KAPITALAS SIEKIA DU SU PUSE MILIJONO DOLERIU
MOKAME: DUODAME:

ui depositus Morgičius iš 6/fa
5y^i numatyta ui serus Asm. paskolos iš 7%

Asmenines paskolas duodame iki $5,000.- ir morgičius 
valdžios nustatytą norm§, 66 % įkainuoto turto.
Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, bet nedau
giau $2,000.- Asmeninės paskolos, mirties atveju,apdraus 
tos iki $5,000.-
Paramos nariais gali būti kiekvienas lietuvis gyvenus 
Kanadoje.
Kasos valandos: Kasdieną nuo 10 vai. iki 3 vai. p.p., 
išskyrus sekmadienius. Pirmadieni ir penktadienį vakarais nuo 
4 vai.30 min. iki 8 vai.30 min. Šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vai 
p.p. C liepos ir rugpipeio men. šeštadieniais uždaryta).

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

ĮVAIRUS SIUNTINIAI IR DOVANOS
J LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ 

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

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

mūsų naujų maisto 
katalogų.

Automobiliai, šaldytuvai, 
skalbimo mašinos, motocik
lai, dviračiai, siuvamos maši
nos, televizijos aparatai, pla
niniu, automobiliams padan

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

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

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

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

patarnauti ateityje.
LIETUVIŲ ĮSTAIGA

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

Darbo valandos: pirmadieniais — penktadieniais nuo 9 vai. 
ryto iki 7 v. vak.; šeštadieniais—nuo 9 vai. ryto iki 5 v. pp.

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

notaras
ANTANAS L I U D 11U S,B,L. 
Bendradarbis V.S. M a s 11 s,L. L. D

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

(08 RONCESVALLES AVE. 
TORONTO.

Murgfo volitlnės If oulcfta*.

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

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

330 Bay Street.

T ai t Įstaigos LE7- 1708: 
N omų CR 9• 616 6 .

PARAŠŲ RINKIMAS UNO 
PETICIJAI ŠVEICARIJOJ

Iki šiolei Šveicarijoj yra 
surinkta apie 900 parašų . 
Skaičius nedidelis, tačiau 
atsižvelgiant į tai, kad lie 
tuvių nedaug ir iš tų toli 
gražu ne vis i aktyviai daly 
vauja parašų rinkime,tai 
tas skaičius yra pusėtinas.

Rinkti teko vieninteliam 
lietuviui studentui Curicho 
universitete.

Pasikalbėjęs su univer 
siteto rektorium, jis gavo 
leidimą kai kuriose audito 
rijose,prieš paskaitą,pada 
ryti trumpą pranešimą 
apie peticijos parašų rinki 
mo tikslą ir paleido kelis 
lapus.Z inoma, ne visi pro 
fesortai buvo vienodos nuo 
monės.Vienileido jam kai 
bėti prieš paskaitą, kiti ne. 
Tada jis prie kiekvieno la 
po pridėdavo trumpą paaiš 
kinimą vokiečių kalba ir to

O.V.DE L. MILAŠIUS 
NEPAMIRŠTAMAS 
PARYŽIUJE
Šį pavasarį, Paryžiuje, 

pradėjo veikti Milašiaus 
D raugų Draugija /Associa 
tion des Amis de Milosz/ . 
Jos valdybos pirmininkas 
išrinktas poetas Jean Au- 
dard.Milašiui gyvam esant 
-jis buvo vienas jaunųjų 
prancūzų poetų, draugavu 
šių suMilašium JCitų valdy 
bos narių tarpe-yra Mila
šiaus knygų-veikalų leidė 
jas Andre S ii va ir e, poetas 
Jacoyues Buge,apgynęs Sor 
bonoje tezę apie Milašių, 
Bellemin-Noel, rašąs da
bar tėzę apie Milašiaus kū 
rybą,bei kiti.

Kartu sudarytas tos Drau 
gijos ir Garbės Komitetas 
/ Comite d'Honneur/. Jo 
pirmininku yra-rašytojas, 
Milašiaus draugas- Jean 
Cassou.Kiti Garbės Komi 
teto nariai yra-rašytojas 
Gerard Bauer / Goncourt 
Akademijos narys/, rašyto 
jas-kritikas Tėvas A. Blan 
chet.S. J., Sorbonos litera 
tūros profesorė, Mme Dur 
ry, rašytojas Stanislas Fu 
met, Mme J.Grumbach- 
Vogt, prof.Andre Lebois , 
artistas ^ean Louts Bar
rault, etc.

Garbės Komiteto nariais 
pakviestttaippat-dr.S. A . 
Bačkis ir prof .dr .J. Baltru 
šaltis.

Visais Draugijos reika
lais rūpinasi-p. Andre Sil 
vaire,6,rue Jose Maria de 
Heredia, Parts-VIIe.
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Kanados lietuvių mokytojų dienos, įvykusios Toronte. Čia mokytojų dienų vaizdai: kairėje Mokytojų Dienų prezidiumas /iš kairės/: 
Hamiltono mokyklos vedėjas J.Mikšys, Londono mokyklos vedėjas L. Žimantas, Toronto mokyklos mokytoja L.Senkevičienė ir ki 
ta Toronto mokytoja S. Liuimienė, mokytoja Rimkevičienė /Montrealis/ kalbasi su mokytoju A.Rinkūnu /Torontas/, dešinėje dali. 
I. Žmuidzinienė kalbasi su p.Rimkevičiene, krašte NMP sesuo mokytoja ir Montrealio Aušros Vartų mokyklos mokytoja p.Baltuo 
nienė. Foto Dabkaus.

Sporto skyriaus vedėjas 
Kazys Baronas.

PRANEŠIMAS NR.48
Liečia:1966 m,16-jų spor 

tinių žaidynių varžybinio 
kalendoriaus, skelbto Cen 
tro Valdybos pranešimu 
Nr.35,pakeitimus ir papil 
dymus.

LKanados Latvių Sporto 
Sąjungai atsisakius vykdy 
ti Šiaurės Amerikos Pabal 
tiečiųlengvosios atletikos 
ir plaukimo pirmenybes 
Iiepos9-!O d. d. Udora, Ka 
nadoje,Pabaltiečių Sporto 
Federacijos posėdyje, ge 
gūžės 8 d. .kuriame buvo 
atstovaujamos visų trijų 
tautybių sporto organizaci 
jos, priimtas sekantis pa 
siūlymas:

a/lengvosios atletikos 
pirmenybės suaugusiųjų 
klasėje ir plaukime visose 
klasėse įvyks Klevelande 
liepos 23-24 d.d.

b/lengvosios atletikos 
pirmenybės prieauglio kla 
sese įvyks rugsėjo 1O d . 
Toronte. Pirmenybes vyk 
dys lietuviai.
Pastaba.Kadangi ŠA lietu 
vių sportinių žaidynių,abie

MŪStT^S'PORTAS
VEDA KAZYS BARONAS

jų sporto šakų, a/ ir b/pa 
straipose minimų, pirme 
nybės atskirai nenumato
mos,ŠA LFASS-gos pirme 
nybės bus užskaitomos iš 
bendrų pasekmių,ats iektų 
šiose pabaltiečių varžybo 
se.

