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Tai yra klasiškas genocidinis nusikaltimas, kai rusai, 
neturėdami jokių teisių į Lietuvą ir Lietuvos žmones , 
tremia jos žmones į svetimus kraštus, tremia į kator 
gas, tremia badui, mirčiai ir visiškam sunaikinimui. 
Rusai yra žiaurūs smurtininkii ir tautų naikintojai, nes 
jie lygiai taip vykdo genocidą ir Latvijoj, ir Estijoj, ir 
Kaukazo bei užkasptjos buvusiose laisvose valstybėse.

Pastangos įilginti 
sambūvį

s-gą stipriai apardė ir san 
tykius supainiojo. Tai yra 
jau labai blogas faktas Eu 
ropai ir žmonijos kovos 
frontui su bolševikų agre 
sija.

Tas bolševikiniam agre 
šoriui palengvina veiklą.

Štai Nikaraguos prezi
dentas pareiškė, kad Mas
kvos bolševikai per Kubą

Procesas .kuris prasidė 
jo Prancūzijai besitrau
kiant iš Atlanto sąjungos, 
iš Vakarų persimetė į Ry 
tus,radęs ir ten pritarimą , 
visų pirma Rumunijoje, ku 
ri ne be tos priežasties įei 
na į glaudesnius su Pran
cūzija santykius.

Jeigu Prancūzija naują 
savo nusistatymą nepare
mia įtikimesniais argumen bando pagrobti valdžią Ni
tais, negu teigimu, kad iš 
sovietijos pavojus negre
sia, tai jos idėjų šalininkė 
-Rumunija prieš Varšuvos 
paktą turi rimtesnių argu 
mentų.-Rumunija siekia di
desnės laisvės ir didesnio 
savarankiškumo nuo "vy
resniojo brolio""globos'L

Prancūzijos ir Rumuni 
jos veiklos pasekmėje įvy 
ko krizė abiejuose, Atlanto 
ir Varšuvos blokuose. Skir 
tumas krizės yra tas, kad 
Prancūzija į kompromisus 
su Atlanto s-gos partne
riais atsisakė eiti, o Rumu 
nija neišdrįso žengti žings 
nio pirmyn ir po Maskvos 
konferencijos neišdrįso iš 
eiti iš Varšuvos bloko, ku 
riam diktuoja Maskva.

Jugoslavijos diktatorius 
Tito,stebėdamas blokuose 
vykstančią savotišką krizę, 
apsidžiaugė:esą abu blokai 
jau griūva ir po jų Europo 
je įsigalės taika ir ramybė. 
Ir bus įgyvendinta ilgam 
koegzistencija,komunisti
nių ir nekomunistinių vals 
tybių sambūvis....

Giliau ir plačiau pažvel 
gus į reikalą, taip šviesu 
nėra. Kai Prancūzija jau 
iš Atlantobloko pasitraukė; 
jos dvynys-Rumunija nesi 
traukia "kol egzistuos At
lanto blokas". Taigi, Varšu 
vos bloko krizė, bent kol 
kas, praėjo. Bolševikai ne 
kapituliuoja, ir veiks ir to 
liau kaip veikę.O iš Atlan 
to s-gos vienas žymiųjų da 
lyvių aiškiai pasitraukė ir

karaguoje. Tas pats Vetie 
cueloje,Brazilijoje irkituo 
ss Pietų Amerikos kraštuo 
se,į kuriuos dabar nukreip 
tas ypatingas bolševikų dė 
mesys. Gvatemalos prezi 
dentas jų buvo pagrobtas , 
tiktai sugebėjo iš nelais
vės pabėgti. Visur bolševi 
kai veikia,tat jų koegzis
tencija yra tiktai Vakarų 
migdymas .Ir visai supran 
tamos jų pastangos įilginti 
koegzistenciją, nes jų tiks 
las-pagrobti valdžią be ka 
ro.

Tiesa,Kinijos bolševikai 
tuo netiki. Jie sako, kad nie 
kur dar bolševikų diktatūra 
negalėjo įsigalėti taikiu bū 
du,kur ji įsigalėjo-įsigalė 
jo tiktai karo arba pervers 
mo bū du .Bet negalima teig 
ti, kad Maskvos tezė netu 
retų pagrindo, dėl to ir Ki 
ntjos komunistai suskilo.

• Amerikos stotis Sur
veyor iš Mėnulio atsiuntė 
jau 7000 fotografijų, ku
rios mokslininkų tiriamos.

• Lenkijos valdžia dras 
tišku laišku įspėjo katali
kus paklusti valdžiai,bet 
kardinolas Vyšinskis sako, 
kad Lenkijos katalikai susi 
jungia aplink bažnyčią ir 
dvasininkus,
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The oldest and biggest Lithuanian 
newspaper in Canada.

Le plus gros el plus vieux jour
nal Lituanien au Canada.

Seniausias tautinės demokratinės 
minties savaitraštis Kanadoje.
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lll-ii J. AMERIKOS VALST. ir KANADOS LIETUVIU

Indonezijos uzs. r. ministe- 
ris Malik ir Malazijos min. 
Razak Tailando sostinėje su 
sitarę gyventi taikoje, kal
basi su spaudos atstovais.

Prancūzijos prezidentas de Gaulle /kairėj/ birželio 
20 d. vyksta į Maskvą pas Brežnevą /vidury/, kuris 
tačiau turi didelių sunkumų dėl Rumunijos įneštų pa
siūlymų atšaukti Rusijos kariuomenę iš satelitinių 
kraštų. Kai Mskvoje vyksta Varšuvos pakto dalyvių 
derybos, Berlyne įvyko slaptas rusų pasitarimas su 
ištikimesniais satelitais, Lenkija, Čekoslovakija, bet 
tame pasitarime nedalyvavo nei Rumunija, nei Bul
garija, nei Vengrija. Tat Tito perankstt apsidžiau
gė, kad kariniai blokai griūva. Maskva jų Taikosi.

KAS NAUJA KANADOJE
JAUDINANTIEJI KANADOS RINKIMAI 
Kanada dar karštai tebe Be to,separatistai,kurie 

gyvena Kvebeko par la men praėjusius rinkimus baiko 
to rinkimų pasekmėmis, 
kurios iškėlė Union Natio 
nal vieton Liberalų, kurie 
Kvebeką valdė šešerius 
metus ir jo vystymasį įsta 
tėį naujus keltus ir smar 
kiai pastūmėjo pirmyn.

Buvęs min.pirm.J. Lesa 
ge mano, kad Kvebeko gy
venimo raida ekonominio, 
kultūrinio ir socialinio au 
gimo prasme bus sustabdy 
tas.net naujasis min.pirm. 
D.Johnsonasteigia,kad U- 
nion National dabar ne ta , 
kurt buvo Duples is laikais, 
kad ji naujai persitvarkiu 
si. Jis pabrėžė, kad Union 
National laikysis demokra 
tinių principų ir rimtai 
tvarkys provincijos gyveni 
mą.

Tačiau jo priešrinkimi 
niuose pareiškimuose bu
vo "pertoli einančių pasi
sakymų" ir dabar jau jis 
pareiškė, kad Liberalų pa 
ruoštasis Medicare-sveika 
tos aprūpinimo-planas su 
laikomas vykdyti ir būsiąs 
tiriamas.

Union National laimėjus 
rinkimus Kvebeke, rinki
mams praėjus kai kuriose 
Atlanto provincijose ir da 
bar paskelbus rinkimus 
Manitoboje, turėjo būti ati 
dėta konferencija visų pro 
vincijų su federaline val
džia pusei metų.

Be ko kita, visuomenės 
dėmesį Kvebeko rinkimuo 
se atkreipė faktas, kad Li 
beralai gavo 47% balsuoto 
jų, o Union National tiktai 
41%,taigi-už Liberalus dau 
giau žmonių balsavo, bet 
rinkimus laimėjo Uni on Na 
tional.Tai yra mažoritari 
nių rinkimų išdava. Tai pa 
vyzdys, kuris rodo,kodėl 
proporciniai rinkimai yra 
teisingesni.

tavo, o šiuose sumanė iš
bandyti savo jėgas,tesurin 
ko tiktai 8% balsų ir nepra 
vedė nė vieno atstovo. Ta
čiau tuo jie pasireklamavo 
ir atviriau išėjo į viešumą.

Atrodo,kad Liberalų pra 
laimėjimui padėjo sekma-- 
dienį daromi rinkimai ir ga 
vęs teisę balsuoti jaunimas 
nuo 21 iki 18 metų.
KANADAI. TRŪKSTA DAR
BO JĖGOS

Ontario provincijos min. 
pirm. J. Robarts paskelbė, 
kad provincijai trūksta dar 
bo jėgos, ypač specialistu. 
Negaunant j u vietoje, krei 
piasi i užsienius, kur jau 
veikia Kanados verbuotai ai.

Ontario, sako Robarts, bus 
viena iš daugiausiai indus- 
tralizuotų Kanados provin
cijų ir jai reikia ypač .geru 
specialistu.
NAUJOS SUTARTYS

Winnipege British-A neri 
can Construction Ltd. suda 
re sutarti su Manitoba Hyd
ro Co. pastatyti ant Nelson 
upės elektros jėgainę 325 
mil. dol. vertės.
Timmins Aviation Ltd.Mon- 

trealyje,sudarė sutarti,pagal 
kuria bus instaliuojami JAV 
lėktuvai, pagaminti Douglas 
Aircraft Co. Californijoje.vi 
so 1 mil.dol.vertės-

Otis Elevator Co.Ltd. Hami 
Itone gavo užsakymą aprūpiu 
ti instaliacija naujai stato
ma oro uostą VancOuveryje 
už 18 mik dol.
• Canadian Pacific oro Ii 
nija JAV Douglas Co.užsa 
kė 4 sprausminius lėktu
vus,nešančius po 205 kelei 
vius. Vieno lėktuvo kaina 
1O mil.dol.

P L JAUNIMO KONGRESO 
AKADEMINĖ PROGRAMA 1

Birželio 30 d. 8 vai. vakaro 
atidaromojis paskaita: Jauni 
mo reikšmė tautoje ir išei- 
vijoje-dr. H.Nagys. 
Ltepos 1 d. 9.30 pranešim 
ai: Lietuvių jaunimas pašau 
lyje- J. Gailiušytė ir V.Ka 
mantas. 11 val.paskaita:Kaip 
mes keičiamės svetimoj ap
linkumoj-V. Černius. 2.30 
vai.po pietų simpoziumai: 
American Lithuanian in USA 
A.Mažeika; sporto-veda V. 
Adamkavičius, dalyvauja dr. 
A. Šapoka itė, A. Kiemaitis, 
E. Vadopalienė.; Jaunimas, 
jo organizacijos ir visuome 
nė- veda A.Saulaitis,daly
vauja K.Žygas.K.Totorai- 
tis-Kolumbija, A.Čikštai- 
tė-Argentina, A.Gegeckas 
-Šveicarija, A.Lingė-Vok- 
ietija,D. Labutytė-Austra- 
lija.
Laisvinimo darbas ir jauno 
ji karta Veda dr.A.Avižie
nis, dalyvauja-dr. A.Budre 
ckts, R.Cibas,-Australija, 
R.Mieželis, L.Sabaliūnas, 
dr. J. Norkaitis, A. Garlaus 
kas, p.Klovaitė-Venezuela, 
R.Kairelytė.
Moksleivių sekcija- tvarko 
Kanados jaunimo sekcija. 
Krikščionybė ir šių laikų 
jaunimo ieškojimas. Veda 
dr.A.Liulevičtus, o simpo 
ziume dalyvauja daug asme
nų.
Lituanistinių mokslų progra 
mą organizuoja Pedagogi
nis institutas. 
Komunizmo metodika. Sim
poziumą veda A.Sabalis. 
Liepos 2 d. 9.30 vai. pas
kaita- Žvilgsnis į pavergtą 
Lietuvą-skaito St. Lozorai
tis jr.
12 vai. simpoziumas. Veda 
V. Vardys, dalyvauja-R.Gra 
žulis, A.Idzelis, J.Šmulkš 
tys, B.Mačiuika.TRemeika. 
Tautinis pasireiškimas kraš
te. Veda A.Antanaitis, daly
vauja Kocytė, Virpšaitė, Tri room 
makas, Briedytė, Brasaitis. Kongreso Banketas. Pašau 
1 vai. simpoziumas.Dalyva- lio Lietuvių Jaunimo Kon 
uja ideologinių organizacijų 
atstovai. 
Bendruomenės išeivijoje. 
Paskaita-dr. V. Trumpa.
3 vai. paskaita:Lietuvių jau 
nimas pasaulio idėjų plot
mėje.- dr. A. Z už iedėlis.

'Likimas žaidžia žmogumi"-sako patarlė,Šiuos atvaiz- • Vyrija "Plienas" paminė 
Jaunimo Kongreso metu. NI ,^^au® Vk9“°.as™enis- Kairėje Dojį jo savo 35 m. sukaktį.Minė

.v . .. . o o „„„„ifAin mmlkonų respublikos prazidentą Balaguerą laimeiusii J neišeis liepos 3-9 savaitėje, rinkimus prieš Boshą, viduryje Kongo respublikos bu j imą atidarė "Plieno" glo 
vusį mm. pirmininką Kimbą, kurį pakorė jo buvęs ka bėiasnrof S Dirmantas n ro ministeris Mobutu /dešinėje/, dabar pasiskelbęs DeJasProI-&.Virmantas,o 
Kongo diktatorium, kurį greičiausia taip pat kas nors 
pakars, ,pagal patarlę-"kas kardu kariauja-nuo kardo AIg.Didžiulis, ir žūsta •••

1966.VII. 3 / International Amphitheatre
•t Milžiniškas Dainų Šventės organizavimo darbas 
w eina į pabaigą. Komitetas išlygina paskutines detales,
• komisijos suaktyvina veiklą.
Įfc Inž. Briedis yra paprašytas įrašyti Dainų Šventę į 
W juostą. Norima, kad Dainų Šventės garsai neišnyktų, 

bet paliktų ilgam laikui. II-sios Dainų Šventės dainas 
inž. Briedis taip pat įrašė į juostas.

Bilietai iš anksto galima užsakyti paštu arba tele- 
W fonu - Karvelis, 2715 W. 71st St., Chicago, Ill. Tel.
• 471-1424.

«
 Milžiniška scena bus papuošta tautinių motyvų pa
puošimu. Tuo rūpinasi VI. Vfjeikis ir A. Trinkūnas.

A Scenos pastatymas specialiai chorams teikia ne- 
W mažai rūpesėių. Reikia milžiniškos laiptinės scenos, 
* kad sutalpinti 1200 choristų. Taip pat tenka prama

tyti tokios daugybės choristų įėjimą ir pasitraukimą 
iš scenos. Tai turi būti atlikta tiksliai ir greitai.

«
 Salėje bus platinamas šventės leidinys, kurį re
daguoja St. Daunys, šiame leidinyje bus šventės prog
ramos, chorų aprašymai, dainų tekstai ir kitos reika
lingos informacijos. Komp. VI. Jakubėnas šiam leidi
niui parašė straipsnį apie dainos meną. Taip pat čia 
galima bus pamatyti, kaip atrodė I-oji ir II-oji Dainų 
Šventė Lietuvoje, taip pat I-oji ir II-oji Chicagoje.

«
 Iškili Dainų Šventės dalis bus komp. Broniaus 

Budriūno kantata "Tėviškės namai".,Žodžiai Bernar
do Brazdžionio. Kantatą diriguos pats kompozitorius. 
Solo dainuos Dana Stankaitytė ir Rimtautas Dabšys.

i
 Jaunimo Kongreso atstovai iš visų kraštų įžygiuos 

į Dainų Šventę su savo vėliavomis. Tai bus įspūdingas 
momentas. Tą paradą tvarkyti pavesta Kongreso Kom. 
Skautų Brolijos atstovui. Tad atsilankę į Dainų Šventę 
galės pamatyti ir mūsų jaunimą-suvažiavusį iš viso 
pasaulio.

•% Dainų Šventėje akompanuos St. Gaileviėius ir Rai- 
W monda Apeikytė. St. GaileviCius atvyksta su savocho-> 
w ru iš Kanados. Jis akompanavo ir II-oje Dainų Šventė

je. R. Apeikytė, jauna pianistė atvyksta iš Kalifornijos.
Šioje dainų šventėje akompanuos taip pat irvargo- 

W nais. Gros VI. Jakubėnas. Tad galima vaizduotis kaip 
įspūdingai skambės choras palydimas iškilmingų var
gonų garsų.

VLIKO NOTA VATIKANUI

Vliko pirmininkas, vykdy 
damas Vliko valdybos nuta 
rimą, išsiuntė laišką Vatik 
anoValst. Sekretoriui karri, 
Cicognani,kuriame sakoma/: 
Krikščionybės tūkstantme
tis Lenkijoje yra didelės

■i

JAUNIMO KONGRESO
BA NKE TAS
Liepos mėn.2d.7 vai, v .

Conrad Hilton "Grand Ball 
salėje įvyks PLJ

Kas būtų interesuotas ta sa
vaite, malonėkite iš anksto 
pranešti ar pasirūpinti.

jį vedė "Plieno" p-kas inž .

greso banketo rengimo ko 
mitetas maloniai kviečia 
visą lietuvių visuomenę šia 
me bankete dalyvauti. Šio 
banketo meninė dalis ir šo 
kiai suįdomins Kongreso 
dalyvius ir garbingus lietu 
vių ir amerikiečių svečius.

Smulkesnė banketo pro
grama ir žinios dėl rezer 
vacijų bei bilietų bus pa
skelbta greitu laiku spau
doje.

reikšmės įvykis lietuviams 
tėvynėj ir svetur. Mūsų entu 
ziazmas, tačiau tapo apslo- 
pintas išleidimu Vatikano 
ženklu, atvaizdavusiu Vil
niaus Aušros Vartų Dievo 
Motina drauge su Lenkijos 
karaliene Jadvyga ir Kroku 
vos miestu, kaip Lenkijos 
valstybės simboli. Kadangi 
kaip Jūsų Eminencija taip 
gerai žinote, Vilnius yra 
Lietuvos sostinė ir Vilniaus 
Dievo Motina yra didžiai gar 
binama lietuvių tautos,jų su 
tapdinimas Vatikano ženk 
luose su Lenkijos tūkstant 
mečiu pažeidžia lietuvių 
tautos jausmus. Mes taip 
pat nuogastaujame, kad tas . 
nelemtas žingsnis bus iš- ■ 
naudotas komunistų propa
gandoj ir Lietuvoj esamo 
komunistinio režimo prieš- 
religinėj veikloj. Mes tiki 
mes, kad Šventasis Sestas 
ras tinkamu būdų ir progų 
atitaisyti ženklu sukelia
mas klaidii gas nuomones 
ir išlyginti lietuviu tautai 
padarytą skriauda.

O
■ . ‘L'*'
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Genocidinis birželis
To, kas 1941-ls metais 

įvyko Lietuvoje birželio 
mėnesio viduryje, lietu
vių tauta niekad neužmirš.

Tai buvo karštos dienos. 
Saulė stipriai šildė Lietu
vos žemę. Žmonės, dar 
neįpratę prisitaikyti poži 
emos prie stiprai atšilu 
šio klimato, vargo.