2. ŠA lietuvių sportinių 
žaidynių ir ŠA pabaltiečių 
futbolo/,soccer/ pirmeny
bės įvyks,kaip kad prane 
ŠimeNr.35 yra paskelbta 
Čikagoješ.m.3-4 d.dPir- 
menybes vykdys Čikagos 
LFK "Lituanica".
Pastaba. Estams atsisa
kius dalyvauti, šio pirme
nybės bus vykdomos sekan 
čiai:

a/rugsėjo 3 d. ŠA LFASS 
-gos pirmenybės, - New 
Yorko "Atletų" sporto klu 
bas, Čikagos LFK "Litua 
nica,** v

b/rugsėjo 4 d. ŠA pabal 
tiečių pirmenybės, -Lietu 
va, Latvija.

3. ŠA lietuvių sportinių 
žaidynių ir ŠA pabaltiečių 
šaudymo pirmenybės, pra 
nešime Np. 35 paskelbtos 
liepos 9-10 d.d. Hamiltone 
Ont.,Canada,nukeliamos į 
rugsėjo3-4d.d, .Kanados 
lietuvių Dienų metu Toron 
te .Pirmenybes vykdys ŠA 
LFASS-gos šaudymo sek
cija.

4. Kanados Lietuvių Die 
nų metu, rugsėjo 3-4 d.d. 
Toronte bus pirmosios ŠA 
LFASS-gos golfo pirmeny 
bės. Į šias rungtynes bus 
kviečiami visi lietuviai gy 
venantys JAV ir Kanadoje 
nors ir nėra ŠA LFASS-gos 
nariai.

5. Programos ir detali 
informacija kas liečia vi
sas čia paskelbtas pirme 
nybes,bus normalia tvarka 
paskelbta Sąjungos ir spau 
dos žiniai. Centro V-ba.

PRANEŠIMAS NR.49
LiečiaiUkrainiečiųSpor 

to Sąjungos rengiamas var 
žybas Čikagoje.

Šiaurės Amerikos Ukrai 
niečių Sporto Sąjunga 1O- 
ties metų sukakties proga , 
š.m.birželio 25-26 d.d.Či 
kagoje,ruošia sporto šven 
tę.ŠALFASS-ga esame pa

kiu būdu parašų rinkimas 
eidavotoliau.Taip pat jam 
davė parašą Ciuricho mies 
to prezidentas dr.Landolt.

Labai aktyviai parašus 
renkant pasireiškė ir p . 
Thoma-Mašalaitė. Nežiū
rint,kad ji yra 4 mažų vai 
kų motina, ji vis dėlto rado 
laiko ir sugebėjo surinkti 
apie 1OO parašų. Ji rinko 
pas kaimynus .krautuvėse, 
kavinėse ir net trame. Ji 
vis nešiodavosi su savimi 
parašų lapą.

Bendrai paėmus,atrodo, 
parašų rinkimas yra mums 
gera propaganda, nes dau 
gumas pasirašiusių vis dau 
giau ima domėtis Lietuva 
ir lietuviais. Gegas.

AR ŽINOTE K£ RAŠO 

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

KEL EI V Į žmonės mėgstame! 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 gerų vardų ir pasitikėjimą.
KELEIVY rasite patarimų teisiniais ir kitais 

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

METINĖ PRENUMERATA KANADOJ IR KITUR 
TIK $5o00.
Laiškus ir prenumeratų adresuokite:

LIETUVIŲ

DIENOS
ILIUSTRUOTAS LIETUVIŲ KULTŪROS IR 

VISUOMENĖS GYVENIMO ŽURNALAS

Negyvenkite nematydami, kas darosi lie
tuviškame pasaulyje!

Užsisakykite
žurnalą LIETUVIŲ DIENOS.

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

LIETUVIŲ DIENOS
yra vienintelis lietuviui ir anglų kalbomis iliustruotas 
lietuvių kultūros ir visuomenės gyvenimo žurnalas. 
Visi paradai po iliustracijomis dviem kalbomis.

LIETUVIŲ DIENOS
4364 Sunset Boulevard

Hollywood, California 90029

Telefonas: 664-2910

PRENUMERATOS KAINA: melam, — $60®

kviesti varžybinėn progra 
mon, - lengvoji atletika ir 
futbolas/soccer/.Bus tarp 
tautinis susitikimas.Sąjun 
ga reprezentuosimės mūsų 
iškiliausiais lengvaatletais 
ir Šiaurės Amerikos Lietu 
vių futbolo/soccer/ rinkti 
ne .sudaryta iš Čikagos L 
FK "Lituanica" ir New Yor 
ko "Atletų" sporto klubų . 
Numatoma taip pat jaunių 
futbolo/ soccer/ rungtynės 
tarp ukrainiečių ir Čikagos 
LFK "Lituanica'IVaržybos 
vyks: Winamac Stadium,N , 
Leavitt at Foster, Chicago 
III.

Šioje šventėje atstovauti 
Centro Valdybą, o taip pat 
koordinuoti visą organiza 
cinį darbą.kas liečia mūsų 
Sąjungą, įgaliojami Pabal 
tiečių Sporto Federacijos 
lietuvių sekcijos komiteto 
nariai:
Komiteto vadovas A .Biels 

kus,15321Lake Shore Blvd . 
Cleveland, Ohio 44110,Ko 
miteto narys P. Petrutis, 
6051 So.Ashland,Chicago, 
111.60636.

A.Bielskus ir P.Petrutis 
įpareigojami skelbti sąjun 
gos žiniai ir spaudai toli
mesnę informaciją,kas lie 
čia šią šventę.

Lengvosios atletikos rei 
kala is rūpintis ir vadovauti 
mūsų lengvaatletams šven 
tės metu įgaliojamas Jo
nas Bagdonas-Čikaga.Jo
nas Bagdonas įgaliojamas 
būti atstovu varžybiniame 
-organizaciniame šventės 
komitete.

Futbolo/soccer/ rinkti
nės sudarymu painforma
vus Š ALF A SS-gos Futbolo 
/ soccer/ komiteto pirmi 
ninką J.Klivečką,New Yor 
ke,įgaliojamas R. Kožėnas, 
ŠA LFASS-gos Futbolo ko 
miteto narys ir LFK "Litu 
anica" sekretorius.Čikago 
je.
Kadangi.Ukrainiečių Spor 

to Sąjungos organizuojama 
šventė vyks Čikagoje, t. y. 
Vidurinių Vakarų Sporto 
Apygaros riboseįV.V.Apy - 
gardos vadovas p.Z. Žiups 
nys ir Apygardos komite
tas prašomas aktyviai tai 
kinti virš išvardintiems 
vadovams,s iekiant bendro 
mis jėgomis pasisekimo 
organizacine ir sportine 
prasme. Centro V -ba.

PARTIZANAI ŠIMONIU GIRIOJE
/Atkelta iš 3 psl./ 

ties tamsą neprasiveržtų. 
Kada ant langų pakimba į- 
vairiausios marškos ir kai 
liniai, banditai pareikalau 
ja užkąsti, o ant stalo tren 
kia dvi pilnas naminės bon 
kas.

-Bet kad pas mus mėsiš 
ko nėra,-bailiai žvilgčioda 
ma į Gudą, prisipažįsta Ka 
džiulienė.

-Patys žinote,kad ne ant 
valakų gyvename, -stovėda 
mas vidury gryčios, stip
rus ir kietas,primena Ka 
džiulis.

-Nelabai mes iš jūsų ir 
prašysime užkandos .Norit 
žgausyt ir patys.Paduokit 
stiklinę, - mosteli Gudas 
ranka,ir visi susėda užsta 
lėn. - Jūs mums turėsite pa 
dėti.

Kadžiuliai neramiai susi 
žvalgo.Banditą i atsisagsto 
kailinius,tarp kojų pastato 
ginklus.

Bugailiškis iš Kadžiulio 
nės rankų ištraukia stikli 
nę ir pakiša Gudui.

-Sveikas, Kadžtūli'.-ilgi 
išdžiūvę Gudo pirštai su
spaudžia stiklinę ir dviem 
dideliais gurkšniais ją iš 
tuština. -Gerk, seni’. -Nela 
bat aš mėgėjas .Gal,sakau, 
mane aplenktumėte geriau, 
-nepajudėdamas iš vietos 
kalba šeimininkas.

- Gerk, jeigu duodam'. - 
sušunka Gudas.

-Geriau su mumis ge
ruoju, - Stasiulis pakelia 
Kadžiuliui stiklą.

-Ž inoma,už šiuos gurkš 
nius teks at site is t i,Kadžiu 
Ii...

Kadžiulis žvilgteri į žmo

ną lyg atsiprašydamas ir 
vienu ypu išgeria naminę .

-Vot ir tvarka, o dabar 
prisėskit.. .Gudasparodo 
ranka šalia savęs laisvą 
vietą.

Šeimininkai tylėdami pa 
klunsa.

-Jūs kaime vieni iš bied 
niausiu,-pradeda Gudas . 
-Vadinasi į jus mažiausiai 
stribai kreipia dėmesio. 
Neįtaria jūsų'. O tai ir ge
rai, . .Teks troboje iškasti 
bunkerį... Patys matote 
kas dedasi lauke'....

Kadžiullenė lyg piktą dva 
šią pamačiusi, ima žegno 
tisjiadž tūlis tyli ir net ne 
krustelųtik smarkiai tvink 
čioja smilkiniai.

-Bet kad mūsų troba ne 
panaši į trobą,-pagaliau 
atsigauna Kadžiulienė.

-Kurgi mes sutilpsime?
Ba ndita i kvatoja JC adž iu 

liai nustebę žiūri į juos .
-Iškasim bunkerį tik dėl 

manęs, -rodydamas pirštu 
į save sako Stasiulis.-O 
jei nesutinkate, nepadeda 
te,pakalbėsim tada kitaip,.

Šeimininkai trauko pe
čiais. Banditai siunčia sa 
magono pilną stiklinę ratu.

Tai gal reiks priimti, ką 
gi padarysi,-išsigandusi 
suniurna šeimininkė ir čia 
pat sutinka piktą vyro 
žvilgsnį,o sunki jo klumpė 
skaudžiai pastalėje numi 
na jos koją. Emilijai ima 
mausti paširdžiuose:]! su 
prato-vyras lai nepritaria.

Daugiau bus.
NL administracija 

dėkinga visiems, kas 
prenumeratą apsimoka 
pirmyn už metus.---------------------------------- v

SUSIVIENIJIMAS 
LIETUVIŲ 

A AMERIKOJE
SLA

SLA

SLA

SLA

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

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

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

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

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

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

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

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

SLA

SLA

SLA

O.V.DE
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TAUPYK IR SKOLINKIS
KOOPERATYVINIAME BANKELYJE

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

Išduodamos asmeninės paskolos is 8% iki 5.000, 
mortgičių paskolos Is 7% Iki 66% turto vertės.

UŽ serus mokama 5% dividendo iš pelno, už depozitus 4%.
Veikla nemokamas gyvybės Ir paskolų, draudimas.

Pilnas čekiu patarnavimas.
Darbo dienos: 

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

t ----------- , , - ------- ; — ------

riSfe, DIDŽIAUSIA HAMILTONO 

Apylinkės

KRONAS^
REAL ESTATE ano ins. ltd. 

Hamilton's Largest Realtor

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

SIŪLO:
• Didžiausi} pasirinkimą namy, apartment}, 

farmy, bizniy ir t.t.
• Daug gėry pirkėjy
• Palanky finansavimą
• Greitą ir sąžiningą patarnavimą.

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

K r e ipkitės su pasiti k ė j i m u

kronas!
REALTORS.

NEPAPRASTA GEGUŽINĖ .yiLIJOS KRANTUTUOSE”
Birželio 19 d. , sekmadie 

nį, Hamilton iečiai ruošia 
įdomią gegužinę Ant. Po- 
dolskto sodyboje,prie pat 
Paris jOntKuogi ji jau skir 
s is nuo k itų buvus ių, kad 
taip nepaprastai įdomi?

Vietovė
A.Podolskis šią 8 ekerių 

nuosavybę turi Didžiosios 
upės-GrandRiver gražiau 
siose atšlaitėse, čia pat 
prie romantiškojo Pary
žiaus ir kartu atrodo, lyg 
jis gyventų toli,Kanados 
slėpiningų miškų gilumojd. 
Stačiais upės krantais ji 
driekiasi apie pusantros 
mylios iš vienos pusės, o 
antrą jos šoną dengia vėl 
stačios antkrantės. Jis įsi 
kūrė upės panoramoje, ku 
ri taip primena Vilniaus 
apylinkes’. Dengiama tanku 
mynų ir teturinti tik vieną 
siaurą išvažiavimą, ši lie
tuviška sodyba jau iš pat 
pradžių nusmelkia pirmą 
kartą ją išvydusį savotiš
kai maloniu jausmu.A.Po 
dolskis sako, kad ne tik 
stirnų ir kitų žvėrių pas jį 
nuolat lankosi,bet neretai 
ir vilkai pasirenka šią vie 
tą savo nakvynei.

Jis turi natūralią kūdrą , 
kurią skaidriu ir tyru van 
deniu iš aukštesnės atkran 
tės nuolatos maitina galin 
gas šaltinis.

Yra ir Meilės Alėja'. Vi 
su Didžiosios krantu eina 
kadaise supiltas ir jau me 
džiais apaugęs platus ta- 
kas.Gal tai senovės indėnų 
darbas, nes šie kalnai ir 
slėniai,sakoma,buvusi gra 
žiausia ir mėgiamiausia jų 
gyvenvietė.

O tie statieji upės kran 
tai'. Mes su J. Mikelėnu , 
nors jau pagyvenę,bet sė 
dėjome ir negalėjome ap
linka atsigėrėti:

"Kiek atminimų , kiek 
minčių,

Kiek čia užburta paslap 
čių"
-nejučiomis ateina Mairo 
nio romantika, nunešdama 
mintis į mūsų gražiuosius 
Panerių krantus.'

Ką čia atvykę ras 
Pirmiausia susipažinsi 

me su mielu šeimininku,ku 
ris labai mėgsta kankles 

ir yra puikus kanklininkas . 
Jis teigia, kad kai kada iš 
slėpiningų atkrančių, lei
džiantis saulei išeina didin 
gas senovės lietuvis vaidy 
la ir kanklėmis sukrečia 
širdį iki pat giliųjų jos gel 
mių.’

A. Podolskis mums taip 
gi sakė,kad ir šį gegužinės 
vakarą tas senovės vaidyla 
pasirodys. Ar neverta jo 
pamatyti mūsų jaunimui?