Tame karštyje Rusijos 
saugumo policija, tada va 
dinama NKVD, jau naktį į 
birželio 15 sumobilizavusi 
sunkvežimius, gaudė Lietu 
tuvos žmones, kimšo į sun 
kvežimius ir vežė į gele

žinkelių stotis, kur jų lau
kė ilgiausi prekiniai vago 
nų ešelonai.Sunkvežimiai 
vežė netikėtai sugaudytus, 
išsigandusius žmones, ku 
rie nesiorientavojkas čia 
dedasi, kokiam tikslui ne 
žmoniškasis okupantas tą 
daro.

Tai buvo baisūs Lietuvos 
žmonių išgyvenimai, nes 
tai buvo panašu į žvėrųgau 
dymą džunglėse, kokį ma
tėme tiktai filmuose.

Stotyse buvo dar ba isesn i 
vaizdai. Suvežtieji žmonės

Didelis laimėjimų vajus savai spaudai
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

Už Lietuvos išlaisvinimą! For liberation of Lithuania!
Už ištikimybę Kanadai! For loyalty to Canada!

Authorized as second class mail by the Post Office 
Department, Ottawa, and for payment of postage in cash 

LEIDŽIA KANADOS LIETUVIŲ CENTRO TARYBA IR 
SPAUDOS BENDROVĖ „NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“.

buvo sukimšti į prekinius 
vagonus virš bet kokios no 
rmos. Karštyje vagonuose 
jie troško, alpo, neturėda
mi ne tiktai vandens, bet 
ir oro.

Vaizdas buvo juo baises
nis, nes į tuos pačius va - 
gonus buvo sugrūsti ir vai
kai, ir seniai, ir ligoniai.

Šauksmas, klyksmas, a- 
šaros, vaitojimai susilie- 
jo į vieną didžiulį sielvar
tą prieš žudomą gyvenimą, 
prieš nežinią,bet nežinią, 
kuri yra atokiai grėsminga 
ir aiškiai blogų numatymų 

į dienos vakarą paaiškė
jo, kad okupantas griebias 
teroro. Kad okupanto kės 
lai yra toli siekianti savo 
užmačių žiaurumu ir piktu 
mu. Okupantas pasiryžęs 
lietuvių tautą sunaikinti.

Okupantas to tikslo sie
kia sistematingai ir visu 
atkaklumu. Šita mes ma
tome aiškiai. Ir tai yra di 
dysis mūsų, laisvėje esan 
čiųjų, uždavinys : rasti 
priemonių Rusijos genoci 
dui Lietuvoje pas [prieš in 
ti efektyviai.

J.Kardelis.

Pagerbkim herojus
NORS JŲ BŪTU IR NEDAUG 

Tai buvo pries 2 5 metus Vilniuje.

Miesto gatvėse maišėsi 
neįprastos žmogystos .Tai 
iškreiptais veidais mongo 
lai, ilgaskverniai mėlyno 
mis kepurėmis enkavedis 
tai, įvairūs politrukai-ko 
misarai ir batukais a ikš 
tomis kulnimis krypavo su 
lysusios katiušos.Tos gy 
vusios būtybės visiškai ne 
s įderino prie bendros 
miesto aplinkos, o tuo la 
biau netiko savo dvasia bei 
žema kultūra prie vietos 
gyventojų.

Aišku savaime,kad lietu 
viai tų neprašytų svečių 
neapkentė.

Jei jau civiliai žmonės 
atėjūnų neapkentė, tai ką 
jau bekalbėti apie lietu
vius karius. Lietuviai ka
riai ir buvo ta didžioji 
rakštis okupanto akyse. 
Nors okupantas lietuviais 
kariais ir nepasitikėjo,bet 
jo tikslas buvo, kaip nors

ir akys. Tai menko išsila 
vinimo, silpnos orientaci
jos. Ano laiko politrukai 
daugumoje buvo paimti iš 
bezprizornikų namų auklė 
tiniai.Jie nieko nebuvo gir 
dėję apie kitus kraštus ir 
gyvenimo sąlygas kitur.

Jiems buvo įkalta į galvą, 
jog kas yra kitur,tai viskas 
yra negera, o kas rusų pa 
daryta, tai yra geriausia. 
Tai akli partijos nariai.Tai 
maždaug tokie dvasios ubą 
gai ir atėjo perauklėti lie 
tuvius karius.

Štai į kuopą, kur beveik 
visi lietuviai kariai buvo 
suvalkiečiai, prisistato po 
litrukas S. Duračenko. Tai 
ir buvo pilna žodžio pras 
me du rak/kvailys/. Pirmu 
tinis jo darbas buvo-sura 
syti kiekvieno kario biogra 
fiją. Na ir rašė jis. Rašė 
ne tik kario, bet jo tėvų ir 
dėdukų praeitį. Jam reikė

kanados lietuvių
BENDRUOMENĖ

PASKUTINIS
Medžiagos rinkimas Ka 

nados šimtmečio lietuvių 
leidiniui jau eina į galą.
Liepos 1 d. visa medž iaga, 
išskyrus verslo skyrių,bus 
išsiunčiama vyr.redakto- 
riui.Organizacijos, kurios 
dar neatsiuntė apie save
žinių,prašomos tai padary 
ti iki birželio 20 d. Iki šios 
datos neatsiliepusios orga

ADRESAS:

PRIMINIMAS
nizacijos bus skaitomos lei 
diniu nesidominčios ir ne 
suinteresuotos jame daly
vauti.

Organizacijų medžiagą 
prašome siųsti tiesiog šio 
skyriaus redaktoriui A.Rin 
kūnui,146 Close A ve .Toron
to 3, skambinti 535-9397 . 

Kanados Šimtmečio Liet. 
Leidinio Komisija.

Laiškai Redakcijai

m.tų pertraukos ir valandą, 
o dažniausiai ir ilgiau prieš 
einantkareiviamsgulti jis 
vargino juos savo nuobo
džiais plepalais apie komu 
nistų sukurtą rojų, apie ne 
nugalimą raudonąją armi
ją ir pan.

Kad sekmadieniais ka 
riai neturėtų progos nueiti 
bažnyčion, jis tuo laiku aiš 
kindavo ateizmą.Kariams 
tie jo vienodi plepalai įgri 
so iki gyvo kaulo.Daug įdo 
miaukareiviams pasidarė 
kai jie prasimanė užduoti 
politrukui įvairius klausi 
mus .Jie daugiausiai jįklau 
sinėjo apie Vokietijos-Ru 
sijos repatriacijos sutartį,
apie gyvenimą Vokietijoje, 
apie rusų-suomių karą ir 
daug kitokių įvairių klausi 
mų.Lietuviai kariai nuduo 
davo mažai ką išmaną apie 
tuos veikalus. Politrukas 
gi išsijuosęs viską alškin 
davo. Jis nuolat kartojo , 
jog nežiūrint įvairių sovie 
tų-vokiečių sutarčių,vokie 
čiai yra fašistai-hitlerinin 
kai ir laikui bėgant turės

Toronto, 1966 
gegužės 7 d.

Didžiai Gerb. Pone Re
daktoriau.
Tautos Fondo Toronto 

Skyriaus Valdyba,įvertindą 
matą didelį darbą,kurį at
lieka Jūsų redaguojamas 
laikraštis , propaguojant 
Tautos Fondo tikslus, ski
ria nors ir kuklią $15, -au
ką parėmimui laikraščio.

Priimkite,Pone Redakto 
riau,mūsų nuoširdų pagar
bos pareiškimą. 
Pirmininkas P. Morkūnas. 
Nuoširdžiai dėkojame 
už tokį retą įvertinimą ir 
labai malonų dėmesį. N. L.

būti sunaikinti.
Tokie ir panašūs jo išsi 

reiškimai kėlė viltį, jog tu 
rėš būti karas-, o tuo pačiu 
ir proga atsikratyti rusais. 
Daug vargo politrukas Du 
račenko turėjo ir su ka
riais repatriantais .Jis įvai 
riais būdais įtaigavo lietu 
vius karius,kad jie nerepa 
triuotų į Vokietiją. Jis įro

ilgiau išlaikyti lietuvius 
karius vienoje masėje ir 
savo kontrolė j ^Okupantas 
ture j o omenyje perauklėti 
lietuvius karius ant savo 
kurpalio ir nustumti į Ru 
sijos gilumą, iš kur jau 
kelio atgal nebūtų.

Jau 1940 m.spalio mėn. 
pradžioje į lietuvių karių 
dalinius prisistatė rusai

jo pasakyti,kiekkarys pats 
arba jo tėvai turi žemės, 
galvi jų,arklių,kiaulių,avių 
ir 1.1. Labai politrukas do 
mėjosi,kiek kurio kario tė 
vai turi samdomos darbo 
jėgos.

Jis tuojau pakeitė ir ka 
rių užsiėmimo tvarkaraštį. 
Dingo iš tvarkaraščio švie 
timo, tėvynės pažinimo ir

politrukai.Vostik kiek ap 
sižvalgę.jie ėmėsi jiems 
skirto darbo visomis ketu 
r tom is.

Politrukai buvo ir yra 
komunistų partijos ausys

tikybos pamokos .Vieton tų 
dalykų jis įrašė savo polit 
podgotovką, t. y. smegenų 
pei'plovimą.Kiekvieną rytą 
prieš užsiėmimus vieną va 
landą,vieną valandą po pie

Independent Lithuania
7722 Georgą Street La Šalie
Montreal, P.O. Canada.

LAIMĖJIMAI
3 ŽEMĖS SKLYPAI

Žemes sklypas N:'. 220 * 6000 sq. pėdų
• ’ ” Hr. 229 - 6000 * * ’ ’
'• ’* Hr. 230- 6394 •• ’•

Visi sklypai randasi Mantreello priemiestyje 
Francois de Sales, country of Laval. 
Sklypų vertė 1000.00 kiekvieno.

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

C h ieagoje LIETUVOS JAUNIMAS NORI, SAKO, SUSIRAŠINĖTI
Kaip geras vaikas niekada viai, gyveną svetimuose kraš- 

neužmiršta savo motinos, taip tuose! Tie, kurie norite pa-
• Vysk. V.Brizgys Nekal jr lietuvis, kur jis bebūtų — bendrauti su savo vienmečiais, 
to Prasidėjimo Mergelės negali pamiršti savo tėvynės gyvenančiais tikrojoje Tėvy-
bažnyčioje teiks sutvirtini Lietuvos.
mo sakramentą. Gal būt daugelis iš jsų net
• Vyt.Rusteikis panevėžie nesa^e savo tėvLUės, ta- 
čių baliaus metu labai gra 
žai pasireiškė solo daino 
mis.
• LB Čikagos apygardos 
suvažiavimas gegužės 8 d. 
išsirinko naują valdybą:
S iauč iūnas ,Sukelis,S vedas, 
Vindašienė, Penčyla.Gint 
neris,Šantaras,Ingaunis ir 
Avižienis.
• LVS Ramovės Čikagos 
skyrius ruošiasi gegužės 
30 d,aplankyti savo sky
riaus mirusius narius šv. 
Kazimiero ir Tautinėse 
kapinėse.
• Pasaulio Lietuvis yra 
siunčiamas Čikagos gyven 
tojams,kurie nėra jo užsi 
prenumeravę ir iš jų rei 
kalaujama sumokėti prenu 
meratą. Ar tai teisingas 
darbas ?
• Jurgis Breivąsavanoris 
-kūrėjas, Valst. Liaudinin 
kų pirm., buvo sunegala
vęs. Sve iksta.
• Mečys Motuzas, čikagie 
čiams gerai žinomas fil— 
.mininkas, žuvo auto nelai 
m ėję.
• Genė Janušauskaitė ba
landžio 29 d.lėktuvu išKau 
no atvyko pas savo tėvus 
Pranę ir Kazį Janušauskus,
• Illinois Lietuvių gydyto 
jų susirinkimas paskyrė 
Jaunimo Kongresui $IOOO, 
kuris bus įtektas gegužė j 
28 dieną,laike pavasarinio

•baliaus.

čia u iš tėvų bei kitų vyresnio 
amžiaus žmonių pasakojimų, 
spaudos bei foto nuotraukų 
jūs įsivaizduojate savo tėvų 
žemę, jos ošiančias girias, kve
piančias pievas, mėlynakius i adresu: 
ežerus, vyšnių ir obelų žieduo
se paskendusias sodybas ir jo
se gyvenančius darbščius, vai
šingus ir dainingus žmones, 
gal būt neretai pagalvojate — 
įdomu būtų aplankyti ją, pasi
kalbėti, pabendrauti su joje 
gyvenančiais žmonėmis, savo 
bendraamžiais.

Kad šie Jūsų norai išsipildy
tų prie Lietuvos kultūrinių ry
šių su tautiečiais užsienyje ko
miteto susibūrė grupė jaunimo 
ir sudar ė šio komiteto sekci ją, 
į kurią įeina įvairių profesijų 
žmonės. Jų tarpe: jaunieji ra
šytojai, mokslininkai, studen
tai, švietimo, kultūros darbuo
tojai, sportininkai. Si sekcija 
nori užmegzti su jumis, mūsų 
bendraamžiais ryšius, pasikeis
ti suvenyrais, susirašinėti, o, 
esant progai, ir susitikti Lietu
voje arba užsienyje, pabend
rauti, padiskusuoti jaunimo 
gyvenimo klausimais, parung
tyniauti sporte ir kt. Mūsų pa
žintims pradžią tegul padaro 
laiškai.

Tad brangūs, jaunieji lietu-

nėje, atsiųskite savo adresus. 
Be to, nurodykite, su kokios 
profesijos jaunuoliais bei mer
ginomis jūs norėtumėte susira
šinėti. Parašykite ir kitus savo 
pageidavimus, kiek galėdami 
mes stengsimės juos įvykdyt1.

Savo laiškus siųskite šiuo

Lithuania - Lietuva 
Vilnius, Kosciuškos 36 
Laukiame Jūsų laiškų, bran

gūs lietuviai!
1. Albinas Bernotas — rašy

tojas
2. Bronius Riauba — fizikos 

matematikos mokslių kandida
tas

3. Henrikas Ciparis — daili
ninkas

4. Eduardas Gutauskas — 
muzikas

5. Juozas Jurgedėnas — spor
to darbuotojas

6. Skirmantė Janutaitė — 
studentė, filologė

7. Vladas Andrijauskas — 
Aukštojo ir spec. vidurinio 
mokslo ministerijos darbuoto
jas

8. Valerija Uzdraitė — pe
dagogė

9. Vilius Baltrėnas — žur
nalistas

10. Rimtautas Gibavičius — 
Čiurlionio vardo Meno mokyk
los dėstytojas.

- Lietuvos Kultūrinių ryšių 
su tautiečiais užsienyje 
komitetas.

rašytLKai politrukui nepa 
sisekė palaužti karių pas i 
priešinimas, tuomet buvo 
įsakyta lietuviškam kadrui 
išaiškinti kareiviams esą 
mą padėtį ir kad priesai-

trėjo.
Sausio mėti, antroje pu

sėje politrukas pradėjo kai 
ti kariams naujos priešai 
kos tekstą.Naujos priešai 
kos lapas buvo kietame ap
dare .papuoštas auksinėmis kos priėmimas yra neišven 
raidėmis ir jį perskaičius, gramas reikalas, 
kiekvienas privalėjo pasi Nukelta 5 psl.

dinėjo, jog Vokietija yra su 
griauta,jog ten žmonės ba 
dauja ir pan. Bet kai jam 
atkalbėti nuo repatriacijos 
nė vieno kario nepasisekė 
tai perpykęs šaukdavo:"va 
žinokite sau, bet mes jus 
greitu laiku ir Berlyne ra 
sime".

Bet štai, tuojau po Kalė 
dų, kurias lietuviai kariai 
paskutinį kartą dar lietu
viškoje dvasioje atšventė , 
pasklido gandas, jog reiks
priimti naują priesaiką so 
vietams.

Nors politrukas S.Dura 
čenko dieną naktį aiškino 
naujos priesaikos reikalin 
gumą, bet lietuviai kariai 
vis tvirtino,jog jie jau yra 
vieną kartą prisiekę savo 
valdžiai ir antra priesaika 
jiems nėra reikalinga.Ko 
toliau tuo labiau kova tarp 
politruko ir liet, karių aš

Helikopteris yra vertikaliai pa
kyląs lėktuvas. Jis Rali skristi tie
siai, pakilti ir nusileisti mažame 
plote, net ant lėkšto stogo arba 
laivo denio. Skrenda jis pirmyn, j 
šonus ir atbulas arba net stovi 
vietoje ore. Jis be sparnų, juda va
romas didžiulių propelerių.

Helikopterio principas nėra nau
jas. Prieš 450 metų panašios į da
bartinį helikopterį skrajojamos 
mašinos brėžinius buvo padaręs i- 
talų išradėjas ir menininkas Leo
nardo da Vinci (1). Senovės kinie
čių vaikai (2) turėjo žaislus, ku
rie skrido panašiai kaip helikopte

ris. Pirmieji modeliai buvo varo
mi garu, elektra arba guminiais 
kaspinais. 1880 m. helikopterio 
projektu užsiėmė amerikietis išra
dėjas T. A. Edisonas, bet nesėk
mingai.

(Bus daugiau)

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.
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Per Sibirą ir Karagandą
PASAKOJA JUOZAS SKUČAS 

perėjęs Rusijos kalėjimus ir koncentracijos 
stovyklas

Trečias straipsnis.
Rusai bolševikai daro 

daug bandymų - eksperi
mentų. Gal moksliškai tas 
ir pateisinama.betkadtie 
bandymai nevalyvi,nežmo
niški ir daromi darbo žm

rtį, /-toliau pasakoja JJSku- 
čas. - Bet ir lageriuose 
bolševikams nesisekė eks 
perimentai.