Kita atrakęija-vandens 
dviratis. Jaunimas juo ga 
lės pavažinėti tvenkiniu:sė 
di, kaip ant dviračio, mini 
jopakojes ir čiuoži sau ty 
ruoju tvenkinio veidu. Kiek 
čia bus jiems įdomumo.'

Kas iš mūsų nemėgome 
naktigonės ir jos laužų.' 
Čia jaunimas jų galės su
kurti ne vieną. Sodyba yra 
atskira ir toli nuo kitų, o 
šlaitai pilni sausuolių ir 
sausų šakų.Nepamirškime 
pasiimti bulvių-jas kepti 
ir valgyti kas iš mūsų, kai 
jauni buvome, nemėgome ?

Jaunimas ir suaugę čia 
rasime muziką, lygias ve 
jas tarp medžių, daug vie 
tos mašinoms pastatyti/ir 
gi tarp medžių/, įruoštus 
stalus stovyklautojams,© 
ypatingai tą mielą nuotai
ką,kuri ateina kiekvienam, 
ištrūkusiam iš miesto 
triukšmo ir atsidūrusiam 
aplinkoj e panas iojąkaip ši'.

Ir visa ši miela sekma
dienio popietė tekainuos 
mums 50 et. už mašinos 
įvažiavimą ir benzinas 30 
-čiai mylių nuo Hamiltono.

Atvykę už Brandford į 
kryžkelę.kur 2-ras kelias 
sutampa su 5-tuoju ir suka 
į Paris/į kairę/, mes kirs 
kime 5-tą kelią tiesiai ir

1 sekime kryptį į Podolskio 
sodybąnužymėtą trispalvė 
mis. Sk.St.

DĖL ANONIMINIO LAIŠKO
NL 21 nr. š.m.gegužės 

mėn.25 d. buvo paskelbtas 
anoniminis laiškas per klai 
dą pasiųstas ne tam asme 
niuūKas jame parašyta,ma 
tyti buvo taikoma man.

Apgailėtinų minčių anoni 
minio laiško rašėjui pri
klauso užuojauta nepatai
kius iš karto į taikinį,bet

V 

kartu ir triumfas :susidarė 
protekcija pasireikšti spau 
doje.ko iš karto turbūt ne 
buvo pramatęs.

Anoniminio laiško gavė 
jas guodžiasi,kad be to, dar 
ir šeimininkai gula ant jo, 
suversdami svetimas bė
das,kada jis NL šėrų klau 
Simu jokio neapgalvoto pa 
reiškimo nėra padaręs.

Yratiesa.kad š.m.kovo 
mėn. 6 d. visuotiniame Ha 
miltonoLN šėrininkų susi 
rinkime kėliau mintį, kad 
eventualaus LN turto likvi 
davimo atveju .grąžinus šė 
rininkams jų įnašus, liku
sią sumą perkelti Kanados 
Lietuvių Fondan.Taipgi TŽ 
nr.ll,kovo mėn. 17 d.ta pa 
čiaprasme panašiai pasi- 
sakiau.Atrodo, nereikia tu 
rėti ypatingos išminties , 
kad suprasti, jog be pačių 
šėrininkų sutikimo jų pini 
gų niekas jokiems fondams 
neatiduos, į jų investuotą 
kapitalą niekas jokių pasi 
kėsinimų nedarys.Susirin 
kime ir spaudoje mano pa 
reikštos mintys yra tik pa 
siūlymas, bet nesikėsini- 
mas nurodyti,kaip kas turi 
elgtis su savo pinigais.Da 
rydamas tuos pasiūlymus 
rodos neprasilenkiau su pa 
prasčiausiomis etikos nor 
momis ir nerandu juose 
"neapgalvotų" minčių nuo 
dėmės,kaip anonimo gavė 
jas bando priekaištauti.Įs 
teigimas Kanados Lietuvių 
Fondo,telk imas jam kapita 
lo aukų būdu, Fondo narių 
suvažiavimo nutarimas pri 
imti Hamiltono LN Šerus 
kaipo įnašus,/žiūr.TŽ nr . 
16, 1 psl./ nėra neapgalvo 
tų minčių rezultatas. Tad 
neturėtų būti skaitoma už 
nuodėmę, jei kas pasisako 
tuo reikalu kitaip, negu ano 
nimą pasirašęs "Lietuvis 
šėrininkas" galvoja.

Juozas Pyragius

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

Pageidaujama žinojimas 
buhalterijos ir benkiaių 
opera sijų ^Atlyginimas-pa 
gal susitarimą.Kreiptis į 
Bankelio vedėją E.Lengii 
ką,21MainSi.E.Room 203, 
Hamilton, Ont. 
Tel. JA 8-0511.

"TALKOS" v-ba.

Danutė Skuodaitė, Newcastle lie
tuvių jaunimo atstovė, vykstanti

į Jaunimo Kongresą.

JAUNIMO METŲ 
GEGUŽĖS MĖNUO
Mielas tautieti, ar parė 

mei jaunimą nors maža au 
ka,ar surinkai nors 20 pa 
rašų ant Jaunimo ruošia
mos peticijoje ia pat prieš 
akis turėdamas peticijos 
lapą noriu priminti ir pa 
budinti tavyje pavergtos tė 
vynės meilę ir kenčiančių 
sesių ir brolių pagalbos 
šauksmą. Tavęs tėvynės 
šauksmas labai mažai pra 
šo, tik keliasdešimt para 
šų surinkti. Atsimink, kad 
lietuvis partizanas dėl tė 
vynės paaukojo savo gyvy 
bę ir ta uaka nebuvo jam

Nukelta į 6-tą skiltį.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

Visi,Visi,Visi!!!
Į DIDŽIĄJĄ JONINIŲ 

ŠVENTĘ WELLANDE!!!
Š/ft BIRŽELIO MĖNESIO 18 DIENĄ, ŠEŠTADIENį, 

ŽINOMOJE ST. STEPHENS SALĖJE,ROBINSON RD, 
Pradžia punktualiai 6 vai. po pietų

PROGRAMOJE:
• IŠKILMINGAS JONINIU ATIDARYMAS
• GRANDIOZINIS TORONTO, HAMILTONO, ROČESTERIO JAUNIMO PASIRODYMAS
• JONINIŲ VAINIKO ĮNEŠIMAS IR JONU PAGERBIMAS

• TURTINGI BUFETAI IR GAUSIOS FANTAIS LOTERIJOS
• ŠOKIAMS GROS VIENAS PUIKIAUSIU ŠIO KRAŠTO ORKESTRU 

Lietuviai nuoširdžiausiai yra kviečiami šioje šventėje dalyvauti visi iš visų kraštų. 
Palaikykime visi šaunų lietuvišką jaunimą ir jo tautinį darbą!
Svečių patogumui bufetai atdari nuo 4 valandos po pietų.

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

ŠAUKIAMA JAUNIMO KONGRESO
metų skautų ir skaučių su- žintlsu LSS veikla ir gauti 
eiga Jaunimo Centre liepos įvairių informacijų. Bus 
3 d., 11 vai. ryto iki l vai. taip pat galima įsigyti ženk- 
po pietų. Jai ruošti paskir. liukų,įvairių leidinių irkt. 
ta komisija:v.s.J.Vaišnys^ Į šią sueigą yra kviečiami 
S.J.pirm. jv.s.F.Kurgonie- visi iš kitur atvykusieji 
nė-Seserijosatstovėjs.V., skautai ir skautės,o iš Či- 
Kasniūnas-Brolijos atsto- kagos-visi vadovai, prade- 
vasjv.s. V.Statkus-Akade- dant draugininkais, skauti- 
minio skautų sąjūdžio ats- ninkai,vyr.skautės,skautai 
tovas. vyčiai ir akademikai.

Sueiga bus socialinio ir Visais sueigos reikalais 
informacinio pobūdžio. Užr kreiptis į pirmininką v. s . 
kandžiaujantbus galima vi- J.VaišnįS.J.-2345 W.56th 
siems,atvykusioms iš kitų Street,Chicago, Ill. 60636; 
kraštų,pas įkalbėti su skau- tel. 737-8400.
tų vadovybe,plačiau suslpa-

KANADOS SOSTINĖ OTTAWA
"AUKURAS"

Motinos Dieną paminėjo 
me gegužės 15 d. sekmadie 
nį. Gražus saulėtas, nors 
kiek vėsokas oras leido ir 
atokiau nuo Ottawos gyve 
nantiems tautiečiams atsi 
lankyti ;paminėtina Pavilio 
niai iš Kingstono, Valiuš- 
kiai iš USA, Le’veriai iš 
Campbell' s Bay, Que., Ma 
kulavičiai iš Spencerville, 
Ladygos iš Montrealio.

Minėjimas ir pamaldos 
vyko Arkivyskupijos Rūmų 
salėje. Iškilmingas pamal 
das atlaikė ir gilių ir ak
tualių minčių gražų pa
mokslą pasakė kun. Kijaus 
kas, S. J. iš Montrealio, at 
vykęs šioms pamaldoms . 
Minėjime paskaitą skaitė 
taip pat trečias kunigasjjo 
je jis vystė mintis apie lie 
tuvę motiną išeivijoje to
liau; reikia tikėti, kad tos 
pabertos gražios mintys 
ras atgarsį širdyse tų,kam 
buvo skiriamas.

Po paskaitos-vietinis, o 
taip pat ir atvykusių sve
čių atžalynas pradžiugino 
susirinkusius kas dainele, 
kas deklamacija,kas šokiu 
ar muzikos garsais.Pro
gramoje dalyvavo:Gaja Va 
liuškytė,Paulius Mitalas , 
Romas Pavilionis,IrutėDa 
nyt ė,Teresė Ramonaitė ir 
Aleksandras Palilionis.Po 
jų, pamatėme grupę Lietu 
vių Teatro "Aukuras" iš 
Hamiltono vaidylų, kurie 
mums parodė nors atski
rus gabaliukus J. Griniaus 
"Gulbės Giesmės" pastaty 
mo. Mes pamatėme:pilaą 
neapykantos Radvilų šei
mai ir Lietuvai karalienę 
Boną /E. Dauguvietytė-Ku 

OTTAWOJE 
dabienė/, gražiąją Barbo 
rą Radvilaitę,kupiną mei 
lės Lietuvos karaliui Žygi 
mantui Augus tuįkurioje pa 
reiga ir meilė Lietuvia ir 
savo mylimajam apvaini
kuoja viską/Lina Verbic- 
kaitė/gėrėjomės Lietuvos 
bajoro karžygio Radvilo 
Rudojogražbilyste bendra 
me Lietuvos Lenkijos sei 
me ir jo sugebėjimu palenk 
t i karalių į Lietuvos pusę 
/Kazys Bungarda/ žavinga 
buvo burtininkė Zerida sa 
vo pinklėmis bandžiusi su 
klaidintigražiąją Barborą 
/A.Zilvitienė/ ir vykusiai 
pridavė vientisumą visam 
pasirodymui savo gražiu 
skaitymu /Stasys Verbic
kas/. Ilgai užsitęsusiu plo 
jimu, susirinkusieji padė
kojo svečiams-aktoriams 
išeivijoje už jųjų didžias 
pastangas,Apylinkės pirmi 
ninkas vedęs visą minėji
mą įteikė gėlių puokštę 
"Aukuro" vadovei.

Po to, įvyko suneštinės 
vaišės, kurių metu vietos 
lietuviai turėjo progos pa 
bendrauti su atvykusiais 
svečiais.

Vakare B-nės p-ko bute 
buvo pagerbti svečias kun i 
gas.pirmą kartą atvykęs į 
Ottavą ir "Aukuro" grupė , 
o jų vadovei Elenai Daugu 
vietytei- Kudabienei šiais 
metais švenčiant 25 metų 
sceninės veiklos sukaktį, 
įteiktas puikus dailininkės 
Anastazijos Tamošaitie
nės paveikslas.

Trumpa p-ko kalba ir 
ypač jautriu ir širdingu Ju 
biliatės padėkos žodžiu su 
sekusiom po to vaišėm už

NIAGAROS PUSIASALIS
PAMINĖJO MOTINOS 

DIENĄ
Lietuvių Klubo pirminln 

kas prof.R.Sealey Tarp
tautiniame Institute atida 
rė Motinos Dienos mtnėji 
mą pasveikindamas lietu 
ves motinas ir palink ėda 
mas joms daug sėkmės . 
Salėje buvo susirinkę visi 
klubo nariai. Vaikai apdo 
vanojo motinas gėlėmis;pa 
skaitą skaitė atvykęs iš St. 
Catharines S.Šetkus.To
liau p. Sealey minėjimo 
programos vedimą perda 
vė studentei Audronei Ma 
siliūnytei, kuri gražia lie 
tuvių kalba paskaitė eilė
raščių motinos garbei. Pa 
baigus minėjimą tautos 
himnu-pirm.pakvietė vi
sus svečius vaišių.Geroką 
valandėlę besišnekučiuo
jant buvo aptarta tolimes 
nė bufaliečių veikla. Pasi 
rodo ta veikla yra labai 
stipri.
16 VASARIO GIMNAZIJAI 
-TREČIAS TŪKSTANTIS

Vienas pačių pastoviau 
šių ir nepailstamų Bufalo 
veikėjų,aišku,yra p.Masi 
liūnas ir jo puiki šeima - 
taip pat veikli žmona, la
bai aktyvi dukrelė studen 
tė Audronė ir jau daug pa 
dedantis jauniausias šei- 
moje-sūnus,gabus muzi
koje,greitas ir paslaugus 
visur .P. Masiliūnas 16 Va 
sariogimnazijai jau pra
dėjo rinkti trečią tūkstantį 
dolerių iš šios negausios 
kolonijos,_______________
sibatgė tos dienos iškil
mės .Svečiai išskubėjo) sa 
vo tolimus namus, o vietos 
lietuviai dalinosi gražiai 
pravestų iškilmių įspū
džiais. A .

JAUNIMO METAI.

/Atkelta iš 3-čios šio gi 
puslapio skilties/.

perdidelė. Peticija prašo 
Jungtines Tautas pasmerk 
ti rusų kolonializmą Euro 
poje ir grąžinti Lietuvai 
laisvę ir nepriklausomybę. 
Kokią tau gali sukelti abe 
jonę šie peticijos žodžiai? 
Arbus negėda,kad reiks 
peticijas įteikti su 10-20 
tūkstančių parašų,tai bus 
didelis laimėjimas okupan 
to ir apvylimas žmonių, ku 
rte atidavė visas savo jė
gas ir visą savo širdį šiai 
pasaulinei laisvojo pašau 
lio lietuvių demonstracijai.