Toliau, eidamas per jo 
pereitus lagerius,p. Sku
čas pasakoja 
APIE SUSLOVO LAGERĮ.
- IšMariinsko etapu 35 ki
lometrus pėsčius nuvarė į 
Suslovo lagerį. Tai vadi
namas žemės ūkto lageris, 
Jame, buvo 5000 kiaulių, 
200 karvių. Čia buvo gal 
2000 kalinių,kurių tarpe 
apie 600 moterų mergi
nų. Ir prieglauda,kurioje 
600 vaikų, -šypsosipJSku 
čas.
- Kieno gi tie vaikai-pa - 
siteirauju.
TAI SUSLOVO LAGERIO 

VAIKAI
Ir p. Skučas aiškina:
- Moterys atskirtos nuo

Tai yra valstybinis Kanados pavilijonas, vienas didžiausių Pasaulinėje 1967-jų metų pavilijonas, užimąs 21 ekerĮ arba 8 su puse 
hektaro žemės plotą Montrealio Notre-Dame saloje. Pavilijonas turi apverstos piramidės formą ir vadinamas Katimavik, kas es
kimų kalboje reiškia susiviennimo vietą, nes aplink pavilijoną yra daug vietos, atviros aikštės, kur galima daugeliui apsijungti. 
Čia yra ir koncertams vieta. Koncertuoti gales kas tiktai norės. Ir ne tiktai koncertuoti, bet ir vaidinti, šokti ir ką nors nepapras
ta parodyti. Bet kas nori gauti čia vieta savo pasirodymams, turi būtinai įsiregistruoti iki birželio 20 dienos pas KLB Montrealio 
Lietuvių Seimelio Prezidiumo pirmininką Romą Verbylą šiuo adresu: 4930 Melrose Avenue, Montreal 28, arba telefonu:482-O865. 
Užsiregistravimas būtinas, nes parodos ruošėjai iš anksto išleis programą, kurioje iš anksto turi būti sužymėti pasirodymai. Da
lyvauti gali lietuviai iš visos Kanados- solistai, šokėjai solo ir ansambliais. Honorarų nėra, atvykti savo lėšomis.

onių ne tiktai gerbūvio,bet 
ir darbo žmonių gyvenimo 
galimybių sąskaiton, tai 
yra visiškai nepriimtina. 
Ir visi rusaijau nekalbant 
apie Lietuvos žmonės, yra 
tam priešingi. Atvirai prie 
šingl. Bolševikus atvirai 
keikia ir
LAUKIA TREČIOJO KA

RO,
sako p. Skučas, ir patvir

vyrų vielų tvora, bet nors 
ir atskirtos, o vis dėlto 
su vyrais susisiekia ir net 
reikia vaikų prieglaudos. 
-Moterų darbas šiame la
geryje labai sunkus.. Jos 
ne tiktai kiaules liuobta, 
bet ir valo. Mėšlą iš tvar
tų neša ragažėmts, dėl to 
visos mėšluotos.Mėšlas 
lauke sušąlą ir vyrai jį tu
ri išvežti į laukus. Tai ir

O ROGĖS SURAIŠIOTOS 
VYTIME,

nė vienos vinies.Kai tik
tai gabalą mėšlo užverč
iame, rogės ir sulūžta. 
Mėšlą į laukus veždavome 
jaučiais.
- Bet ilgai viename lage
ryje kalinių ilgai nelaiky
davo, siųsdavo į kitus la
gerius. Ir mane išSuslo -

vo etapu nuvarė į Michai- 
lovką - miško kirsti. Bet 
čia manęs nelaikė, nes ne
įstengiau padirbti normos, 
tai grąžino į Suslovo la
gerį. Tai buvo įdomi ke
lionė. Mane lydėjo karei
vis, ginkluotas šautuvu . 
Kareivis man įsakė valdy
ti arklį. Nors aš gi mo
ku valdyti arklį, bet karei-

tina pavyzdžiais.
- IšMariinskopereinamo
jo lagerio siųsdavo etapus 
/būrius kalinių/ į kitus la
gerius Černiakovskio,Su
slovo, Orlovo-Rozo.Kazak- 
staną ir kitus .Kiekvienas 
lageris turėjo savo paski-

gi katorginis darbas .Mėš
lą pirma reikia sukirsti 
gabalais,o priemonių nė
ra. Sukapojus gabalais, 
mėšlas reikia sukrauti į 
roges. Tam tikslui irgi 
priemonių nėra.

Lietuvių tremtinių kapai Sibire

vis mane vis bara, kad aš 
blogai valdąs, nemokąs 
valdyti. Pagaliau jis klau
sia mane:
- O tu turibentktek pini
gų?
- Kas gi man, kaliniui, 
pinigų duoda? O kam gi 
jie ir reikalingi,-klausiu.
- Kaip kam? Štai užsuktu
me į kaimą ir gal gautume 
degtinės...
- O aš turėjau šinielių, -pa
sakoja J. Skučas.-Gerai, sa 
kau, jeigu už šinielių ką gą 
lime gauti,tai užsukime.Ir 
užsukome. Moteris kolūki- 
etė mums davė už šinielių 
butelį samogono-naminės. 
KOLŪKIETĖ BAISIAI KEI

KĖ KOMUNISTUS,

riai gavo po 15 metų kator 
gos.Tai buvo žydų tauty
bės asmuo, kuris labai 
gerai žinojo, kad niekas 
jam galimybės neduos tais 
pinigais pasinaudoti. Pi
nigai iš jo bus atimti. 
Viena, kad tiek daug pi
nigų vienam asmeniui ne
leidžiama turėti ir ,kita, 
kad tai yra doleriai,kur
ių bolševikai visą laiką 
stinga.
- Katorgos keliai, kuriais 
ir dabar eina šimtai tūks
tančių lietuvių Sibire, ir ii 
gi ir sunkūs. Iš Suslovo ma 
ne grąžinoMariinskan ir iš 
siuntė į OrlovoRozo. Šį 
lagerį valdė Mozgovoj.ku 
ris už mėnesio darbą su-

kurie, kaip ji sakė, sunai- mokėjo 13 rublių.
kino visą gyvenimą ir pri- _ Įdomu, sakau, ką toks

Advokatas Zigmas Toliušis su seseria p.Rau- 
piene Sibiro tremtyje prie savo rankomis pa
statyto namelio, ties Baikalo ežeru, o jų bro
lis advokatas Dzidas Toliušis tuo pietų buvo už 
arktikos rato taip pat Sibire. Ir kokia teise ru 
sai trėmė ir dabar tremia lietuvius į Sibirą ir 
kitas jų pasigrobtas Azijos sritis? Tie lietu - 
viai nieku nėra nusidėję, nieku nekalti. Jie ir 
nebuvo teisiami. Bet okupantui jie jau tuo kal
ti, kad lietuviai, kurie neišsižada būti lietu - 
viais. Birželio 15-trėmimų diena-yra visų mū 
sų didelio gėdulo diena. Ir protesto/

vedė prie skurdo ir bado. 
Ir kareivis jai nieko nesa
kė dėl to valdžios kolioji - 
mo. Kiek sutikau žmonių, 
visi bolševikus kolioja, - 
sako J. Skučas.
- Suslovo lageryje susitik 
davau vieną kalinį, kuris 
buvo įmestas į tą lagerį 
todėl, kad esą 
ATSEAKĘS PRIIMTI IŠ 
AMERIKOS PALIKIMĄ- 

4 milijonus dolerių. Dėl 
to dėdės palikimo nepriė
mimo jis ir jo šeimos na-

PAGAL PRODUKTŲ KAI
NAS:

sviesto kilogramas /apie 
2 svarai/ 3 rubliai ir 50 
kapeikų /kanadiškais pi
nigais 3 dol. ir 85 centai/ 
dešros 4 rub.4O kap.,la
šiniai, kaip ir sviestas , 
3.50, jautiena 2.60, pie
no kvorta 20 kap., karvė 
600- 700 rub., paršelis 
25 rub., ir tt. Mokytoja 
gauna60 rub.už mėnesio 
darbą. Eilinis darbinin
kas mėnesiui uždirba 30 
rublių, inžinierius, gydy. 
tojas mėnesiui gauna apie 
80-90 rublių. Tat matom, 
kokie maži uždarbiai ir 
kokios aukštos maistokai- 
nos. O apsirengimas: ba-
tai,kostiumas-dar bran-
gesnl. Todėl gyvenimas

atlyginimas reiškia? sovietijojnepaprastaisun-
- Tai galima matyti kus. Daugiau bus.

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

Vl.Jasinskas.
PAREIGA IR BAIMĖ

Praėjo dvi savaitės. Šal- žvilgterėjusi į palovį, kur
tis vis dar braškina tvo
ras .Ir dar gerokai barški- 
na:žiema tik ką įpusėjo.

Vakare Povilas Kadžiu
lis pasikviečia pirštu į 
priemenę savo žmoną.Ta,

po grindimis slypi jų pri
žiūrimas ir maitinamas pa- 
rtiznas, sunerimusi išsku
ba paskui vyrą.Priemenė«- 
je sustoja, atidaro lauku- 
jas duris ir, žiūrėdamas

VYŽIUS ROMANAS

KETVIRTA DALIS
36 atkarpa.

PIRMOS TOKIOS VESTUVĖS

VI

Jaunųjų pietūs pačiame įkarštyje.
Tadas su Birute sėdi kampe po dideliu raštuotu rankšluos

čiu. Salia jų iš vienos pusės piršlys, iš kitos svočia, toliau 
poromis pajauniai. Ankšta trobikė prisikimšusi svečių, nėra 
kur apsisukti. Stalai apkrauti valgiais, nustatyti gėrimais — 
lopinėlio plikos staltiesės nematyti. Skamba lėkštės, keliami 
stiklai, juokas, skraido šmaikščios frazės, palydimos griaus
mingai pratrukusio kvatojimosi. Garuoja dubenys su žąsiena, 
rūkytu ir šviežiu bekonu, troškintais kopūstais, dešromis ir 
kitais seilę traukiančiais patiekalais. Nosį trina padažų kva
pai. Baltuoja geltonuoja stiklainiukai su krienais ir garstyčio
mis, lėkštės su karšta burokėlių mišraine. Turtingas stalas, 
nėra ko sakyti. Ne be reikalo Grigienė pasikvietė šeimininkę 
iš miesto. Bet dar ne viskas, kas matyti ant stalo. Viešviliškė 
parodys savo meną, kai po karštų vėl pradės nešti šaltus 
užkandžius — kapotinius, vyniotinius, įdarytus kiaušinius, 
silkes — marinuotas, kapotas, keptas, su aliejumi ir be alie
jaus, su grietine ir be grietinės,— kai, padėjus tortus, pasi
pils visokie cukrainiai, meduoliai, kepti lašiniuočiai, varškė
čiai, išsuktu cukrumi išmargintos „beržo šakos", „baravy
kai", „ežiai", va tada pamatysite, ką gali buvusi klebono 
gaspadinė.

Daržinaitė irgi pilna svečių. Dvi eilės stalų nusėdusios 
petys į petį, nėra kur puodui snapo įkišti. Antras daržinaitės 
galas būtų tuščias, bet čia numatyta vieta šokiams. Kampe 
guli sumesti muzikos instrumentai. Muzikantai kartu su sve 
čiais kemša gūžius, papildo geros nuotaikos atsargas.

Patalpa gausiai išpuošta medžių šakomis. Durys išimtos, 
o staktos apjuostos storomis ėglių pynėmis. Žvirbliai skraido 
pakraigėje, stebėdamiesi nematytu reginiu. Bent du šunes

slankioja aplink, rinkdami kaulus, kurie be atvangos lekia 
pastalėsna, nes niekas čia nesivaržo. Kai kas, manydamas 
nesąs, tinkamai įvertintas, iš pradžių pasijuto nesmagiai, kad 
nepasodino troboje prie vestuvių grietinėlės, bet nepasiten
kinimas išgaravo su kylančia nuotaika. Iš tikrųjų, kuo čia 
blogiau? Vaišės tos pačios, šeimininkės vienodai meilios; 
siuva kaip bitelės į ten ir atgal, nešinos tolydžio naujais pa
tiekalais, prašo vaišintis, o Robinzonas nė akimirką nepa
miršta savo pareigos: butelis veja butelį, ąsotis ąsotį. Ir vis 
šviežias, vis su puta, vis iš gerosios statinaitės.

Troboje sujudimas. Kažkas skambina peiliu į stiklinę. 
Girdėti šauksmai:

— Tylosl Dėmesio! Pirmininkas prašo žodžio!
— Piršlys kalbės!
Pamažu triukšmas rimsta. Visi sužiuro į jaunųjų kampą. 

Robinzonas, įėjęs su kibiru šviežio alaus, sustingo prie durų. 
Pro atdarus langus girdėti, kaip daržinaitėje ūžia įsilinks
minę svečiai.

Arvydas atsistojo užstalėje, laikydamas pakeltą stiklelį. 
Skruostai paraudę, akys spindi, visame kūne svaiginanti ši
luma, tačiau galvoje aišku, šviesu.

— Jaunavedžiai! Tadai ir Birute! — Pasisuko į jaunuo
sius, pagarbiai lenkiasi jiems.— Brangūs svečiai! Piršliui de
rėtų palinksminti stalą sąmojumi, kaip priimta mūsų senoliu 
bet aš, deja, neturiu tos gamtos dovanos. Todėl nepykite, 
kad išeis ne visai pagal paprotį. Jaunieji jau nebesilaiko senų 
papročių, o kuria naujus, savus, atitinkančius naujų laikų 
dvasią. Štai Tadas ir Birutė. Prisiekė vienas kitam ištikimi 
būti. Už jūsų laimę, jaunavedžiai! Už gerą sugyvenimą! 
šeimą! Būkit vienas kitam atidūs, jautrūs. Nenusiminkite, jei
gu karšto jaunatviškos meilės jausmo ir nepakaks visam gy
venimui. Meilė ne amžina. Amžina tik draugystė. Saugokite 
ją, kaip savo akį! — Paskutiniais žodžiais Arvydas tarsi no
ri save įtikinti, padrąsinti. Akyse šmėsteli ir tuoj išnyksta 
Ievos paveikslas.— Už taurią vyro ir žmonos draugystę! Už 
jūsų būsimus vaikus, Tadai ir Birute. Kad jie būtų laiminges
ni už jus, kaip jūs esate laimingesni už savo tėvus. Šiandien 
jūs pasirašėte civilinės metrikacijos aktą. Jūsų vaikams tik
riausiai jokių parašų nebereikės — pakaks be liudininkų 
duoto žodžio. Ir kas žino, gal jie savo vestuves kels kitoje 
planetoje? Už gyvenimą, kuris daro žmogų diena iš dienos 
protingesnį, geresnį, laimingesnį!

Visi nedarniai stojasi, daužiasi stikliukais. Kai kas pasi
skubino išgerti, tad nesmagus žvalgosi į šonus ir, negavęs

rodos, kilsteli tuščią prie lūpų. Tik Gaigalas nesivaržydamas 
prisipila sau ir Strazdų Vincei, abudu susidaužia ir išgeria, 
kai visi jau atsisėdę. Vincė jaučiasi nepaprastai pagerbtas, 
kad pasodino troboje su jaunaisiais ir dar Nadią šalia įsprau
dė, žino, kam už tai turi būti dėkingas, todėl neatitraukia 
įsimylėjusio žvilgsnio nuo Arvydo.

— Toleikis išsėmė visus tostus,— sako Verdenis, be ce
remonijų grauždamas žąsies šlaunį. Jo dešinė akis visą 
laiką nerviškai trūkčioja; riestas smakras taukuotas, įdubę 
skruostai skaisčiai parausvėję.

— Toleikis visada užsimoja, kad būtų užsimota,— įsiter
pė Daujotas.— Kur tavo galva, Verdeni, išleisti tokį žmogų? 
Jis gi tuoj patį įsidės į kišenę!

— Mane? Padėk Dieve, padėk Dieve.— Verdenis atlai
džiai šypsosi.— Geras tėvas nemeta vaiko nuo sprando. Tegu 
pajodinėja, pažaidžia. . .

— Ale nepasitikėk per daug savimi, Verdeni,— atsiliepia 
Paliūnas.— Rajone trys milijonieriai. Tavo milijonai sva
riausi. O kas bus po metų kitų, tai dar nežinia. Liepgiriai 
kai iššoks, kai griebs...

— Griebkit, griebkit. Nepavydžiu. Kiekvienam smagiau 
gyventi šalia turtingo, o ne šalia elgetos kaimyno.

— Putiesi, Verdeni, kaip rupūžė prieš lietų,— neiškenčia 
Gaigalas, neprimetęs savo trigrašio.— Bepigu tau girtis sa
vo milijonais, kad kolūkis iš pirmos dienos tvirtai atsistojo 
ant kojų, po velnių.

— O kas jį pastatė?
— Na ir kas? — Gaigalas mažumėlę sutrinka.— Nereikia 

didelės galvos, kai iš pradžių visko pilna, neiššvaistyta. Tu 
būk gudrus čia, pas mus, po visokių rupūžių Tautkų, Bariū
nų karaliavimo.. .

—- Tave reikėjo paskirti pirmininku,— pertaria Martynas, 
įsižeidęs.

— Tavęs neužkabinau. O jei atsiliepei, še — ir tu tinki 
į tą kompaniją. Minkštakiaušis. . .— kerta iš peties Gaigalas, 
nors ir vilki išeiginiu Martyno švarku.

— Martynui buvo sunku ką nors bepadaryti,— skubiai 
įsiterpia Arvydas, norėdamas užbėgti kivirčui už akių.— O 
mane be laiko giriate. Nieko tokio dar nepadariau ir nežinau, 
ar padarysiu. Ne taip lengva, kaip iš šalies atrodo. Štai kuris 
laikas stengiuosi atpratinti vieną žmogų nuo keikimosi, ir 
tai nieko neišeina. Tai ką kalbėti apie svarbesnius dalykus? . .

Nukelta 4 psl.

žmonai į akis Kadžiulis 
prabyla:

-Kaip tau atrodo, kiek 
mes užantyje nešiosime tą 
Gūdį angį ?

-Dėl Dievo meilės, ty
liau, Poviliuk, mielasis, - 
sukužda išsigandusi Emili
ja,-Užgirs-vietoje žuvę.. 
Kentėkim jeigu jau prisiė- 
mėmjlar vienas kitas mė- 
nuo-ir tiek jį tematysi...

-Pagal tave taip išeina: 
jeigu pradėjai sąžinę skan
dinti, tai ir skandink.. .o 
tas tegu būna.ats iganys, at- 
sipenės,atsigers degtinės, 
o pavasarį ir vėl galės žu
dyti. ..

-Poviliuk argi aš taip sa
kiau?-Emilės akyse dreba 
ašaros. -Aš ir pati žinau, 
kad jie bloga neša, bet gi 
keršys.. .Tu žinai kas yra 
Gudas... .. .O mes to
kie bėdžiai, jam tik nusi- 
spiauti- visur suras.Ka- 
dž iulį žmonos žodžiai atau
šina u\bu jie sutaria tylėti. 
Jų ausyse dar ir dabar 
skamba Gudo pasakyti žo 
džiai: "Liežuvis-sudėtln- 
gas sutvėrimas, Kadžiuli, 
ne vietoj jį įkiši-galvą nu
traukia'. Prisimink šitai'." 
Teisybę sakant Kadžiulis 
jau pamiršo tuos žodžius, 
betįKadžiulienės širdį jie 
įstrigo lyg vinis-karšta de-

Nukelta 6 psl.
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KULTŪRIATElfeOVIKA
VINCAS MYKOLAITIS 

____________ P U TINAS
Langas

NAUJI LEIDINIAI
V incas M ykolaitis-Putinas. 
LANGAS. Eilėraščiai. 
Vilnius, 1966 metai.Daili
ninkas Vytautas Valius. 112 
puslapių.Kaina 34 kapeik. 
Leidinys dailininko iliust
ruotas bolševikų keikiamu 
abstraktiniu stilium.Eilė
raščiuose dažnai minimas 
Dievas, nors ir rašomas 
mažąja raide. Poeto sti
lius taip pat švelniai mo
demus. Čia paduodame ir 
pirmąjį leidinio eilėraštį.

AIDAI 5 nr. 1966 metų. 
Šis numeris papuoštasdai 
lininko Antano Tamošai - 
čio originalios kūrybos 
vaizdais. Apie dailininką, 
susiradusį savo stilių, į- 
dėtas dr. Henriko Nagio 
įdomus straipsnis, budina 
ntis dailininko kūrybą.Ve- 
damuoju eina istoriko Z. 
Ivinskio platus straipsnis

IŠTIKIMYBĖ 
Palaimos šviesią valandą 
Ar juodu nesėkmės metu 
Aš liksiu ištikimas žmogui 
Ir sau pačiam. 
Yra nematoma jungtis 
Tarp mūs visų širdžių 
Ir saulėtą dienovidį, 
Ir nykųjį vidurnaktį 
Aš ją jaučiu, aš jągirdžiu. 
Po kasdienybės pelenais 
Karšta rusena žarija 
Kiekvieno mūsų širdyje. 
Tegul ji skaidriai įsižiebs 
Draugystės šildančiais jau

smais 
Palaimos šviesią valandą 
Ir juodu nesėkmės metu- 
Ir tamsią naktį, 
Ir šviesią dieną— 
Būties akimirką 
Kiekvieną------

"Lietuvos krikšto proble
ma". Redakcijos adresas 
Dr. J.Girnius, 27 Juliette 
St., Boston, Mass. 02122. 
KARYS 5 nr. 1966 metų. 
EGLUTĖ 5 nr. 1966 m. 
GARSĖJA LIETUVIS GY

DYTOJAS
Jonas Valaitis, patologas 
darantis tyrimus vėžio li
gos srityje ir jau kai kąrn 
siekęs toje srityje, gyve
nąs ParkRidge, III.,USA 
ŠIMTO METŲ KANADOS

SUKAKČIAI 
bei jos dailės parodai, į- 
vyksimai 1967 metais Pa
saulinės parodos metuMo 
ntrealyje yra užregistruo 
ti šie lietuviai dailininkai: 
R. Astrauskas, J. Bakis, 
V. Bričkus, R. Bukauskas, 
J. Dagys, E. Dociuvienė, 
A. Docius, J.Račkus, S. 
Ramanauskas, V.Remei
ka, O.Šablauskienė, V.Še 
petys, A.Tamošaitienė , 
A.Tamošaitis,T. Valius, „ 
A.Vazalinskas.E.Žmui- 
dzinienė,D. Aneliūnaitė. 
Gal yra daugiau, kurie čia 
nesuminėti, teatsiliepia 
KLB Montrealio Lietuvių 
Seimelio Prezidiumo pir
mininkui Romui Verbylai 
adresu:493O Melrose Av. 
Montreal 28. P.O.

DaIL A. Tamošaitienė darbo metu prie staklių.

KINGSTON© KANADIEČIŲ 
KLUBAS PAGERBĖDAIL. 
TAMOŠAIČIUS

Jau daugiau kaip 30 me 
tų, kai Kingstone yra susi 
organizavęs audimo klu
bas, kuriame diduomenės 
ponios savai pramogai au 
džia audinius .Klubas labai 
veiklus,daro susirinkimus, 
kursus,parodas.

Šiemet klubo vadovybė 
pakvietė dalį. A.Tamošai 
tienę vesti keturių savai
čių kilimo-gobelenų audi- 
mokursus,kuriuos f inansa 
vo Švietimo Departamen
tas. A.Tamošaitis parengė 
visoms studentėms kilimų 
piešinius.

"Trejos

VEDA D R. GUMBAS

Dali. A.Tamošaitienės kylimas "Pabaigtuvės".

DAILIŲJŲ DARBŲ KŪRĖJAI

angliškai vadinami arti- 
sant.yra užregistruoti šie: 
Br. Abramonis, Pr.Bal- 
tuonis, J.Blauzdžiunas,J. 
Bakis, J.Dagys, Č. Januš
kevičius, L. Palubinskie- 
nė, J. Šiauč tūlis A. Tamo

šaitienė, V. Vasiliauskas. 
Daugiau esančių prašoma 
registruotis aukščiau nu
rodytu adresu.

A Talino liaudie* teatre 
wWeorusM įvy

ko Kazio Sajos dramos 
„Saule tr stulpas" premje
ra Veikalą pastatė Leida 
Ramo.

Kursų užbaigimo dieną 
dalyvaujant Švietimo De-. 
partamento atstovui buvo 
iškilmingai įteikti dali. A . 
tr A.Tamošaičiams amži 
no jo klubo nario pažymėji 
mai už didelius nuopelnus 
klubui ir audinių dailei.

Dail. Tamošaičiai yra 
pirmieji, kurie taip iškib- 
mingai čia pagerbti.

NAUJAS DOKUMENTAS 
APIE K. DONELAITĮ

Lietuvos Valstybinės res
publikinės bibliotekos rank
raštyne surastas dokumentas, 
papildantis žinias apie Done
laitį. Tai Karaliaučiaus univer
siteto teologijos fakulteto 
studentų oficialūs sąrašai, lo
tyniškai pavadinti „Consigna- 
tio studiosorum theologiae". 
Šie sąrašai pradėti vesti 1736 
m. pradžioje. Išlikę rankraš
čiai siekia 1829 m. žiemos se
mestrą. Sąrašus vedė teologi
jos fakulteto dekanai savo 
ranka.

Iš archyvinių dokumentų, 
paskelbtų XIX a. pabaigoje ir 
XX a. pradžioje, buvo žino
ma, kad Donelaitį, pasirinkusį 
studijuoti teologiją, priėmė į 
universitetą rektorius J. Be
rnas, įtraukdamas jį į bend
ruosius universiteto studentų 
sąrašus 1736 m. rugsėjo mėn. 
27 d. Dabar surastieji sąrašai 
rodo, kad tų pat metų spalio 
mėn. 1 d. Donelaitį teologijos 
fakulteto dekanas J. H. Lizijus 
įrašė į atskirus šio fakulteto 
studentų sąrašus.

J. H. Lizijaus atliktas įre
gistravimas turi unikalinę 
reikšmę dėl pavartotos poeto 
pavardės formos. Kaip žino
ma, tiek Donelaičio, tiek jo 
brolių pavardė visuose pir
miniuose šaltiniuose, kurie iki B 
šiol buvo aptikti, rašoma ar
ba sulofyninfai — DONALI- 
TiUS, arba apvokiefinfai — 
DONALEITIS. Ir štai J. H. Li
zijaus sąraše randame užfik
suotą — pirmą kartą auten
tiškame dokumente — lietu
viškąją poeto pavardės for
mą: DONELAITIS. Forma Do
nelaitis, visuotinai priimta tik 
pastaraisiais dešimtmečiais, 
buvo išvesta, remiantis kalbi
niais dėsniais, iš apvokiefin- 
tosios formos Donaleifis. Nau
jai surastasis įrašas šią teorinę 
išvadą paremia dokumentiniu 
faktu.

SPRENDIMAS PAGALSA 
VE

- Jonuk, ką tu ten darže
lyje velki?
- Dirbu, mamyt.
- Ką gi tu ten dirbi?
- Maitinu augalus.
- Kokiu būdu?
- Pabarstau duonos trupi
ntų.
- Kodėl taip darai?
- Na gi augalėliai gauna 
tiktai lietaus, o maisto 
negauna...
SAVOTIŠKAS APSKAIČIA 

VIMAS
- Marceliūt, kodėl tu sėji 
iškart agurkus, pomidorus 
Saločius ir svogūnus?
- Noriu, kad iškart man 
išaugtų visas patiekalas,, 
kad nereiktų laiko gaišti 
darant mišinį...
AR VIŠTŲ KALTĖ?
Kompartijps agentas ap 
lanko vengrų kolūkį ir sa 
ko jo vedėjui:
- Ar draugas žinai, kad

rytoj sueis vieneri me 
tai, kai įsteigtas šis kol
ūkis? Tą sukaktį privalė
tumėt tinkamai atžymėti. 
Kodėl ta proga nepapjauti 
keletos vištų?
- Papjauti vištų? Juk viš 
tos už tai nekaltos....

GAL GALIMA DAR PA
LAUKTI?

- Tamsta prašai, kad aš 
už tamstos tekėčiau, - sa
ko prašančiam gyvanašlė.
- Bet mano vargšas vyras 
dar gi gyvas...
- Tai jis vis vien kada nors 
mirs...
- Na, gal palauk, nes gaji 
būti, kad tamsta anksčiau 
mirsi...
KUR NULEKIA SRĖLĖ..

Iš už tvoros palengva iš 
kyla mažo vaiko galva:

-Atsiprašau...ar negalė
tumėte man paduoti mano 
strėlę...

Moteris,atbunda kėdėje 
ir šypsodamosi sako:

-Z inoma ,vaikeli,ž inoma, 
bet kur ta strėlė nukrito?

-Į. .Jūsų.,.katės...šo 
ną,-atsako berniukas.

KRITIKAI
Šeima grįžo iš bažnyčios. 

Tėvas kritikavo pamosklą. 
Motinai nepatiko vargonin 
kas. Duktė chorą vadino 
bliovimu.

7 metų Petriukas, girdė 
damas tokiąkrittką,įsiklšo:

-Už tuos dešimt centų, 
kuriuos tėvas atidavė,buvo 
ko pasižiūrėti.

GAVO DIPLOMUS
Jau kelinti metai, kaip Anta

nas Kęsminas lektoriauja Mel
bourne Karališkame Technologi
jos Institute. Šiais metais jis bai
gė architektūros mokslus tame 
pačiame institute ir įsigijo dip
lomą. Jis nevien gabus, bet ir 
veržlus žemaitis. Antanas Kęs
minas nemano dar sudėti rankfj, 
bet ketina savo architektūros stu
dijas pagilinti dar Melbourne 
Universitete.

Taip pat baigė socialinius mok
slus ir įsigijo diplomą Melboumo 
Universitete Jūratė Paragytė.

Brrlyna (VTHV tmkrafttls 
„BarHnar cattunp“ 14- 
snansdirso parssas a»iCMMa 
vokietių rašytojo J. Bob- 
rovskio romano „LtetuvU- 
*1 fimlenr ištrauką. 
mane vaizduojama kylą 
PmsijiMi ir Klaipėdos 
krašto praeitis, tlų terasto 
gyventoją — hetavist bei 
w>lrtettų aaaeyfcUL V taka- 
ln knmpuzacija audOUnga 
— dvi 1938 melų vasaros 
dienos petatrpma *• K 
DoaetalUo laateaia ir > 
<yvmniuM. CaikraSdo 14- 
spausdintame fragmente 
pavmr.dėota Ivenl* Bi'.S- 
Mttse

ROBERTAS BALČIŪNAS, 
Felikso ir Uršulės Simanavičiū
tės Balčiūnu sūnus, didžiulės J. 
A. V. ir Argentinos kapitalu su
kurtos chemikalų firmos ATA- 
NOR-DURANOR, (kurios cent
ras Hooker Chemical Corp, yra 
New Yorke) pirkimo skyriaus 
viršininkas, savo žmonos, pasižy
mėjusios pianistės Magdos Cava- 
llero lydimas, 19. 3. 66, 15 vai. 
LAN Chile linijos lėktuvu išskri
do į New Yorką, kur išbus porą 
savaičių. Be savo tiesioginių rei
kalų, Balčiūnai aplankys kultūri
nius centrus, kad užmezgus tie
sioginius ryšius su meno centrais. 
Lankysis Clevelande, Detroite ir

KAIMAS KRYŽKELĖJE Atkelta iŠ 3 psl.

Troba sudreba nuo smagaus juoko. Gaigalas, panarinęs 
akis, sukioja tuščią stiklelį.

— Padėsim, padėsim, — globėjo tonu prabyla Verde
nis.—„Jaunoji Gvardija“ neapleis senų draugų. Davėme eli
tinės sėklos, ir vėl gausite, jei reikės. Paremsime. Bet ir patys 
nesnauskite. Turite kaip ir iš ko. Vien Akmens Varčia ko 
verta! Aš seniai būčiau susitaręs su melioracija, nusausinęs. 
Turėčiau durpių ir kraikui, ir laukams patręšti, ir fermų 
virtuvėms kūrenti būtų. Apsileidimas...

— Esant pinigų, žinoma. ..— murmteli Martynas.
Verdenis su tuo nesutinka. Prisimena pirmuosius kolūkio 

gyvavimo metus. Daug kur nesuėję galai su galais. Reikėję 
statyti visuomeninius trobesius, siloso bokštus, įrengti van
dentiekį. O medžiagų — trūko. Kai ko už jokius pinigus ne
buvę galima gauti. Kad ir tas pats vandentiekis. Kiek privar
go, prišalo, kiek turėjo nemalonumų, kol pastatė vandens 
spaudimo bokštą! Naktimis kaip kokie vagys važinėją prie ge
ležinkelio, piaustę gabalais nuo bėgių nuvirtusias subombar
duotas degalų cisternas, vežę namo, ten suvirinę. Kažkas 
apskundęs. Apkaltinę valstybinio turto grobstymu. Liūdnai 
galėję baigtis, bet rajkomas užstojęs, tad pavykę išsipirkti 
griežtu papeikimu.

— Nesmagu tokius dalykus prisiminti,— baigia Verdenis, 
rūgščiai šypsodamasis.— Norėjai žmonėms gero, o tau guzą. 
Kenkėjas, nesusipratęs elementas.. . Bet jeigu žinai teisus 
esąs, jokie guzai nebaisūs. Kiek nori, drumsk vandenį, teisy
bė kaip auksas vis vien nusės ant dugno. Už teisybę, jaunieji! 
Jums gal nebeteks piaustyti sudaužytų cisternų, bet nuo gu
zų neišsisuksite, jeigu galvosite, degsite, o ne smilksite. Už 
tavo studijas, busimasis agronome! — Verdenis stojasi, kelia 
stiklelį ir geria su niekuo nesusidaužęs. Ant siauros neiš
vaizdaus žmogelio krūtinės marguoja aukšto ordino juostelė.

— Birutė jau turi guzą — motina įsodino,— šūktelėjo 
kažkas iš ano galo.

— Sveikinu, sveikinu. . .
Sėdintieji arčiau durų užtraukia dainą. Iš pradžių ji skam

ba viename stalo gale, bet pamažu prisideda vis nauji ir nauji 
balsai; daina plečiasi, kaip girioje ugnis, peršokdama nuo 
žmogaus ant žmogaus, nuo stalo prie stalo, ir štai jau visa 
troba gaudžia, tarsi šimtabalsiai vargonai.

Mūsų jaunie-e-eji, ko tokie surūgę, 
mūsų jaunie-e-e-eji, ko tokie surūgę? 
Ko temsta veideliai, ko drumsčias akelės? 
Ar jaunystė-ė-ėlės gaila?

Mūsų Tadu-u-u-ukai, neverk, neraudoki, 
mūsų Tadu-u-u-ukai. neverk, neraudoki: 
išsirinkai žmo-o-o-oną, iš milijo-o-o-ono. 
Geriausia melžėja, šauniausia šokėja.
Ko jaunystė-ė-ė-ėlės gailėt?

Mūsų Biru-u-u-ute, neverk, neraudoki, 
mūsų Biru-u-u-ute, neverk, neraudoki: 
gavai agrono-o-mq, vertą milijo-o-ono. 
Mokytas, ne paikas, gerų tėvų vaikas. 
Ko jaunystė-ė-ė-ėlės gailėt?

Seimininkės dega lempas, neša į stalą šaltus valgius. Per 
dainos gaudimą negirdėti, ką jos šūkčioja tarpusavyje. Visur 
prasižiojusios burnos, įkvėpimu spindį veidai ir vienas ga
lingai gaudžiantis balsas.

Robinzono barzda švysčioja šen ir ten. Dabar jis, nešinas 
primusine lempa, kaip kometa skrieja per kiemą į daržinaitę. 
Ten irgi dainuoja. Užvedė Magdė Raudonikienė.

Abu Grigai sekretoriai, 
mūs kolūkio gaspadoriai.
Ta Birutė, ta Grigienė 
bus dabar sekretorienė.
O jei gims po to vaikiukai, 
irgi bus sekretoriukai.

Bet prie kito stalo susimetęs jaunimas jos nepalaiko ir, 
trumpai pasitaręs, užtraukia savo dainą. Gražūs žodžiai, sma
gi muzika. Naujoviška daina. Kiekvienam žiojasi burna pri
tarti, bet daug kas nežino žodžių. Tad žiobčioja, sekdami 
iš paskos, o keli seniokai, prisiminę jaunystę, užrėkia kitame 
daržinaitės gale:

Kai jaunas buvau, visas mylė-ė-ja-jau,
pats mylimas bu-u-vauuu.
... irgi bus sekretoriukai.
Tra-lia-tra-lia-lia-lial

— iš viso vieko šaukia Magdės choras, nenorėdamas nu
sileisti.

Bet štai jaunimas lyg susitaręs nutilo, atsistojo ir uždai
navo:

Mūsų muzikantus pelės paplovė, 
mūsų muzikantus pelės papiovė...

Muzikantai, orumo dėlei padelsę, nenoriai keliasi nuo 
stalo ir eina į savo kampą tuščiajame daržinaitės gale. Petras

Inteligentas ima į glėbį akordeoną. Paugiukas guldo ant 
smuiko smakrą, Burba Tinginys sėda prie būgno.

Gojelis, sunkiai pūkšdamas (vėl persivalgė, po para- 
liaisl), lenda į savo dūdą kaip arklys į pavalkus.

Troboje sambrūzdis: Strazdų Vincė pasiūlė išgerti už 
pirmininką. Pritarimo balsai, plojimai. Bet štai atsistojo 
Arvydas; norįs papildyti.

— Priimu garbę. Dėkoju. Bet turiu pasakyti, kad jeigu 
nebūtų kolūkio, nebūtų ir pirmininko. Pirmininkas be gero 
kolektyvo, be žmonių, nieko nereiškia. Tad pakelkim stiklus 
už mūsų kolūkį, už geriausius žmones, kurie šiandien čia 
susirinko.— Arvydas lenda iš užstalės, su kiekvienu daužiasi 
stikleliais ir, lydimas būrelio svečių, eina į daržinaitę.

Muzikantai buvo bederiną instrumentus, tačiau, pamatę 
įeinant pirmininką su stikleliu rankoje, klausiamai sužiuro 
vienas į kitą. Anas daržinaitės galas dar ūžia, bet arčiau 
durų susėdę jau nuščiuvo. Tyla, kaip debesio šešėlis, slenka 
stalais tolyn, kol apgaubia visą daržinaitę.

— Ko nusigandote? — klausia Arvydas. Nusilaistęs stik
lelis truputį dreba rankoje.— Aš šiandien ne pirmininkas, bet 
piršlys, o jūs svečiai. Garbingi svečiai. Mūsų sekretorius 
sukvietė į savo sūnaus vestuves ne gimines vien, ne arti
miausius kaimynus, o geriausius kolūkiečius. Tarp jų, žino
ma, yra. .. Bet apie tai nekalbėsime.— Arvydas atsikvėpė. 
Ranka su stikleliu kyla aukštyn.— Mums giminaitis kiekvie
nas, kas darbštus, doras, stengiasi savo kolūkiui. Prisipilkite, 
mieli giminaičiai. Šiandien mums dviguba šventė. Tokią die
ną, kaip seni žmonės sako, ne griekas ir pasilinksminti, ati
dėjus visus darbus į šalį. Už darbščiųjų giminę! Už jūsų 
sveikatą, Liepgirių žmonės! Maironys, Kepaliai, Varnėnai! 
Pakelkim stiklus ir už tuos, kurie nenusipelnė garbės daly
vauti šioje puotoje. Mūsų kolūkyje kol kas dar mėgiama 
dainelė:

Kad vis taip būt, kad vis taip būt, 
kad visos dienos tokios būt, 
kad viena diena dirbama 
ir ta pati išgeriama.