Dar liko apie porą savai 
čių parašams rinkti laiko, 
vist kaip vienas,įstjungkim 
į kovą už tėvynės laisvę.

PLJK Informacijos K-ja.

7 PSL.

REIKTŲ JUNGTI
VISAS JĖGAS
Kaip matome, visuose 

kraštuose lietuvių yra ne 
maža, jų veikla stipri tik 
dėl didoko ploto visi gero 
kai išsisklaidę.Atėjus ku 
rial šventei ar minėjimui 
tenka žmonių ieškoti per 
šimtus mylių. Tio tarpu 
čia yra viskas kas tik rei 
kia ne tik tvirtai lietuvy
bės veiklai,bet ir krašto 
gyvumui, įdomumui. Užsi 
sėdėti prie televizijos ar 
meškerės, ratas siaurėja 
iki nulio ir iš to naudos 
nėra niekam.

Juo daugiau jaunimo vei 
kia kartu,tuo ta veikla nau 
dingesnė,todėl yra pasiū 
lyta bufalieč tams savo vai 
kus įtraukti į Niagaros Pu 
siasalio retai puikią skau 
ttjos veiklą ir jie nuo to 
pasiūlymo nesikrato.Vie 
nąkitą kartą atvežti vai
kus į sueigą nėra perdaug 
didelis sunkumas.

Bufalas žada gaus ia pa - 
laikyti šių metų Joninių 
parengimą, kuris įvyks, 
19 birželio, kaip kad pa
skelbta per klaidą spaudo 
je, bet!8-to,šeštadienį- 
WelandoSt.Stephens salė 
je Robertson Road, toje 
pat vietoje, kurioje jau 
daug kartų yra įvykę įvai 
rūs lietuvių parengimai. 
Žada ne tik dalyvauti, bet 
ir padėti kuo galint,kad ir 
jaunimo diena šiame kraš 
te praeitų taip gražiai , 
kaip ir visais kitais me 
tais. Pagrindinę progra
mą išpildys Hamiltono, 
Toronto ir Ročesterio jau 
nimas. Gairė.

Hamilton
BIRŽELIO IŠVEŽIMŲ 
MINĖJIMAS
Hamiltone birželio 12 d. 11 
vai. Šv. mišios už Sibire žu
vusius ir klmunistą nukan
kintus. Prelatas Tadaraus- 
kas pasakys tai progai pri - 
taikintą pamokslą.

1 vai.30 min.iš ShopingCen- 
ter (Krunilworth & Barton) ma 
šinomis vykstam iki miesto 
savivaldybės. Ten trumpas 
burmistro ir parlamento at
stovo žodis.

Mūsą vėliavos prie City 
Hali bus iškeltos penkta
dienį birželio 10 d. vakare.

Labai prašome kuo skait
lingiausiai šiame minėjime 
dalyvauti mašinomis.

Apyl. Valdyba.
■<4
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JAUNIMO KONGRESUI RUOŠA SKLANDŽIAI NEINA 
BŪTINAI REIKALINGA VISUOMENĖS 'J’ALKA

Penktadienį įvyko Seime
lio Prezidiumo sušauktas 
susirinkimas o Atvyko tik
tai trijų organizacijų ats - 
tovai.Net jaunimo organi
zacijos^ kurios garsiai sk
elbiasi veikiančios, neats
iuntė atstovų...

Susirinkusieji tarėsi,kas 
daryti, kai belieka iki Jau
nimo Kongreso tiktai 3 sa
vaitės. Nutarta sudaryti de 
legacija pas Montrealio 
gauti jo parašą ir jo leidi
mą prie bažnyčių parinkti 
Peticijai parašų.Čia bus 
reikalinga visuomenės tai 
ka, nes vieno jaunimo ne
užteks. Visi tautiečiai pra
šomi talkai pasiruošti.

Kadangi laiko bėra labai 
mažai ir nėra kada daryti 
rinkimus, tai Montrealio 
kandidate į "Miss Lithua- 
ania", jaunimui pasiūlius, 
Seimelio Prezidiumas nu
tarė siųsti dideliame vi - 
suomenės ir jaunimo susi 
būrime iš rinktąją Ramunę 
Kudžmaitę- "Nepriklauso 
mos Lietuvos" Spaudos ba 
liję išrinktąją karalaitę.

Projektuojama ekskursų 
ja įčokagoj įvyksimą Jau
nimo kongresą ir Dainų 
Dieną autobusiais.Kelionė 
į abu galus kaštuos apie 
35 dolerius.Reikia iš ank
sto užsiregistruoti. Oraga- 
nizuoti nutarimus apsiėmė 
R. Navikėnas, kaip Jauni 
mo Kongreso komiteto pir
mininkas.
• Savaitgalį Montrealyje 
lankėsi dr. Šapokaitė.

DR.J. Š E M 0 G A S

5441 BANNANTYNE.yerdun. 
Pirmadienįir _ , - n 
. ,. • 2-4 ; 7-9 p.m.ketvirtadienį
antradienį *r 2 4 m 
penktadienį

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

PO 7-3175; namą 6-9582.

D \ N T 1; G Y D Y T 0 J \ S
Dr. J. MALIŠKA

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

Nainy tel.: Ml 1-2051.

DR. A. O. JAUGELIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA

1410 Guy Street, 1 aukštas 
11 • 12 kambarys.

Tel. 932-6662: namų 737-9681

DR. V. GIR1UNIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA 
3938 Rosemount Blvd.

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

DR. IRWIN COPNICK
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

LIETUVIŠKAS PUSVALANDIS GIRDIMAS KAS 

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

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

gi gl«> A ui f f 1465 De Seve St., Montreal 20, P.Q.
TEL. 766 - 5827

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

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

KASOS VALANDOS:

1465 DE SEVE: 
Sekmadieniois 10.30 - 12.30. 

Darbo dienomis: 10.00 — 3.00 vai. 
kasdien, išskiriant pirmad. ir leitoc 

Vakare: trečiadieniais ir 
penktadieniais 7.00 - 9.00 vai.

į ROSEMOUNTO SKYRIUS:
3907 Rosemount Blvd., tel. 722-2472" 

Dienq: penktad. 1.00 - 6.00 vol.
Vakare: pirmadieniais, trečiadieniais 

ir penktadieniais 7.00 - 9.00 vai.

J. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS

SIUVU IR PARDUODU
Taisau ir Remodeliuoju
Vasaros laike saugojimas

/ Storage /. ,

6396 Bannantyne, Verdun.
PO7 -6183.

• E. Kardelienės moki
nių koncertas šio birželio 
19 d., sekmadien;, Aušros 
Vartų salėje 6 vai. po pie
tų.
AUŠROS VARTŲ PARA

PIJOJE
savaitgalį viešėjo, para
piją vizituodamas, Jėzui
tų Provincijolas T.Bruno 
Markaitis, kuris sekma 
dienį Aušros Vartų baž
nyčioje atlaikė pamaldas.

Provincijolo atsilanky 
mo proga buvo sušauktas 
ir AV bažnytinis komite
tas.
ŠV.KAZIMIERO PARAP.

-DievoKūno šventė atei 
nantį ketvirtadienį. Pamal 
dos ir procesija nukelia
ma sekmadienį 11 vai.