Tegu nuo šios dienos ji būna užmiršta. Gyvensime pagal 
naują dainą, kurią sukūrė mūsų dūdoriaus Gojelio sūnus 
Simas:

Dirbti kiekvienam pritinka. 
Darbas puošia darbininką.

Už darbą, draugai!

Daugiau bus.

Chicagoje.

JOHANES I. BECHEAIS

Aš — dvidešimto 
šimtmečio pilietis

Galingam iimlmety ai gyvenu. 
H* vienas įam prilygti negautų. 
Kurs flak prleiybių ir minties turėtų! 
Mes esam rytmety naujų dienų.

Keičiuosi ai, nors sekle daug jėgos. 
Kitaip — mane teli paliktų talkas — — 
Bet itai jis pats mane formuoja 

nuolatos, 
Nes ai dabar esu jo tikras vaikas.

Stebiuos tavim, ta mano amžiau kietas! 
Ir jei kas nors pasiūlytų šiandienų 
Man pasirinkti šimlmetj gražiausių —

Ai pasirinkčiau drąsiai tave vienų! 
Su tavimi ai iididus keliausiu. 
Ai — dvidešimto šimtmečio pilietis.
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Op. sol. E. Kardelienės vedama Muzikos studija šį sekmadienį, birželio 19 d., 6 vai. po pietų Aušros 
Vartų salėje turės metinį, mokslo metų užbaigimo, koncertą, kurin kviečiami atsilankyti visi tautiečiai.

Foto Tony's Studijos.
BALTIJOS STOVYKLOS KOMITETAS 

dang i jomis numatoma nau 
dotis tik stovyklavimo me 
tu .Šiam sezonui numatoma 
įgyti tik 16 matracų. Užtat 
stovyklaujantis jaunimas, 
kurie turi, privalo atsivež 
ti savo loveles ir turimus 
matracus.

Iš pavienių stovyklautojų 
nutarta šiais metais imti 
tik vieną dol. už parą arba 
$5.00 už savaitęjš šeimų, 
nežiūrint narių skaičiaus, 
po $ 2 .OO už parą arba $1O. 
OOuž savaitę.Kas nori sa 
vo atostogas ar savaitga
lius praleisti "Baltijos" 
stovykloje .prašomi už s ira 
šyti pas stov. adm.V.Pie 
čaitį, tel. 366-7041.

Organizacijos organizuo 
jančios savaitines stovyk 
las prašomos stovyklos iš 
laikymui aukoti pagal išga 
les.Sugestijonuojamas mo 
kestis bent vienas doleris 
nuo stovyklautojo už visą 
stovyklavimo laiką.

Stovyklos Komitetas nu

paskutiniame savo posėdy 
je konstatavąkad užplanuo 
tos šių metų statybos jau 
baigiamos ir kad numatyta 
$5000.suma pačiai staty 
bainebus perviršyta.Da - 
žymo darbus atlieka Vyt. 
Kudžma.

Stovyklos paruošimą va 
saros sezonui-vandens, du 
jinių pečių prijungimą ir 
kt.sutiko atlikti skautai vy 
čiai birželio 11 d.vadovau 
jant stovyklos adm.V.Pie 
čaičiui.

Mažesniems stovyklos 
tvarkymo darbams P. Ado 
monis sutiko suorganizuo 
ti apie La e Sylvere savo 
vasarvietes turinčių lietu 
vių talką. Visi kviečiami 
prisidėtipriešios gražios 
minties įgyvendinimo.

Abiejuose nakvynių na
meliuose yra po 5-kius at 
skirus kambarius su 26- 
mis lovomis kiekviename 
pastate. Viršutinio aukšto 
lovos bus atidaromos, ka-

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.

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

Univetial Cleaned & TdailoU
9 Valau ir taisau vyriškus ir moteriškus drabužius.
• Siuvu naujus pagal užsakymus vyriškus pakus, 

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

(al Wellington St J Tel. 76V-ZV4 I

Baitica Investment Corp.
Autorizuotas kapitalas S 120,001)

J. Skučas, Prez. RA 2-6152 6966 - 44 Avė. Rsmt.
Superkame sklypus ir žerrę Montrealyje bei apylinkėje. 
__________ Už indėlius mokame 8rr d i s idendy . _____

Tel. 525-8971

I'ORIRI IAI VFDYROS - KRIKŠTYTOS

S'.'KAK I 1'VfS - MAŽAM!/JAMS

(VAIRIOS PROGOS

1920 Frontenac St. Montreal, P. Q. T. Laurinaiti*

LaSALLE AUTO SPECIALIST Keg’d
SAV. G. DESROCHERS

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

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

namų 366-4203

tarė paskelbti Garbės Fon 
datoriais visus tuos,kurie 
stovyklą jau yra parėmę 
$500 ar daugiau.Numato - 
ma tatai padaryti "Balti
jos" Stov.gegužinės metu, 
kurią numatoma suruošti 
rugpiūčio 21 d. Šiuo metu 
tokiais rėmėjais yra "Li
tas", Tėvai Jėzuitai, Auš
ros Vartų Parapija ir Skau 
tų Sąjunga.

A.Vazaliaskas ir J.Šiau 
čiulis paprašyti paruošti 
visoms rėmėjų grupėms 
Garbės lentas,į kurias bus 
įrašytos jų pavardės. Len 
tos bus atidengtos "Balti
jos" gegužinės metu.Šiuo 
metu "Baltija" turėtų ketu 
rius Garbės Fundatorius 
/$5OO ar daugiau/ 42 Fun
datorius/  ̂IOO ar daugiau/ 
23 Garbės Rėmėjus/$5O 
ar daugiau/ir 46 Rėmėjus 
/$25 ar daugiau/. Pavar
dės bus užrašytos ant nui 
mamų plokštelių,kad para 
mos sumai padidėjus nebū 
tų sunkumų Garbės lentas 
pertvarkyti.

Tėvas G.Kijauskas,S .J. 
sutiko paruošti stovyklos 
naudojimo taisykles.PrJL
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PAŠTO lENKLUS - VOKUS - ATVIRUTES - 

ABARIUS - PAVIENIUS, SERIJOMIS - 0I0E 
(JAIS BEI MAŽAIS KIEKIAIS. KREIPTIS 

SU PASIŪLYMAIS Į W.E. N 0 RK Ų, 2B4 7 

EDDINGTON STREET, PHILADELPHIA, PA. 

19137 USA.

Pagerbtum herojus
Atkelta iš 2 psl.

Vyresnieji buvo geriau 
informuoti apie esamą pa 
dėtį krašte ir užsienyje, o 
taip pat ir apie būsimus įvy 
kius ateityje.Daugumas ka 
rių sutiko su vyresniųjų 
mintimi, bet buvo ir kietų 
užsispyrėlių,kurie pasirin 
ko kančias ir mirtį,bet mas 
koliškos priesaikos nepasi 
rašė. Vienas iš tokių nar
suolių, tai vilnietis eilinis 
J.Sava it is .J is tvirtino:"ma 
no brolis niekad neprisiekė 
lenkams okupantams ir bu 
vo sušaudytas,tėvas už tą 
patį buvo lenkų nuteistas 
iki gyvos galvos, neprisiek 
siu ir aš tiems dvasios u- 
bagams".Kai prievartinės 
priesaikos diena, t. y. vasa 
rio 13-toji artėjo, tai polit 
rūkas Duračenko iš kailio 
nėrėsi, kad kaip nors pa
laužtų ir paskutinius užsi 
spyrėlius ir kad priesaika 
būtų šimtaprocentinė. Bet ,. 
kai jo pastangos liko be vai 
šių,tuomet buvo panaudota----
klasta ir teroras.

Eiliniai kareiviai, J.Sa 
vaitis ir V. Mureika buvo 
neva perkelti į kitą dalinį. 
Priesaikos gi išvakarėse, 
t.y.vasario 12 popietėje,jie 
abu žygiavo nešini savo ap 
rangą Kosciuškos gatve. 
Tuo metu privažiavęs ka
riškas sunkvežimis paėmė

juos pavežt i,bet nuvežė ne 
į jiems skirtą dalinį, o į 
Lukiškių kalėj imą.Panaš ių 
’Jnusikaltėlių" ten buvo su 
vežta apie 60 karių. Po ka 
ro atrasti dokumentai ir iš 
likę gyvi kalėjimo prižiurę 
tojai paliudijo, jog tie ka
riai visi buvo žiauriai nu 
kankinti.

Šiais metais sukanka 25 
metai nuo pirmųjų karių- 
kankinių,kritusių nuo enka 
vedistų rankos,kai tėvynė 
je nebešvenčiame Vasario 
16-tos šventė .Šiais metais 
sukanka 25 metai nuo bai 
šiųjų birželinių trėmimų. 
Tat šiais metais išeikime 
į miestų ir miestelių gat
ves su viešom demonstra 
cijoms ir parodykime ki 
tiems, jog savo tėvynės ir 
žuvusių už jos laisvę mes 
neužmiršome ir neužmir 
Šime

79 ir 81 St. Zotique St. E. 
Tri. CR 7-0051. MONTREAL

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

IR KITI ĮVAIRŪS MEDŽIO DIRBIMAI

K. KIAUŠAS ir J. ŠI A U C II LIS.

Adresas: 547 Lafleur Street, LaSalle.
Montreal, P.Q Tel. DO 6-3884.

..............

ME 7-6727
DE LUXE CLEANERS

Sev. P. RUTKAUSKAS į
,117-6 Avenue, Lachine, P.Q i
)mii:nnnnuuiiiiuiiiiin;iinnuinmniiitnwnnnnm»ii»MiiiiuiiirnHiBr

BELLAZZI-LAMY, INC
DO 6-6941 7682 Champlain Blvd. LaSalle
Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langy rėmai, 
Izoliacija. Ten - Test, Masonite, statybinis popieris.

5 PSL.

PIRMOJI PROGA
Vankuveryje

1. Tranzistoriniai radijo aparatai pagaminti 
Latvijoje -- nuo 49.95 dol.

2. Natūralios sibiriškos kailio kepurės -- 
rusiškos voverės, avi ūko krakulo, ruonio, 
lapės -- nuo 50.- dol.

3. Naujo modelio sovietiški rankiniai laik
rodžiai vyrams ir moterims -- nuo 29.95 
dol.

4. Samovarai, akordionai, vaikams ir suau
gusiems dviračiai, motociklai ir daug 
daugiau sovietiškų daiktų prieinamai ru
dens pristatymui. Užeikite i ši^

GLOBAL IMPORTS 
(UKRAINSKA KNYHA)

2643 E. Hastings Street,
V a n c o u v e r 6, B. C.
Tel. 253- 8642.

ir susidomėkite šiuo nauju Sovietų importu, 
darykite kalėdinius dovanu užsakymus dabar!
— užtikrintas planas pasinaudojimui.

\ PASAULIO LIETUVIŲ

JAUNIMO METAI
Lėšų telkimo vajus pra 

sidėjo kovo mėnesį. Jis- 
turi būti labai intensyviai 
tęsiamas gegužės ir birže 
mėnesiais.

Į Jaunimo Kongreso lėšų 
telkimo darbą įtraukiame 
a/kiekvieną jaunuolį bei 
studentą,
b/Lietuvių Bendruomenės 
apylinkes,
c/lietuvių parapijas irdva 
siškius,
d/visas lietuvių organiza 
cijas, klubus, sambūrius, 
e/lietuvių krautuves, įstai 
gas, profesionalus, 
f/laikraščių redakcijas,ra 
dio klubus,
g/ Lietuvos Vyčius,Susivie 
nijimus,
h/jaunus,senus,bet visus

DIDELIO DĖMESIO !

Tel.: 288-6203
TRAVEL BUREAU

Telefonas 7 68-6679

WINDSOR
DRY CLEANERS & DYERS CO. LTD. 

Valome visokius drabužius ir kitą Jūsų namų apyvoką.
Savininkai:

A. Keršys, P. Petrulis, P. Keršulis, A. Qreibus.
1295 CHURCH Ave., Verdun, Montreal.

EXPO 67 yra tikrai .gera progs pa- Mes parūpiname visur kelionių 
slkviesti gimines'iš Europos i Monl bilietus laivais, lėktuvais, auto- 
trealį. Jau dabar mažu įmokėjimu busais, parūpiname vietas viešbu- 
užsitikrinkite vietas per mus.EXPO čiuose, padedame imigracijoje, per- 
Pasai dar iki liepos 31d. visam siunčiame pinigus, maisto siunti - 
sezonui parduodami už $20.-(vė- nius ir kt.
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.

OVERSEAS CO., LTD.
1028 SHERBROOKE W. kampas Peel St. 
MONTREAL, P.Q,

SIUNTINIAI LIETUVON
Kaufman’s Woollens &Textiles

4115 St. Lawrence Blvd. Montreal, P.Q. Tel. VI 2- 5319.

Is <51a 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, skarelių.
Ateikite ir Įsitikinsite, kad čia perkant sutaupysite.

PRIIMAME UŽSAKYMUS

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

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

vedėtas. Laisvai kalba lietuviškai.

GEORGE LAVINSKAS
ALLSTATE INSURANCE 

VISĮ'RL'ŠIĮI DRAUDIMAS.
268 - 2nd Ave., LaSalle. Tel: 366-5309.

lietuvius.
Jaunimo Kongresui pini 

gus rinkti visur ir visada: 
a/visuose minėjimuose,su 
sirinkimuose, parengimuo 
se, 
b/visose lietuvių bažnyčio • 
se/ prašykit klebonų leidi 
mo/, 
c/ visose krautuvėse, įstai 

' gose, darbovietėse,
d/aplankant kiekvieną lie tuvi namuose, 
e/įvairiomis progomis.

Lėšų telkimo reikalu rei 
kia vesti didelę akciją ir 
informaciją per vietinę 
spaudą,radio, biuletinius, 
bažnyčias, susirinkimus, 
parengimus,privačiais pa 
sikalbėjimais ir 1.1.

Skelbkit gautas aukas .
Pardavinėkite Jaunimo 

Metų ženklus /stilizuotus 
vyčius/visur ir visada. Te 
gul juos nusiperka ir prie 
automobilių ar namų langų 
prisilipina kiekvienas lie 
tuvis. Kaina po 50 centų .

Platinkite Jaunimo Metų 
kalendorių.Jame yra daug 
naudingos informacijos. 
Kaina po 1 dol.

Ženklus ir kalendorius 
galima gauti pas Algį Gar 
lauską:

Mr. A Įgis Garlauskas 
1877 Grasmere Avenue 
Cleveland, Ohio 44112, 
USA.
Už išparduotus ženklus 

ir kalendorius prašom su 
Algiu Garlausku atsiskai 
tytibent kartą per mėnesį, 
/ta pačia tvarka kaip ir su 
aukų lapais bei pinigais/ .

Asmenys, paaukoję IOO 
dolerių, ir organizacijos , 
parėmusios PLJK didesne 
pinigų suma, gauna PLJK 
Rėmėjo Garbės Diplomą. 
/Diplomus Garbės Rėmė 
jams pasiunčia PLJK Fi
nansų Komisija/.Suraski 
te ki ek galima daugiau Gar 
bės Rėmėjų.

Kitų kraštų jaunimui į 
Kongresą atveži i reikia su 
rasti asmenis/arba grupę 
asmenų/,kurie sutiktų ap 
mokėti visą /arba pusę/ 
kelionės išlaidu vienam 
jaunuoliui iš Europos /apie 
350dol./Pietų Amerikos 
/apie 600-700 dol./arba 
Australijos /apie 1OOO 
dol./. Apie tokius PLJK 
Mecenatus skubiai praneš 
ti PLJK Finansų Komisijai.

Reikalingos lietuvių šei 
mos,kurios gali savaitę ar 
daugiau pas save nemoka 
mai priimti kitų kraštų jau 
nimo atstovus 1966 gegu
žės 1-spalio 1 laikotarpyje. 
Prašom skubiai pranešti 
apie tokias šeimas, atsiun

Nukelta 8 psl.
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TAUPYK IR SKOLINKIS 
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAUSIAME

TORONTO LIETUVIU KREDITO KOOPERATYVE PARAMA 

KAPITALAS SIEKIA DU SU PUSE MILIJONO DOLERIU 
MOKAME: DUODAME:

434% už depositus Morgičius Iš 6'/j%
numatyta ui Šerus Asm. paskolos iš 7% 1

Asmenines paskolas duodame iki $5,000.- ir morgičius 
valdžios nustatytą normą, 66% įkainuoto turto.
Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, bet nedau
giau $2,000.- Asmeninės paskolos, mirties atveju,apdraus 
tos iki $5,000.-
Paramos nariais gali būti kiekvienas lietuvis gyvenas 
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 l vai. 
p.p. (liepos ir rugpiįieio men. šeštadieniais uždaryta).

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

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

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

t08 RONCESVALLES AVĖ. 
TORONTO.

Margio vaistinės II aukftas.

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

EM.4-1395.“"
1008 Northern Ont.Bldg.

330 Bay Street.

N omų CR9 - 616 6*

nu smūgiu nuverčiau, -štai 
ga pašokęs suspiegia Matu- 
liauskas-mažytis,susitrau- 
kęs su ūseliais panosėje.

-Mat gi atsirado didvy
ris amerikoniškas gaidžiu

Matuliausko figūra iš tie
sų primena amerikonišką 
gaidžiuką, ir Povilas Ka
džiulis nesusilai kęs susi
juokia. Ar atsitiktinai,ar 
išgirdęs juoką, tuoj pat at 
atgręžia Matuliauskas.Su
žiūri ir kiti.

-Juokas ima', -surinka

PARTIZANAI ŠIMONIU GIRIOJE
/Atkelta iš 3 psl./ 

ginanti,bet nepašalinama.
Naktį juos vėl aplanko 

Gudas. Tačiau vietoje Vi
liaus Bugailiškio /Drąsu 
tis"/ jis atsiveda Antaną 
Matuliauską. Tai tiesiog 
neužauga,liesas,nulėpusio- kas,-pasipiktinusisušnibž 
mis ausimis, užtraiškano- da savo vyrui Kadžiulienė . 
justomis akimis girtuoklis 
kilęs iš Dapšių kaimo.Ne 
laukti svečiai susėda už
stalėje. Gudas išsitraukia 
dvi naminės degtinės bon- 
kas.Matuliauskas,  pasirau
sę s po užantį,meta ant sta
lo gerą bryzą lašinių, o iš 
kišenės bonka naminės.Šei- 
mininkaiuždangstolangus. Matuliauskas, prikepestuo- 
užšauna priemenės duris .

-O dabar, Kadžiulien, 
kviesk prie stalo poną'. - 
sušunka Gudas.

Kadžiulienė paklusniai 
prieina prie lovos pasilen
kia, sušeria į grindis tris 
kartus kumščiu ir pragys
ta:

-Ale kur mano kaliošai 
pradingo ?...

Su šiais žodžiais pasike
lia lentų dangtis ir viršun 
išsikepumėja Stasiulis.su 
styręs nuo šalčio.

-Gerai,kad aplankei, va
de,kažkaip neramu be jū
sų.

-Gerai žinau, -spausda- 

ja prie Kadžiulio ir užsi
mojęs šeria jam į veidą . 
Nuo smūgio Kadžiulis tik 
išbąla,tik dar labiau iš ne
apykantos ima tvinksėti 
smilkiniai,o Matuliauskas 
vos nepargriuvęs atsire
mia į s ieną. Gudas ir Sta- 
siulis kvatoja.Matuliaus
kas įsiunta taip,kad atrodo 
ir degtinė jam išgaruoja. 
Jis čiumpa šautuvą ir su
rinka:

-Šok'. Polką šok'. "Rudas 
tėvas, ruda močia, ruda ta
vo krikštomočia. . '.'Šok, nu
dėsiu kaip šunį, šok’.

Kadžiulis išbąla kaip po 
pierius. Kadžiulienė lyg

massavo sėbrui ranką, at
sako Gudas,-bet už tai ra-

maldai susiima rankas ir 
iš baimės sustingsta.

mintojėlės yra. Gerk'.
Kadžiuliainulindę į kam 

pą stebi,kaip užgulę stalą , 
linksminas i,atsiriša liežu 
viai.Gerai įkaušęs Gudas 
pasakoja neregėtas baisy 
bes, nuo ko Kadžiulienei 
ima svaigti galva. Jie su
žino, kaip įvykdyti sovie- 
tininkų likvidavimąklvano 
vos Liusės, kitų,paskui 
Virbaliu kaime apylinkės 
pirmininko Juozo Bara
nausko nužudymas,kiek il
gai tykojo Povilo Šlapelio 
-Šimonių valščiaus žemės 
ūkto komisijos inspekto
riaus, kol pagaliau pritiko 
ję nudėjo... Jie vis plepa 
apie savo atliktus žygdar
bius, o Kadžiulių širdyse 
vis labiau ir labiau žiebia
si nenumaldomas ir nebe 
užgesinamas pykt is .Jie ga
lop supranta kaip nedovano
tinai nusikalsta žmonėms, 
slėpdami savo namuose už 
kietėjustos partizanus.

-O buvo vieną sykį taip, 
kad aš tiesiog milžiną vie

-Galiu ir pašokti, biauru 
žiemą mirti. -Kadžiulis 
žengia į trobos vidurį ir 
dainuodamas lėtai,sunkiai, 
vos valdydamasis trepsi 
klumpėmis, o tie gi lėpsta 
juoku...

-Šok ir amžinai tikėk tuo
ką sako "Adaska".O dabar 
baik...

Kadžiulis visas perge-

dęs grįžta prie žmonos .
"Tegu mane perkūnas tren- 

l kia.jeiaš ilgiau tylėsiu ne 
atkeršijęs'."- nusprendžia 
savo mintyse jis.

Daugiau bus.

LIETUVA

iš kiekvienos tautybės gaus 
taškus. Taškai skaičiuoja 
m i sekančiai:
I vieta-5JI v.-3;III v.-2; 
ir IV v.-I. Estafetėse:! v.

MŪSŲ ^>5 P OR TAS'

NEPRIKLAUSOMA

Toronto pranciškonų naujieji pastatai: parapijos įstaigos ir vienuolynas

VEDA KAZYS BARONAS
Valdyba šį ukrainiečių 
kvietimą priėmė ir įgalio 
jo Pabaltieč tų Sporto Fede 
racijos Lietuvių Sekcijos 
Komitetą šį reikalą koor 
dinuoti ir administruoti 
kas liečia lietuvius.paskir 
dama šio k-to vadovą Al
girdą Bielskų vyriausiu 
Centro V-bos įgaliotiniu, 
ir Joną Bagdoną, Chicago, 
Ill., lietuvių atstovu-ryši 
ninku Chicagoje prie var 
žybų organizacinio komi
teto.

Šios varžybos bus vykdo 
mos tarpvalstybinių rung 
tynių pavyzdžiu.Kiekvieną 
tautybę reprezentuos jų 
rinktinės. Lietuvių rinkti 
nių sudarymu rūpinasi ŠAL 
FASS-gos Lengvosios At
letikos bei Futbolo komite 
tai.

Lietuvių futbolo rinktinę 
sudaryti ir atstovauti lietu 
vių futbolo reikalus prie 
rengėjų pavesta Romui Ko 
žėnui /Chicagos LFK Litu 
anica/.Rinktinė bus suda
ryta iš Chicagos LFK Litu 
anicos ir New Yorko LAK 
žaidėjų.

Lietuvių lengvosios atle 
tikos rinktinės sudarymu 
rūpinasi ŠALFASS-gos 
Lengv.AtletikosK-to vado 
vas A.BielskuSjtalkininkau 
jant komiteto nariams. 
Lengv. Atletikos K-to na
rys J. Bagdonas įgaliotas 
atstovauti lietuvių lengvo
sios atletikos reikalus Chi 
cagoje pas rengėjus.

Futbolo tarptautinės 
rungtynės bus vykdomos 
tik vyrų klasėje.Kaip prie 
das bus sužaistos tarpklu 
binės jaunių rungtynės 
tarp Chicagos LFK Lituani 
cos ir Chicagos ukrainie
čių klubo.

Lengvosios atletikos 
rungtynės bus vykdomos 
vyrų ir moterų klasėse. 
Kiekvieną tautybę atsto

Sporto skyriaus vedėjas 
Kazys Baronas.

DĖMESIO GOLFININKA MS 
Džiugu pranešti malonią 

žinią visiems suinteresuo 
tiems,kad,Kanados Sporto 
apygardos rėmuose,golfas^ 
jau skaitomas integrale 
apygardos sporto šaka. 
Sporto klubas "Vytis" jau 
anksčiau pradėjo golfuoti 
ir turi savo sekciją, bet tai 
neapėmė visų bei klubams 
nepriklausančių sportiniu 
kų. Kadangi sporto klubai 
nesiteikė atsakyti į infor
macinį raštą, liečiantį gol 
fą, apygarda padarė spren 
d imą savo nuožiūra.

Golfo vadovu Kanados 
sporto apygardai sutiko bū 
ti visiems Toronto sporti 
ninkams pažįstamas Vytau 
tas Simonkevičius, gyv. 34 
Cardigan Ave., Toronto, 
tel. 239-2818.

Naujo vadovo planuose 
numatomi šiais metais du 
/open/turnyrai :pavasari
nis /gal dar šį mėnesį/ir 
rudeninis- sezono užbaigi 
mui.Tikimasi tie turnyrai 
pasidarys kaip tradiciniai 
jėgų išbandymai, ir tikima 
s i pamatyti juose kiek gali 
mai daugiau šio sporto mė 
gėjų.

Prašome sekti sporto ži 
nias dėl tolimesnių prane 
Šimų. Kanados Sp. Ap.V- 
dovas-
RUNGTYNĖS SU UKRAI
NIEČIAIS

Š.Amerikos Ukrainiečių 
Sporto Sąjunga, savo 1O-
ties metų sukakties proga, 
pasiūlė ŠALFASS-gai su-
ruošti tarptautines lengvo 
sios atletikos ir futbolo 
/soccer/rungtynes.

ŠA LFASS-gos Centro

vaus oficialiai po 2 daly
vius kiekvienoje individua 

-1O ir II v.-5.
Pirmų trijų vietų laimė 

tojai pagal užimtą vietą ir 
estafečių bei futbolo laimė 
tojų komandų nariai bus ap 
dovanoti specialiais meda 
liais.

Lengvosios atletikos pro 
grama:
Vyrams:/į»irmądieną/-lOO 
m.4OO m. 1500 m. 11O m . 
kliūtinis,šuolis su kartimi, 
šuolis į tolį, ietis, rutulys , 
4 x 1OO m. estafetė.

/antrą dieną/-200 m . 
800 m. 3000 m. šuolis į 
aukštį, trišuolis, diskas,4 
X 400 m. estafetė. 
Moterims:/pirmą dieną/- 
200 m. 80 m. kliūtinis, į 
aukštį,rutulys,ietis,4KlOO 
m. estafetė.

/antrą dieną/- 1OO m . 
400 m.į tolį,diskas.

Varžybų tvarkaraštis
Varžybos abi dienas vyks 

Vinemac Stadium, North 
Leavitt prie Foster, šiauri 
nėję miesto dalyje.Tai yra 
vienas iš geriausių Chica 
gos stadionų.Čia vyko Pan 
amerikos žaidimų futbolo 
finalas.Toliau seka tvarka 
raštis:

Šeštadienį,birželio 25 d,
3:00 PM-Varžybų atida 

rymo ceremonijos ir daly 
vių paradas.

3:30 PM-Jaunių tarpklu 
binės draugiškos futbolo 
rungtynės tarp Cnicagos 
LFK Lituanicos ir Chica- 
gos Ukrainiečių klubo.

5:OCPM-7:OOPM-Leng 
vosios atletikos varžybų 
pirma dalis.

8:30 PM-Lietuvių-ukrai 
n iečių susiartinimo vaka
ras.

Sekmadienį,birželio 26 d.
1:00 PM-Lengvosios at 

letikos II-ji dalis.
3:00 PM- Tarptautinės 

futbolo rungtynės tarp lie 
tuvių ir ukrainiečių rinkti

Šių varžybų idėja yra su 
eiti į glaudesnį bendradar 
biavimą su ukrainiečių 
sportininkais ir suteikti 
mūsų lengvatletams beifut 
bolistams reprezentuoti 
lietuvius tarptautinio susi 
tikimoformoje.Ziemos se 
zone yra numatoma pana
šias varžybas suruošti 
krepšinyje,tinklinyje ir sta 
lo tenise.Ateityje numato 
ma lietuvių - ukrainiečių 
varžybas rengti kiekvie
nais metais.

Chicagos lietuvių visuo 
menė prašoma kuo gausiau 
į šias varžybas atsilankyti,

linėje rungtyje ir po vieną 
estafetą.Tačtau praktiškai 
kiekvienai tautybei bus lei 
džiama išstatyti nedaugiau 
3 dalyvių visuose sprintų 
ir kliūtiniuose bėgimuose 
ir nedaugiau 4 dalyvių kito 
se rungtyse,iš kurių du ge 
riausia pasirodę dalyviai

AR ŽINOTE KA RAŠO

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

K E1 EI V Į žmonės mėgsta dėl to, kad jis niekam 
nepataikauja ir nesibijo teisybės skelbti. Teisingo
mis žiniomis iš visur /jame daug žinių ir iš Kana
dos/, aiškiu ir atviru pasiisakymu laikraštis per 65 
metus pelnė gerą vardą ir pasitikėjimą.
KELEIVY rasite patarimą teisiniais ir kitais 

klausimais, gražią apsakymą, eilėrašėią ir tt: jis 
turi ir moterą skyrią .

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

LIETUVIŲ

DIENOS
ILIUSTRUOTAS LIETUVIŲ KULTŪROS IR 

VISUOMENĖS GYVENIMO ŽURNALAS

Negyvenkite nematydami, kas darosi lie
tuviškame pasaulyje!

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

Užsisakykite
žurnalą LIETUVIŲ DIENOS.

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

LIETUVIŲ DIENOS
4364 Sunset Boulevard

Hollywood, California 90029

Telefonas: 664-2910

PRENUMERATOS KAINA: metams — $6 00

1966. VI. 15. - 24(998)

PAVERGTOJI LIETUVA ST. CATHARINES 
Pabaltijo ir Gudijos leng ĮSPŪDINGAI PAMINĖJO 

vosios atletikos rungtynes MOTINOS DIENĄ 
Panevėžyje laimėjo gudai Minėjimas buvo pradė-; 
prieš latvius,estus ir lietu tas gegužės Id.lO vai. Tėvų 
vius.Moterų grupėje lietu pranciškonų koplyčioje 
vaitės buvo treeios,pralenkpama|cjomis. Vienuolyno 
damos estes. Lietuvos ko viršininkas T.B.Bagdonas 
manda dalyvavo susilpnin fmO pasakė motinai pri- 
tame sąstate, kadangi tuo taikytą pamokslą. 11 vai. 
pačiu metu dalis jos spor vienuolyno patalpose minė 
tininkųbuvo išvykę į Erfur jimą atidarė B-nės pirm, 
tą-rytinę Vokietiją. j.Alonderis ir pakvietė pa 

-Sov.Sąjungos rankinio skaitos T.Sekonienę,iš To 
pirmenybėse Kauno Zalgi ronto. Prelegentė apibūdi 
rio vyrai užėmė trečią vie no motiną tremtyje ir emi 
tą. Mūsų kaimynai latviai graci joj .Kaltino motinas , 
buvo dešimti, o estai aukš kurios dėl palinkimo į ma 
toje lygoje nedalyvauna. terializmą,palieka vaikus 

-Futbolo pirmenybėse gatvės auklėjimuisLPabrė 
Vilniaus Žalgiris antroje žė, nei šeštadieninė mo- 
Sov.Sąjungos lygoje užima kykla,nei parapijos ar or 
pirmą vietą. ganizacijos vaiko neapsau

-Libijos futbolo rinktinė gOS nuo blogo išsiauklėji 
Vilniuje pralaimėjo vietos mo ir nutautėjimo,Motina, 
Žalgiriui net 0:6. būdama tautiškai susipra

-Lietuvos futbolo pirme tusį {r dlrbdama, savo vai 
nybių pasekmės Šiaulių Sta kus sugeba išauklėti patrio 
tybininkas-Vilniaus Saliu įaĮS įr pavyzdingais.Pas
tas 0:0/du tūkstančiai žiū kaita buvo vertinga, nuo- 
rovųŠiauliuose/, Kauno Li širdžiai pamokanti, pra- 
ma-Kėdainių Nevėžis 1:1, §ant emigracijos motiną 
Kauno Politechnika-Klaipė kreipti didelį dėmesį į vai 
dos Baltija 1:0,Plungė-Kau kų auklėjimą, nes motina 
no Vimpelas 2:O'N.Akme yra atsakingiausia už savo 
nė-PanevėžioStatyba0:0, vaikų išauklėjimą.
Kauno Inkaras-Kretinga 1: Sekė meninė dalis,kurią 
(ĄMažeikiai-Kauno Atletas išpildė šeštadieninės mo- 
0:3. kyklos mokiniai, vadovau

IS VISUR jant mokyklos vedėjos M .
Lietuvos sportininkai Gverzdienės.

gastroliavo rytų Vokietijoj, Meninė dalis susidėjo iš 
Kaip praneša vakarų Vokie vaidinimo, muzikos, dainų 
tijos spauda,jie Erfurte at deklamacijų ir žaidimų . 
siekė tokias pasekmes:3 Akordeonu pagrojo R.Ze 
km. bėgime A. Baronovas maitis ir A .Baronas. Piani 
/greičiausia Lietuvoskolo nu paskambino Nijolė 
nistas/buvo antras, lygiai Gverzdytė ir Š.Gverzdys ; 
kaip ir V. Jaras, numetęs eilraščius pasakė V.Zub- 
diską 56,64 m.,o A.Vaup rickaitė,Jūratė Zubrickai 
šas šuolyje į tolį užėmė tre įė ir Jūratė Vyšniauskaitė, 
člą vietą-7,62 m. Veimare Mergaitės:V.Zubrickaitė, 
Jaras vėl buvo antras. Sa j .Vyšniauskaitė, J. Zubric 
beckienė 8Om.barjeriniam kaitė ir D.Dainoraitė.N . 
bėgime šešta-11, 8 sek. Gverzdytei akompanuojant

“Bygos VEF krepšinio padainavo dainų.
komanda nugalėjo rytinės Minėjime visoms moti 
Vokietijos rinktinę 88:86 , noms buvo įteikta po gėlę 
Havanoje Bulgarija įveikė ir daugiau turinė toms prie 
Kubą 87:76,o lenkės Hagoje auglio po vertingą dovaną, 
nugalėjo olendes 55:48. Paskaitininke! T.Sekonie 

-RaudonosiosKinijos Ni neĮ įr mik.M.Gverzdienei 
-čičenas į aukštį iššoko 2 , po pluokštą gėlių. B-nės 
26 m.Iki pasaulio rekordo pirm.išreiškė didelę pade 
jam trūksta 2 cm. ką T. B. Bagdonui FMO už

-Estijos krepšininkai leidimą nemokamai naudo 
žaidėSuomijoj.Vyrai nuga tis patalpomis jprisidėju- 
lėjosuomius 77(72 ir 85:71, siems prie minėjimo su- 
o moterys suomes 77:43 ir ruošimo ir dalyvavusiems 
64:32. motinos pagerbimo minėji

me. J. Š .

tuomi ne tik paskatinti mū 
sų reprezentantus,bet pasi

SUSIVIENIJIMAS
L LIETUVIŲ

A AMERIKOJE
rodant prieš ukrainiečius , 
kad mes šiomis varžybo
mis domimės. Juk kitais 
metais mes būsime rengė 
jai ir mes taipogi lauksime 
gausaus ukrainiečių publi 
kos atsilankymo.

P. S, F-jos Lietuvių Sek 
cijos Komitetas.

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

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

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

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

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

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

SLA — kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. 
Kreipkitės į 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

I
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HAMILTON
TAUPYK IR SKOLINKIS

K OOPE R AT YV I N I A ME BANKELYJE

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

mortgicių paskolos is 7% iki 66% turto vertės.
UŽ sėtus 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 -- 
1 vai. po pietų ir 5 vai. --8 vai. vak., šeštadieniais 9 vai.ryto- 
12 vai.

DIDŽIAUSIA HAMILTONO 
Apylinkės

KRONAS:
REAL ESTATE and ins. ltd.

Hamilton's largest Realtor

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

SIŪLO:
• Didžiausią pasirinkimą namų, apartmenty, 

farmų, biznių ir 1.1.
• Daug gerų pirkėjų
e Palankų finansavimą
• Greitą ir sąžiningą patarnavimą.

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

K r e i pk itės su pasi ti k ė j i m u

kronas!
REALTORS.

SKAUTŲ

Darbo metų pabaigai at
žymėti "Širvintos" ir "Ne 
muno" tuntų skautai-ės iš 
vyksta į gamtą, į p.Vl.Ma 
tukaičių ūkį,prie Dunville , 
Ont. Išvykstama sekmadie 
nį, birželio 19 d.tuojau po 
9 vai pamaldų .Smulkesnes 
informacijas suteiks tiesio 
gintai vienetų vadovai.Išky 
laujama vienetais atskirai. 
6.30 vai., po vakarienės , 
įvyks bendra abiejų tuntų 
sueiga, o po to linksmas 
laužas.Tėvai ir s več iai mie 
lai kviečiami.Iškyla baigia 
ma 8 vai. 15 min.Prie pa
rapijos salės numatoma 
būti 9-9.30 vai.