- Parapijos piknikas į- 
vyks birželio 19 d.Vekte- 
rio vasarvietėje,St. Henry 
de Mascuch,mišios 11 vai.

-Aukojoparapijai:V. La 
zauskienė 1OO dol., St. Tu 
mas 30 dol.M.Zienka 20 
dol.

- Susituokė Juozas Nor 
ris su Nancy Z vingei1 yte 
birželio 4 d. Vaišės įvyko 
Vyt. Klube.Dalyvavo apie 
pustrečio šimto asmenų.

LIETUVIŲ KATALIKŲ 
MOKSLO AKADEMIJOS 
Montrealio židinio susirin 
kimas įvyks birželio 1O d. 
Dr.Šemogas skaitys pas
kaitą Hibernatia ir Hipe- 
ternija šių dienų medici
noje. Kartu bus aptariami 
ir kiti einamieji reikalai. 
Susirinkimas įvyks pp.Še 
mogų bute.
NE PRIK LA USOM OS 
LIETUVOS REDAKCIJOJ 
lankėsi Juozas Mozuraitis 
ir NL-vai paaukojo 5 dol. 
Nuoširdžiai dėkojame. Be 
to, savaitės bėgyje lankė
si Č. Januškevičius, P.Gi 
rdžius, J. VieraitiSjV. 
Šipelis, Z. Lapinas, K. 
Andruškevičius ir dažnai 
beveik kasdien, lankosi 
V-bos nariai J.Šiaučiulis 
A.Mylė, be to lankėsi p. 
Baltakienė.
• P.Bumbulis ,NL skait. 
serga ir guli ligoninėje.

ADVOKATAS
STASYS DAUKŠA, LI..D.

4 Notre Dame St. E.
Suite 902 ir 903

Tel: 861-8478 ir 861-8479

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.

Notaras
J. BERNOTAS 

B.A., B.C.L.

Sun Life Building 
Suite i200!

Tel.: UN 6-4364.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

PRADEDAMAS STOVYK 
LAVIMAS

Aušros stovykla jaunesn 
nio amžiaus /7-13 m/ bus 
liepos 9- 23 dienomis. Re 
gistracija jau pradėta. Mo
kėti reikia 35 dol. vienam, 
60 dol. dviem, 75 dol. trim 
ir daugiau.
• Prisikėlimo bankelio ka
pitalas paiekė 2 mil. dol.

JAUNUJU DAILININKU 
prieškongresinėje paro
doje buvo išstaytišių dai-

Du jauni akademikai, baigę McGill universitetą: kairėje Jonas Maskoliūnas, 
gavęs Bachelor of Science matematikos ir chemijos specialybėmis ir Mont
realio universitete gavęs Bachelor of Education specialybę ir dešinėje Ro - 
mas Išganaitis McGill universitete gavęs Bachelor of Arts diplomą. Abu 
jaunieji akademikai žada mokslus tęsti ir įsigyti kitas specialybes.

JAUNIMO KONGRESUI 
AUKOS
Lietuvių Jaunimo Kon

gresui, įvykstančiam Čika 
goj liepos 1-3 d.d., pinigais 
parmė šie asmenys iš ku
rių surinko Dalia Šeidytė: 
po$5.OO-L.Bendžiūtė, J. 
Gražys,E .J. Kardeliai, M . 
Juodviršis, P. Ve ryk is, po 
$3.OO-P.Kličius,po$2.0O 
V.Andrejauskas,B.Rupšie 
nė,G.P. Kazlauskai, A. Žiu 
kas ,po $l.OO-R.Počauskie 
nė, E.MačionienėjD.Staš 
kevičienė,J. Maskoliūnas , 
R.Bendžiūtė,G.Petrulienė, 
V.Drešeris,A.Čepulis, J. 
Šeidys, H. Manstavičienė, 
J.Zavadskas,M. Barteškie 
nė,S .Radzevičienė,M. Mar 
kūnienė,D.Šeidytė,M. Jone 
lienė, S. Balčiūnas, G. Gu
das, L. Lapinas, R. Žiūkas . 
Po$O.5O-J.Manstavičius. 
Viso - $ 58.50.

"LITAS" BUS 
UŽDARYTAS

abu ilgųjų savaitgalių penk 
tadienius,birželio 24 d./Jo 
ninės/ir liepos 1 d./Domi 
nion Day/. Tas dienas bus 
uždaryti ir visikiti bankai 
Rosemonto skyriuje vieto 
je tų penktadienių "Litas" 
bus atdaras ketvirtadie- 
niais/VL23 ir VI. 3O/vaka 
re nuo 7 iki 9 vai.Sekma
dieninės valandos Aušros 
Vartų skyriuje per abu sa 
vaitgalius lieka nepakeis
tos.

Į "Lito" ekskursiją G ran 
by jau užsirašė 50 jaunųjų 
narių.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju vi

siem giminėms, draugams 
ir pažįstamiems, kurie 
man daug pagalbos ir užuo 
jautos pareiškė mano liūde 
šio valandose;

taip pat už gėles, šv.mi 
šias, žodžiu, laiškais ar 
spaudoje pareiškus iems 
užuojautą, ir tokį gražų ir 
gausų palydėjimą mano 
brangaus vyro a. a. Povilo 
Budreikos į amžiną atilsį.

U. Budreikienė.

VASAROTOJU DĖMESIUI! 
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, 

Dr.Ed. Jansonas 15 Rosedale 
St. Boston,Mass. 02124 USA. 
Tel. 288- 5999. 

MONTREALIO ATEITI 
NINKU STOVYKLA 
Šią vasarą organizuoja 

ma "Baltijos" stovyklavie 
tėjprie Lac Sylvere moks 
leiviams stovykla nuo lie 
pos 16 iki 23 dienos.Į sto 
vykią bus priimami visi 
/ nebūtinai priklausyti ko 
kiai organizacijai/mergai 
tės ir berniukai nuo 7 iki 
16 metų .Stovyklautojai bus 
skirstomi pagal amžių į 
grupes ir turės atskiras 
programas.

Stovykloje susiburia jau 
nimas iš įvairių vietų ben 
drauti ir bendradarbiauti, 
išmokti kartu-varkytis ir 
džiaugtis.

Stovyklos globėjas ir ka 
pelionas-kun.G .K ijauskas, 
S. J.; globėjos ir progra
mos vedėjos-dvi Nek. Pr. 
M. Seserysjūkvedis-J. La 
dyga;virėja-A. Zubienė.

Stovyklos mokestis vie 
nam 
aštuonias dienas .Antrasis 
tos pačios šeimos narys 
moka $15.00, trečiasis- 
$12.00. Registracijos mo 
kestis $1,00 kiekvienam 
stovyklautojui.

Tėvai,suinteresuoti sto 
vykia, daugiau informaci
jos,o kartu ir registraci
jos lapelius,gali gauti pas 
M.Malcienė,5846 4thAve . 
Rosemont, tel. 727-5189; 
J.Ladyga, 10185 Waverly, 
tel. 389-1814; Nek. Pr. M . 
Seserys,1450 rue deSeve , 
tel. 766-9397.