Esant blogam orui,vietoj 
Iškylos įvyks abiejų tuntų 
sueiga tuojau po 9 vai, pa 
maldų Jaunimo Centre.

"Širvintos" ir "Nemuno" 
tuntininkai.
PIRMOJI ŠĮMETINĖ 
GEGUŽINĖ

hamiltoniečių rengiama šį 
sekmadienį,birželio 19 d. 
2 vai.po pietų. Ji bus apie 
30 mylių nuo Hamiltono, 
gražiojo Paris, Ont. apylin 
kėse,romantiškoje Ant. Po 
dolskio sodyboje,ant Grand 
River aukštųjų žalume 
skęstančių krantų. Jos pro

SUDBURY
"GELEŽINIS VILKAS" 
medžiotojų ir žuklautojų 
klubo valdyba birželio 19 
d.,sekmadienį 1 vai.p.p. 
Petro ir Povilo Jutelių va 
sarvietėje,prie French Ri 
ver įlankos, rengia links
mą gegužinę.

Visi Sudburio irkaimy 
ninių kolonijų lietuviai 
kviečiami skaitlingai daly 
vauti ir pas įkviesti draugų, 

"GV'klubo v.
• Petras Gurklys išskrido 
lėktuvu savo atostogas pra 
leist i Suvalkų trikampyje , 
dabar Lenkijos ribose.
• M.Čebatorienė su dukre 
le Rūta laivu išvyko 3 mė 
nes tams atostogų į Suvalkų 
trikampį, Lenk i jos ribose.
• Justas ir Birutė Stankai 
susilaukė gražių dvynukių 
dukrelių.Laimingą šeimą 
sveikiname ir linkime ge
ros sėkmės.

NIAGAROS 
PUSIASALIS
LAUKIAMA DIDELĖS 
SPŪSTIES JONINĖSE 
WELLANDE 
Tai rodo visi ženklai. 
Pirmiausia gautas pra

nešimas iš Toronto,kad bū 
tų pasiruošta priimti šalia 
tautinių šokių grupės dar 
apie 150 jaunimo.Iš Hamil 
tono, kaip arčiau, reikia 
laukti nemaž iau.Ročeste 
ris niekad nėra buvęs ge 
rai nereprezentuotas. Jų 
didelė šokėjų grupė turi 
daug narių.

Kalbant apie senimą rei 
kia pasižvalgyti po Joninių 
nuotaikas pačiame Pusią 
salyje ir jos yra tiesiog 
entuziastiškos jaupraktiš 
kais pa vyzdžiais. Sugrįžę 
aukų sąrašai rodo, kad re 
tas kuris neaukavo mažiau 
negu 5 dolerius tam, kad 
Joninės būtų pasisekusios. 
Yra ir po 50 dolerių auka 
vusių ir aukavusių visur 

Ir trečias ženklas,tai 
jau laiškai gaunami iš toli 
mesnių vietovių,net kasyk 
lų šiaurėje, kuriuose žada 
ma atvykti į Jonines ir ap 
lankyti netik senus,mielus 
prietellus, bet ir gražią 
Niagarą,kuri kasmet eina 
garsyn naujais brangiais 
pasipuošimais bei atraksi 
jomis .Neveltui, juk,šia vie 
tovę kas metai aplanko 
apie 4 milijonus turistų iš 

IŠKYLA

gramoje sportinės varžy
bos, važinėjimas vandens 
dviračiu, laužai, senolių 
Lietuvos vaidyla-kanklinin 
kas ir be abejo, nuotaikingi 
šokiai lietuviškos muzikos 
garsuose. Sk.St.
SUKAKTUVINIS TAUTOS 
FONDO VAKARAS 
praėjo su gražiu pasiseki 
mu. Ačiū Hamiltono lietu 
vių visuomenei, kuri visa 
dos nuoširdžiai mūsų dar 
bąparemia.Dėkojame lai 
mės staliukų aukotojams: 
"Economy Meat Market" 
sav.Vl. Kybartui, statybos 
firmos "Algo Masonary" 
sav. Alf.Šilinskui, viešbu 
čio"ColonialHouse" sav. 
Ant. Tėveliui ir visiems , 
kurie padėjo atžymėti mū 
sų skyriaus veiklos 15-os 
metų sukaktį. Ypatinga pa 
dėka priklauso J.Kažėmė 
kui,kuris nepaprastai daug 
pasidarbavo , rinkdamas 
skelbimus mūsų sukaktuvi 
niam leidinėliui. Malonu 
mums buvo tą vakarą ture 
tipas save garbingus sve 
čius iš Toronto-Tautos F. 
atstovybės Kanadoj v-bos 
pirm.St.Banelį,V.Kazlaus 
ką ir J. Preikšaitį. V-ba.

SAULT ST. MARIE
TRUMPOS NAUJIENOS

Ap. Valdybos narys Vik 
toras Staškūnas pranešė, 
kad yra galutinai užbaigęs 
rinkliavą Jaunimo Kongre 
suiparemti.Viso surinkta 
$167.-

Vietiniame doenraštyje 
"Sault Star" neseniai pa
skelbtas to paties tautie
čio V.Staškūno "Vinston" 
statybos bendrovės savi
ninko laimėjimas varžyti 
nių dar vienai mokyklai sta 
tyti, kurią "chief contrac 
tor" / taip tautiečiai vadi 
na p.Staškūną’. / pastaty
siąs už $183.000,

Birželio 1 d.Balys ir Ma 
rijoha Švilpai kukliai at
šventė savo 47-tą vedybi
nio gyvenimo sukaktį. Cha 
rakteringa, kad solenizan 
tai pusę savo vedybinio gy 
venimo prieš savo norą gy 
veno ne kartu, likimo iš

viso pasaulio kraštų.
Taigi-laukiama didelio 

subuvimo šiemet birželio 
18 dieną Wellande ir tam 
ruoš lamas i.

Vien tik programos daly 
vių ir kitų svarbių talkinin 
kų pavaišinimui turi būti 
paruošta šimtai vietų prie 
stalų, o kur rūpestis, kad 
visi kiti būtų ir sotūs ir lai 
mingi ir netrokštų ką gero 
pasitaikius gerokai šiltam 
orui, ko galima irgi laukti

Ta visą sutvarkyti atro 
do šiemet irgi yra daugiau 
galimybių daug gražiau ne 
gu kitais metais, nes šie
met niekas niekam nebe
kliudo, bet priešingai, vi
sas Pusiasalis dirba ranka 
rankon tam, kad jei kartą 
padėti mūsų skautiškam 
jaunimui, tai padėti.

Vienas tačiau dalykas ne 
ra jau labai pasisekęs šiais 
metais- tai programų at
spausdinimas. Jos perlie- 
sos ir peršaltos nežiūrint 
labai meniško paparčio žie 
do,kurį piešėdail. H. Žmui 
dzinienė,gen.konsulo žmo 
na-jie abu dalyvaus Joninė 
s e ir jau yra atsiuntę tuo 
reikalu sutikimą.Grįžtant 
prie tų programų tai per 
skubumą jos išėjo tokios 
šaltos ir jokiu būdu neiš
reiškia tos didelės mūsų 
P-lio žmonių širdies su ku 
riakviečiami dalyvauti Jo 
ninių šventėje visi lietuviai 
iš visų vietovių .Nei nenuro 
do iškilmingumo su kurio 
mis bus pradėtos Joninės 
bei pagerbti Jonai.

Kitais metais šis reika 
las bus pataisytas iš pa
grindų, o šiais metais be
lieka tik atsiprašyti ir tikė 
tis.kad bene pirmas tokio 
masto subuvimas Wellan
de, kaip per šias Jonines 
pavirs didelio ir gražaus 
lietuvybės darbo pasiseki 
mu. _____ Šauklys .
skirti.

Pavasario pradžia mū 
sų mieste labai prasta,nes 
turėjometikkeletą šiltų ir 
saulėtų dienų.Dažnai lyja 
ir vis vėsus vėjuotas oras. 
Mūsų žuvininkai ir pliažo 
/"byčiaua"/ mėgėjai vaikš 
čioja nosis nukabinę,tačiau 
reikia tikėtis, šie reikalai 
artimoje ateityje tikrai pa 
s įtaisys. Korespondent.

Lietuviu Jūrų Skautu vadovų suvažiavimo, įvykusio gegužės 28-30 dienomis Čikagoje prezidiumas /kairė
je/: LJS Vyr. Skautininke j.skt. A .fiasnerienė, LJS Inkaro tarybos pirmininkas j. v.sktn. A. Aglinskas, LJS 
Vyr. kapelionas j. v. skt. T. J.Raibužis, korp. Gintaras pirm. j. psk. V.Simaitis ir sekretorė v. skt. Z. Juške
vičienė. Dešinėje suvažiavimo dalyviai. Nuotrauka E. Vengiansko.

LIETUVIU JŪRŲ SKAUTU VADOVU SUVAŽIAVIMAS ČIKAGOJE
Gegužės 29-30 d.d.Cika 

goję įvyko LJS vadovų-ių 
ir vienetų atstovų metinis 
suvažiavimas,kuris praėjo 
gyvai,buvo darbingas, daly 
vių skaičiumi gausus ir sa 
vo programa vispusiškai 
turiningas. Suvažiavime 
akyvaizdiškai ir raštu bu

BUKIME SVEIKI
DR. a. GRIGAITIS.

Kūno pajėgumas-kvėpavi 
mas,kraujo apytaka, mais 
to apykaita,hormonų garny 
ba ryškiai surišta su rau 
menų veikla, su judėjimu .

Pasyvumas-vengimas ju 
dėjimo,fizinio darbo, spor 
to ir 1.1.veda dažnai prie 
tukimo, tukimas veda prie 
sklerozės, sklerozė veda 
prie širdies veiklos pakri 
kimo.

Buvo daromi bandymai 
išaiškinti pasyvumo kenks 
mingumą. Pas paukščius , 
kurie buvo patalpinti į nar 
velį ir negalėjo judėti, išsi 
vystė ligų reiškiniai širdy, 
kraujo induose, gyvybiniai 
procesai sušlubavo tiek, 
kad paukštis,paleistas iš 
narvelio, tuoj žuvo. Buvo 
daryti bandymai ir su žin 
duollais. Pilnoj ramybėj, 
be judėjimo jų žuvo 40%. 
O jeigu jiems leisdavo kas 
dien judėti nors 1/2 vai. , 
žūdavo tik 6% .Statistika ro 
dojogprotodarbo žmonės 
kurie mažai juda amžiuje 
50-55 m.,du kartu dažniau 
miršta nuo širdies prieput 
lio nei dirbą fizinį darbą . 
Kaimo žmonės, kurie fiziš 
kai dirba, žymiai rečiau 
serga skleroze,rečiau gau 
na širdies priepuolį.Žino 
ma,per sunkus fizinis dar 
bas gali pakenkti sveikatai 
Fizinis darbas,judėjimas , 
sportas turi atitikti žmo
gaus sveikatą, jo amžiui.

Kovoj su senatve, kovoj 
dėl sveikatos didelės reikš 
mės turi judėjimas, spor
tas,lengvas fizinis darbas, 
ir panašiai. Tai veiksniai , 
kurie stiprina kūną,daro- 
jį gražesnį.Fizinė mankšta 
ypač svarbi proto darbo 
žmonėms,asmenims,kurie 
dėl darbo sąlygų mažai ju 
da. Stoka fizinio judėjimo 
dažnai būna priežastimi 
krūtinės ne išsivystymo,po 
dagros, inkstų, tulžies, šia 
pimo pūslės, akmenų. Rau 
menų judesiai teigiamai 
veikia nervų sistemą, rau 
menų judėsiai-fizinis dar 
bas ramina nervų sistema.

Fizinė mankšta teigia
mai veikia virškinimo pro 
cesą.-padidiną apetitą,regu, 
liuoja žarnų veiklą.

Dėka fizinės mankštos 
stiprėja kvėpavimo raume 
nys,pad idėja plaučių talpa, 
pagilėja kvėpavimas.Prie 
gilaus kvėpavimo padidėja 
priplūdymas venozinio 
kraujo į širdį, o iš širdies 
į plaučius, kur deguonies 
page Iba-apsišvarina .Dėka 
gilaus kvėpavimo gerėja 
plaučių ventiliacija.

Fizinė mankšta padeda 
reguliuoti kraujo apykaitos 

vo atstovaujami Bostono, 
Čikagos,Detroito,East Či 
kagos-Ind,KlevelandqLos 
Angeles,Toronto ir Austrą 
lijoj veikiantieji LJS Jūrų 
skautųųčių padaliniai.Juos 
visus atstovavo 39 jūrų 
skautų-čių ir korp. Ginta
ras .-vado va i.

aparatą: širdies indai išsi 
plečia,širdies veikla sti
prėja, kas gerina kraujo 
apytaką.Organizmas apsi 
saugoja nuo arterijų skle 
rožės .Dėka judėjimo,spor 
to, fizinio darbo pas žmo 
gų atsiranda geras ūpas , 
pasitenkinimas gyvenimu.

Dabar pažiūrėkim, ką 
kalba apie judėjimą, fizinę 
mankšta, sportą, bendrai 
apie fizinį aktyvumą gar
sus širdies ligų žinovas 
dr.P.White,kurs gydė buv. 
prez identą E isenhoverįka 
da jį ištiko širdies priepuo 
lis.

Dr.White didelis sporto 
žaidimų/golfo, teniso, ir
klavimo irt.t./šalininkas. 
Jisai skaito šią fizinę 
mankšta labai naudinga 
sveikatai. Jo nuomone, 
mankšta stiprina širdies 
raumenis, širdies indus, 
apsaugoja nuo širdies ligų. 
Dr.White labai vertina va 
žinėjimądviračiu, nes šis 
sportas, jo nuomone, ge
riausiai nei kitos sporto 
rūšys apsaugoja cirkulia 
c i jos sukrikimą ir kraujo 
užsistovėjimą kojose.

Pirmas kraujo cirkulia 
cijos ženklas yra kojų pa 
tinimas, atsiranda kojose 
sunkumasJCojų patinimas 
per čiurnos kaulelius pa
reina dėlkojų raumenų su 
glebimo, dėl nejudėjimo, 
vengimo f iz inės mankštos, 
sporto,dėl nuolatinio sėdė 
jimo.

Išvengimui sutrikimo 
kraujo cirkuliacijos, ypač 
kojose,dr.White,kaip esu 
sakęs,rekomenduoja ypač 
važinėjimą dviračiu, pa
prastą pasivaikščiojimą 
1/2—l vai.kasdien.Čia jis, 
priduria,jog sūnūs jo senų 
pacientų susirgdavo šir
dies liga-angina pectoris 
dešimt metų anksčiau už 
savo tėvus. Kodėl?Tėvai 
daugiau vaikščiojo pėsti, o 
jų sūnūs net į krautuvę, ku 
ri antrame bloke nuo jų 
namų, važiuoja mašina. 
Švedijoj, Norvegijoj, Dani 
joj mažiau važinėja maši 
nom, daugiau vartoja dvi
račius arba pėsti vaikšto, 
todėl ten širdies ligomis 
sergančiųmažiau.Tarp ki 
tų kojų patinimo priežasčių 
yra cholesterolis/cheminė 
madžiaga panaši į rieba
lus/, kuri nusėda ant krau 
jo indų sienelių ir užkem 
ša indus, mažina mitybą 
kraujo audiniuose, kenkia 
kraujo cirkuliacijai ir iš 
šaukia kraujo už atstovėj t 
mąkojoše ir patinimą, kas 
atsiliepia į širdies veiklą.

Gegužės 28 d.,šeštadie 
nį, Jaunimo Centro patalpo 
se, 3 vai.p.p.įvyko iškil
mingas suvažiavimo atida 
rymas.Suvažiavimą prade 
jo jo organizacinės komi
sijos pirmininkas j.sk.L. 
Slėnys, kuris pasveikinęs 
susirinkusius, suvažiavi
mui pirmininkauti pakvietė 
j. v. sktn. Alg. Aglinską.

Pirmininkaujančiam į 
prezidiumą pakvietus LJS 
Vyr. Skautininką j.sk.E. 
Vengianską,LJS Vyr.Skau 
tininkę j. skt. A. Gasnerie- 
nę,LJSvyr.kapelioną j.v. 
skt.T.J. Raibužį, korp. Gin 
taras pirmininką j. psk. V . 
Šimaitį ir sekr. j.skt. Z . 
Juškevičienę, buvo išklau 
sytos žodžiu j.sk.Tėv.J. 
Raibužio ir raštų kun. A . 
Trakto invokacijos irtuom 
suvažiavimas buvo oficia 
liai pradėtas.

Sekant toliau suvažiavi 
mo dienotvarkę, pirmąją 
suvažiavimodieną,j.v. sk. 
A. Aglinskas turėjo pašne 
kėsį tema "Jūrinio skauta 
vimo apraiškos Jaunimo 
metų eigoje" irbuvo išklau 
syti atskirų vietovių LJS 
padalinių atstovų bei vado 
vų pranešimai.

Sekmadienį, gegužės 29 
d.,antroji suvažiavimo die 
na buvo pradėta pamaldo
mis Tėvų Jėzuitų koplyčio 
je.Pamaldose dalyvavo su 
važiavimo dalyviai, Čika
gos LJS Jūrų skautai-ės su 
vėliavomis ir daug vietos 
tautiečių .Po pamaldų prie 
Laisvės Kovų paminklo įvy 
ko tradicinis LJS žuvusių 
jų kovoje už Lietuvos lais 
vę pagerbimas .Šio pagerbi 
mo apeigų metu atatinkamą 
žodį tarė Čikagos Jūrų 
skautijos Tėvų Komiteto 
pirmininkas dr.G .Byla, mi 
rusius Jūrų skautus pami 
nėjo j.sk.A. Butkevičius ir 
"Marija,Marija" giesmei 
giedant, jūrų skautai, jūrų 
skautės ir jūrų šauliaįprie 
paminklo žuvusiųjų atmini 
mui, padėjo vainikus ir už 
degė aukurą jų garbei.

Po apeigų ir iškilmių 
prie Laisvės Kovų pamink 
lo.suvaž iavimo dalyviai,Č i 
kagos "Juodkrantės" Jūrų 
skaučių, "Baltijos Jūros" 
Jūrų skautų tuntų skautės 
-ai, Jūrų šauliai ir susirin 
kę svečiai nuvyko prie M i 
chigano ežero, kur 12 vai. 
didžiuliu laivu 96 asmenys 
išplaukė į ežerą žuvusiems 
Lietuvos jūreiviams ir jū 
rų skautams pagerbti. Eže 
ro bangoms aplink šniokš 
čiant.už žuvusius jūreivius 
ir jūrų skautus maldą at

NAUJAS SKAUTININKAS

Daugelyje mūsų vienetų 
dažnai trūksta vadovų, ku 
rie pasišventusiai dirbtų 
ir būtų pavyzdžiu jaunesnie 
siems broliams. Londono 
lietuvių skautų vietininki 
ja,tarp kitų vadovų, visada 
ir visur matydavo darbštų 
jį ir pavyzdingą brolį v. si. 
Algirdą Dragunevtčtų.