• "Baltijos" stov.parėmė 
R.Lapinas $10.00, V.Šipe 
lis $6.00, K. Lukas $5.30 
ir D.Norkeliūnas $5.00 . 
Visiems labai ačiū.

asmeniui $18.00 už

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

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

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

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

Petrulį, tel: 522-2353

A. NORKELIŪNAS
Commisioner of the Superior Court of Montreal 

MONTREAL ENTERPRISES REG’D
VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS.

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

I.G. ELECTRIC R’d.
Elektros kontraktorius

IGNAS G U R Č I N A S .

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

LAIKRODININKAS
ANTANAS ŽUKAS 
1855 WELLINTON ST. 

Tel. WE 2- 0644.
TAISAU IR PARDUODU 

ŽEMOMIS KAINOMIS 
LAIKRODŽIUS IR JUVELYRUS.

EXPO 67
Visų rūšių parodos bilietai 
gaunami “Lite“.

Didžiausia nuolaida tik iki 
1966 m.liepos mėn. 31 d.

SKAUČIŲ STOVYKLA 

nuo liepos 23 d. iki rugpiū- 
čio 7 d. Mokestis: $35.- vie 
nam stovyklautojui iš šeimos 
$55.- dviems, $75.- trims ar 
daugiau. Registravimo mokes
tis yra $2.- asmeniui ir ši su 
ma padengs nelaimės draudi
mą, kuris bus įgytas kiekvie
nam stovyklautojui. Prašoma 
registruotis iki birželio 25 d. 
pas A. LukoSevičiutę, PO 8- 
0322, ir J. Piečaitį, RA 5- 
3482.

Stovyklos vadovybė Šiais 
metais ypatingai stipri. Lau 
kiama,kad tėvai atkreips į tai 
dėmėsi. Stovyklos vadovybė: 
l.Kličienė, L Lukoševičienė, 
L Gražytė, A.Lukoševičiutė, 
D. Kudžmaitė, D.Skrinskaitė 
iš Toronto, Tėv. G. Kijaus 
kas, A. Kličius, V. Piečai- 
tis, E. Tekutis, J. Piečai- 
tis ir kiti. D. Z.

• Mūsų tautietis J.P.Mileris 
kandidatavęs i Quebec1 o par
lamenta nepriklausomu (inde
pendent), nors rinkimuose ne
laimėjo prieš liberalų oficia
lų kandidata Mme Claire Kirk
land- Casgrain, kuri yra pir
moji moteris ministeriu kabi
nete, bet likosi patenkintas 
pirmuoju bandymu, nes balsų 
ir vietų laimėjimu balsavimo 
apylinkėje pralenkė Union 
National kandidatą, neskai
tant ir kitus du kandidatavu
sius.

AR ŽINOMA, KAD

“NEPRIKLAUSOMOS 
LIETUVOS” SPAUSTUVĖ

spausdina bilietus, pakvietimus, vizi
tines ir padėkos korteles, įvairius 
blokus, receptams lapelius, vedybi
nius pakvietimus, mirties atveju ui
tu: jautos laiškus, visokius ” statemen 
tus”, vokus su adresais, laikraščius, 
žurnalus ir knygas.
Darbą atlieka pigiaupiegu. kitos spaus 
tuvės. Kiie&ame įsitikinti.

Spausdintus galime priimti paštu ir paštui 
pasiųsti.

Adresas: 7722 George Street,
L aSalle,Montreal,P. Q 
Canada.

TORONTO

liniukų darbai: D.Aneliū - 
naitės, J.Batūraitės, J.Gr 
abošo.R. Juknevičiaus, V. 
Malkausko, R. Paulionio, R. 
P ieš inos, R. Renkauska itės 
ir A. Vekterytės.

Parodą atidarant, kalbė 
jo eilė asmenų. Atrinkti 
darbai bus pasiųsti Jauni
mo Kongreso parodai.

Dr.P.MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą.

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

Raštinė: LE 4-4451.

VISOKIOS ŽINIOS TRUMPAI
« Dominikonų respublikoje ® Čekoslovakijos komparti
prezidentu išrinktas Bala 
ger,gavęs 57% balsų. Bosh 
gavo 30%. Jis nepatenkin
tas ir dabar kelia triukš
mą.
• De Valera, 83 metų, iš
rinktas A ir i jos prez identu.
Jis vienintelis gyvas iš 19 šymas.
16 metų sukilimo, kuriam ® Maskvoje prasidėjo Čai 
jis vadovavo ir iškovojo Ai kovskio vardo muzikos kon 
rijai nepriklausomybę nuo kursas, kuriame dalyvauja 
Anglijos. iš 80 valstybių muzikai.
• Pirmadienį Briusely pra • Pietų Rodezijoje rasta 
s idė jo A tlanto s ą jungos kon už muštų baltų ž mon ių. Ta i 
ferencija, kuri sprendžia protestas prieš Smitho bal 
Prancūzijos pasitraukimą tųjų politiką.
iš NATO. • 2000 ukrainiečių Otta
• 6 Prancūzijos karo lėktų woje demonstravo prieš 
vaisusidūrėvirš Ispanijos, parlamentą,o paskui prieš 
Pilotaiišsigelbėjoparašiu Rusijos atstovybę už suė- 
tais. mimą dviejų rašytojų Ivano
• Pietų Vietname fanatikų Dziuba ir Ivano Svietlišno 
maišatis,kuri dar nenuma jo.
tomą kuo baigsis. Susidegi • Sniegas Čikagoje >uvo 
no jau 9 budistai. pasirodęs gegužės 11 d.

A P S I D R A U S K! 
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

Sales Limited

4415 Bannantyne Avė., 
V e r d- u n .

FALC0N-EA1RLANE
GALAXIE—THUNDERBIRE

MUSTANG —TRUCKS

USED CARS 
1 year guarantee.

Kreipkitės į
LEO GURECKAS 

Sales Managers Assistant 
Keating Ford lietuvis atstovas 

769- 8831.

1966. VI. 8. - 23(997)

MIRĖ INŽ. PRANAS ČE
PONIS

Netikėta mirtis sukrėtė 
artimuosius, nes inžinie
rius Pranas Čeponis bu
vo darbingas ir veiklus 
asmuo.
o Iš Lietuvos į Toronto 
pas vyrą atvyko p. Kara
liūnienė.
o Toronte lankėsi pas gi
mines ir pažįstamus "Tė
vynės" redaktoriūs A.So
da it is.

ALKOS SAMBŪRIS 
užbaigė gana sėkmingai 
vykdęs paskaitų ir filmų 
rodymą, užbaigė sezoną.

Sambūrio pirm. prof. R. 
Vaštokas užbaigimo proga 
parodė Ne’V Yorko paro
dos spalvinį filmą.
PROF. R. VAŠTOKAS 
su grupe studentų išvy
ko archeologinių tyrinė
jimų.
VYSKUPAS V. BRIZGYS 
viešėjo Toronte, atliko dir 
mavonės apaigas, aptaikė 
pamaldas. Vienuolės pir
majai Komunijai buvo pa- 
ruošusios 173

NMP vienuolės Sutvirtini 
mo sakramentui paruošė 
173 asmenis.

jos suvažiavimas pusę cen 
trokomiteto narių pakeitė 
jaunais žmonėmis.
• Indonezijoje nuteistas 
mirti sukilimo dalyvis ma 
jorasSudžonas.Jam leista 
paduoti pas iga ilėj imo pra-

Tel. namų DO6-2548 
Įstaigos 769-8529.

i
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