Pastebėjo ir mūsų sąjun 
gos vadovybė brolį Algir

kalbėjo j.sk.Tėv. J. Raibu 
žis, žodį tarė j. v.s. A. Ag 
linskas, lietuvių bendruo
menės atstovas p.Jasaitis, 
Jūrų šaulių vardu p.Gvi
das irbuvo nuleistas vaini 
kas į ežero gelmes.

Žuvusius ežere pager
busio pietų pertraukos, 3 
val.p.p.LJS vadovų suva- 
žiavimasbuvotęsiamas to 
liau. Sekė bendra sueiga , 
kurios metu,dalyvaujant ir 
svečiams, buvo išklausy
tas įdomus ir giliai pras
mingas istorikės dr.V.Sro 
gienėsdiskusinis pašnekę 
systema "Skautavimas ir 
lietuvybės išlaikymas išei 
vijoje". Čia prelegentė ir 
šios sueigos moderatorė 
v.s.Z .Juškevičienė gabiai 
įtraukė visus sueigos daly 
vius į įdomias diskusijas 
kurios praėjo gyvai ir pa 
rodė visų didelį susidomė 
j imą lietuvybės išlaikymo 
problemoms:.

Po šio pašnekesio, LJS 
Vyriausiems Skautinin
kams j. sk. A. Gasnerienei 
ir j.sk.E.Vengianskiui pir 
mininkaujant , einamai
siais veiklos ir organizaci 
niais LJS reikalais buvo 
atskiros jūrų skautų, jūrų 
skaučių vadovų-ių sueigos. 
Šių atskirų sueigų metu bu 
vo išklausyti vadovaujan
čių pareigūnų pranešimai, 
priimtas LJS vėliavos pro 
jektas, padaryti kai kurie 
statutiniai pakeitimai, ap 
tarti LJS narių mokesčio 
mokėjimo ir išrinkimo 
pracedūriniai reikalai, nu 
tarta 1967 mt. suorganizuo 
ti jubiliejinę LJS 45-rių 
metų veiklos sukakčiai at 
žymėti stovyklą ir nustaty 
tos jūrų skautų-čių vienetų 
tolimesnės veiklos gaires.

LJS Vadovų-ių ir viene 
tų atstovų suvažiavimas bu 
vobaigtas bendra suvažia 
vimodalyvių vakariene ir 
Čikagos LJS Tėvų Komite 
to Pirmininko dr. G. Bylos 
surengtomis vaišėmis, į 
kurias be suvažiavimo da 
lyvių atsilankė daug vieš 
nių,svečių ir LJS rėmėjų .

LJS vadovų-ių ir viene 
tų atstovų metinį suvažia 
vimą sveikino raštu: LVS 
"Ramovė" Čikagos sky
riaus pirmininkas, Lietu
vių Šaulių sąjunga,Cikagos 
liet.jūrų šaulių "Daukanto" 
kuopos vadovybė,kun. A. 
Trakys.ESS vadovai-buvę 
LSB vyriausi skautininkai, 
Australijos jūrų skautijos 
vadovybė ir suvažiavime 
negalintieji dalyvauti LJS 
vadovės-vadovai. Ed.

dą it šv,Jurgio šventės pro 
gabalandžio 23 dieną pakė 
lė jį į paskautininko laips 
nį.

Naujam paskautininkui 
pagerbti ir atžymėti Lon
dono skautai turėjo specia 
lią sueigą.Čia mielasis Al 
girdas davė iškilmihgą 
Skautininko įžodį ir gavo 
žalią kaklaryšį. L. E-tas .
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SKAUTIŠKOJI INFORMA

CIJA
Stovyklinio amžiaus vaikų 
tėvai skatinami registruo
ti vaikus į skautų-čių sto
vyklą, kuris tęsis nuo lie
pos 23 d. iki rugpiūčio 7 
dienos. Registraciją pri
ima A. Lukoševičiūtė tel: 
PO 8-0322 ir J.Piečaitis 
RA 5-3482 iki birželio 25 
dienos. Stovyklos vado - 
vams svarbu žinoti iš ank 
sto stovyklautojų skaičių, 
kad galėtų paruošti prog
ramą, užsakyti maistą Ir 
1.1.

Šią vasarą jaunieji sto
vyklautojai gyvens name
liuose, kurie jau yra past 
tatyti. Taip pat pastatyti 
visi patogumų įrengimai.

Kadangi stovyklos vado
vybė yapatingai stipri, tai 
tikimasi, kad šiemet ga
lima bus stovyklauti taip, 
kaip Montrealis dar nie - 
kad nėra stovyklavęs.

Stovyklos mokestis: 
$ 35. vienam stovyklauto 
jui iž šeimos; $ 55. dviem, 
$ 75. trims ar daugiau. 
Registravimo mokestis 
3 2. asmeniui, ir ši su
ma padengs nelaimės dra
udimą, kuris bus įsigytas 
kiekvienam stovyklautojui.

D.Z.
LIETUVOS KARIU 
VETERANU
organizacija“ Ramovė“ bir 
želio 25 dieną, šeštadieni, 
pp. Skruibiu ūkyje ruošia 
gegužyne. Plačiau apie ge 
gužynę sekančiame NL nu
meryje.

DR.'J. Š E M O G A S

5441 BANNANTYNE,Verdun.
Pirmadienį ir _ . _ _ . • 2-4; 7-9 p.m.ketvirtadieny 
antradienį ir o . 
penktadienį 2“* P-n'- 

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

PO 7-3175; namy 6-9582.

DANTĮ GYDYTOJA S 
Dr. J. MALIŠKA

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

Namy tel.: Ml 1-2051.

DR. A. O. JAUGELIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA

1410 Guy Street, 1 aukštas 
11- 12 kambarys.

Tel. 932-6662: namą 737-9681

DR. V. G1R1UNIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA

5330 L'Assemption Blvd., 
Tel. 255 ■ 3535.

DR. IRWIN COPNICK
DANTŲ GYDYTOJAS 

4966 Decorle Blvde Suite 7» 

Montreal, Que, Tel. 489- 3191. 

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

LIETUVIŠKAS PUSVALANDIS GIRDIMAS KAS 

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

f| /X f] 1465 De Seve St., Montreal 20, P.Q.
## Ik 1 B 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: ROSEMOUNTO SKYRIUS:
Sekmadieniais 10.30 - 12.30.

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

Vakare: trečiadieniais ir IVokare: pirmadieniais, trečiadieniais
penktadieniais 7.00 - 9.00 vai. | ir nenktadieniois 7.00 - 9.00 vai.

J. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS

SIUVU IR PARDUODU

Taisau ir Remodeliuoju
Vasaros laike saugojimas

/ Storage /,

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

OP. SOL. E. KARDELIE
NĖS MUZIKOS STUDIJOS 
mokinių koncertas, kuriuo 
užbaigiami mokslo metai, 
įvyks šį sekmadienį, bir
želio 19 dieną, 6 valandą 
po pietų Aušros Vartų sa
lėje.Visi lietuviai malo
niai kviečiami dalyvauti 
jaunimo koncerte.

GENOCIDINIO BIRŽELIO 
MINĖJIMAS

Montrealy įvyko birželio 
12 d. Aušros Vartų bažny 
čioje. Visų trijų Pabalti
jo valstybių kunigaimaat- 
kalbėjo maldas už žuvu
sius nuo okupanto Pabal
tijo žmones, o po to sekė 
trumpas koncertas.

Estų solistų trio-Mme 
Edith Tomson, p. Walter 
Loigu ir p. Raymond Ko- 
orits- pagiedojo bažnyti
nių giesmių, kurių Rep- 
uiem, A.Topmano, ypa
tingai graži, puikiai su
kurta kompozicine forma. 
Vargonai trio palydėjo 
Mine Dagmar Norak.

Lietuvių parapijos cho
ras pagiedojo kelias gies
mes ir sol. A.Keblys, vi
sus jau mūsų girdėtus da
lykus .

Minėjimas užbaigtas vi
sų trijų valstybių bei tau
tų himnais.

Ž monlų buvo arti dvie
jų šimtų. Visai mažai lat
vių. Tiesa, kad šis minėj 
jimas nebuvo ir bent kiek 
rimčiau skelbiamas. Net 
spaudai nebuvo duota joų 
kių žinių.
AUŠROS VARTŲ ŽINIOS 

-Rinkltavos-geg. 29 d.- 
$392,-; birželio 5-$288, - 

-Seselių vedamo darže 
lio užbaigimo aktas įvyko 
AV salėje.
- AV choras užbaigia sa 
vo metinę veiklą birželio 
19 d., vargoninkei M.Roch 
A. Kebliu! ir visiems taip 
nuoširdžiai prisėdėju
siems prie šio darbo,dėko 
jame ir linkime gero vasa 
ros poilsio.

-Užsakąs I:Connie Givis 
su Michael Jacovelli

Praėjusi sekmadieni iš 
Montrealio i Lietuvą išvyko 
ekskursija, viso 17 asmenų.

ADVOKATAS
STASYS DAUKŠA, LI..D.

4 Notre Dame St. E.
Suite 902 ir 903

Tel: 861-8478 ir 861-8479*

ADVOKATAS

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

Suite 205
168 Notre Dame St.'E.

UN 6-2063 ir UN 6-2064

Notaras
J. BERNOTAS 

B.A., B.C.L.

Sun Life Building 
Suite .2001

Tel.: UN 6-4364.

JONINIU GEGUŽYNE

Birželio mėn. 19 d. - sekmadieni.
Visi kviečiami į Palangos pušyną pakvėpuoti tyru oru ir 
pasimaudyti ežere.

Palangos vietovė randasi važiuojant į Laurention kalnus (.au
tostrada arba ll keliu), St. Jerome sukti i kairę iki Riviere Gag
non ir vėl kairėn pro aerodromą ir už P/imylios- Springs Water 
Palanga. .

ralongos Gyventojai.

EKSKURSIJA Į JAUNIMO 
KONGRESĄ IR TREČIĄJĄ

DAINŲ ŠVENTE 
iš Montrealio išvyks auto 
busais, turinčiais visus p 
patogumus- Gret haund-, 
kurie iš Montrealio išva
žiuos birželio 29 dieną,tr 
ečiadienį, 7 valandą vaka 
ro, o iš Čikagos išvažiuo 
ja 4 dieną, pirmadienį, 9 
-10 valandų tarpe. Kelio
nė į abu galus kaštuos tik 
35 doleriai. Užsiregistru 
oti pas R. Navikėną iki 
birželio 22 dienos telefo
nu 259-4498.
VASARIO 16 GIMNAZIJOS

REIKA LAI
1966 m. turėta pajamų: 
Surinkta aukų lapais...

$120.00
Gauta auka iš Banko "Li

tas".........................$100.00
Gauta pelno iš ruošto š . 

m.vasariol3 d. šokių vaka
ro............................ $ 53.72

Viso: $273.72
Išsiųsta Vasario 16 gim- 

naz i jai per KLB C entro Šal
pos Fondą $260.00.

Pagal aukų lapus aukojo: 
po $1O, -dr. A.O. Jaugelie- 
nė, po $5, -Iz.Mališka, A . 
D augelevič ius, V. Stankev i 
čius, J.Dapkus ,dr. J. Mališ 
ka.Iz .Gorys ,St .Naginionis, 
P nRudinskas, J. A doma it is, 
E. Bitnerienė, B. Ignatavi
čius,po$3, -B.Jurkienė, J. 
Jocas.po $2, -L. Černyšo- 
vas.dr.V. Giriūnienė, J.Ki 
birkštis.R. Verbyla, Iz. Va 
liu1is,J.Skučas,A.Vazalins 
kas, dr. J.M.Šemogai, G. 
Montvilienė,K. Leipus, A . 
Gaurys, J. Mchaughlin, V . 
Zubas, J.Zabieliauskas.P. 
Vileniškis, K.Andruškevi 
čius,po$l, -J.Vilkas,J.Dal
montas .Kasperavičius, O . 
Čečkauskienė,G. Petraus
kienė,D . Linkonas, O. Kere 
vičius, O.Šulmistras.Dai 
nius, K.Stirbys, Verbyla, 
R.Brikienė.A.Kirkilionis , 
J.Žiurkevičius.J. Jonelis, 
Pr.Juodkojis.V.Kačergius.

Širdingas ačiū Banko "Li 
tas" valdybai ir nariams 
už paskirtą auką, visiems- 
aukų rinkėjams ir aukoto 
jams.

J.Dalmontas 
Šalpos ir Vasario 16 Gim- 

zijos reikalams.

• Gautas raštas iš M-Iio 
Mokyklų Komisijos, kad ji 
ir toliau sutinka globoti mū 
sų šeštadienines mokyklas.

JAUNIMO METAI 
/Atkelta iš 5 psl./ 

čiant jų :pavardes .adresus 
nuo kada iki kada galės ką 
globoti, pageidavimus ir 
pan.

Kaikurie lietuviai savo 
auką atsiunčia tiesiog PL 
JK FK.Kiekvienas iš jų ta 
da gauna PLJK FK kvitą 
"baltą/ ir PLJK Rėmėjo 
kortelę /žalią/.

Aukas siųsti iždininkei: 
Lithuanian Youth Con- 
gress,c/oMrs .B. Juodikis 
1794 East 227 St., C leve
land, Ohio 44117

PONAI G1RIŪNAI SAVO 
NAMUOSE
Daktare ir Inžinierius V.ir 
L. Giriunai pasistatė nuosa 
vus namus ir jau persikėlė 
į juos gyventi. Daktarė V. 
Giriūnienė dabar jau savo 
namuose turi dantų gydymo 
kabinetą. Naujas adresas 
yra šis: 5330 L’Asseption 
Blvd., tel. 255- 3535.
"BALTIJOS" STOVYKLOS

VAKARAS 
buvo pavykęs jaunųjų vieti 
nių meninių pajėgų pas iro 
dymas. Didelė padėka pri 
klauso Birutei Nagienei ir 
jos modernaus šokio gru 
pei, pianistui R.Piešinai, 
Skautų Vyčių šokėjų gru
pei, jos vadovams E.Miką 
lajūnaitei ir A. Mažeikai 
bei akordeonistui A.Staš 
kevičiui ir visiems vakaro 
dalyviams .Finansinį vaka 
ro pasisekimą užtikrino 
dailininkai V.Remeika, O . 
Šablauskienė, G.Vazalins 
kas irD.Aneliūnaitė,pado 
vanojo loterijai savo pa
veikslus. Loterijai fantus 
taip pat įteikė V.Daugėla 
vičienė ir J.Garbusevičie 
nė. Visiems didelis ačiū.

Stovyklos Komitetas taip 
pat labai dėkingas Tėv.K. 
Pečkiui, S. J..leidusiam be 
atlyginimo pasinaudotisa 
le.TėvuiG.Kijauskui S. J. 
programos organizato
riams S.Baršauskui ir I. 
Lukoševičienei, bufetų va 
dovams J.Blauzdžiūnienei 
P .A domoniui, J.Š iauč iuliui 
įėjimo ir salės tvarkyto
jams H. Lapinienei, dr.I. 
Gražytei, J. Ladygai ir S. 
Pocauskui, o taip pat vi
soms ponioms, prisidėju
sioms darbu ir valgiais bei 
kitiems vakaro talkinin
kams. Stovyklos K-tas.
• Si savaitgalį Montrealy 
je lankėsi iš Bostono Dr.
Navickas.
• Pas Paukstaičius šį sa
vaitgalį viešėjo sūnus kapi 
tonas su šeima, kuri iš Eu
ropos susilaukė žmonos mo 
tina pasisvečiavimui.
• NL redakcijoje lankėsi 
mūsų draudėjas Albertas

j Norkeliūnas, kuris išvyko
į draudimo Co. konvenciją 
i Quebec* a.

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

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

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

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

Petrulį, tel: 522-2353

l.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. Te/. 631 - 0882 .

LAIKRODININKAS
ANTANAS ŽUKAS 
1855 WELLINTON ST. 

Tel. WE 2- 0644.
TAISAU IR PARDUODU 

ŽEMOMIS KAINOMIS 
LAIKRODŽIUS IR JUVELYRUS.

JOrU KELIO STREIKAS
Jūrų kelio, Sv.Lauryno u- 

pe, tarnautojai nusprendė 
birželio 17 dieną pradėti 
streikas'Tai bus pirmasis 
toks streikas kai šis kelias 
egzistuoja. Darbo ministe 
ris J. Nicholson, sužinojęs 
apie tai, pareiškė, kad jis 
tarsis dėl to su transporto 
ministeriu W. Pickersgil.

• Mongolija pasiūlė su
šaukti visų kompartijų su 
važiavimą kuris nustatytų 
visų komunistų bendradar 
biavimą.

• Liepos mėnesį JAV pa 
leis Gemini 1O su trimis 
kosmonautais .Be toji ruo 
šias i satelitus nuleisti į 
sausumą.

• Roberto Kennedy kelio 
nė į Pietų Afriką, kur jį pa 
kvietė studentaįsklandžiai 
neina. Valdžia priešinga, 
nes Kennedy pasisako už 
rasių lygybę.

• SSSR prezidentas Pod 
gornyj gavo iš dviejų kuni 
gų pareiškimą, kad Rusijo 
je tikyba persekiojama.Tie 
du kunigai pašalinti iš pa
reigų.

• Prancūzijos užs.reik. 
min.de Murville Prancūzi 
jos ministeriu kabinetui 
pranešė,kad Atlanto s-gos 
valstybės,kurių dabar liko 
14, prisitaiko prie sąlygų 
be Prancūzijos.

• JAV valstybės sekreto 
rius Rusk pranešė, kad 14 
Atlanto s-gos valstybių 
Briuselyje nutarė ir toliau 
veikti,nes Atlanto s-ga yra 
reikalinga. Sąjungos cen
tras, buvęs Paryž iuje, da
bar perkeliamas į Belgiją.

• Tarptautinė jūrininkų 
organizacija atsisakė pa
remti Anglijos jūrininkų 
streiką.

IŠSIVYSTĖ DIDELĖS 
RIAUŠĖS

Keliose Pakistano vieto
vėse kilo riaušes, kuriose 
dalyvavo apie 20,000 asme
nų. Riaušininkai reikalau
ja, kad provincija Narayan 
gauj gautų autonomija. Riau 
šininkai nuleido nuo bėgių 
du traukinius. Policija mal 
šindarra, šovė i minia, iš 
kurios 6 asmens užmušti.

Kitos riaušės kilo Pana
moje, kur dalyviais yrk stu 
dentai. Valdžia sako, kad 
riaušes sukėlė profesiniai 
bolševikų agentai,kurie kon 
kuruoja tarp Maskvos ir Pe
kino.

AR ŽINOMA, KAD

’’NEPRIKLAUSOMOS 
LIETUVOS’’ SPAUSTUVĖ

spausdina bilietus, /pcdcvietimus, liū
tines ir padėkos korteles, įvairius 
b laikus, receptams lapelius, vedybų- 
nius pakvietinns, mirties atveju už
uojautos laiškus, visokius ” statemen 
tus”, vokus su adresais, laikraščius, 
žurnalus ir knygas.
Darbą atlieka pigiaupiegu kitos spaus' 
tuvės. Kiie&ame įsitikinti.

Spausdinius gedime priimti paštu ir paštu 
pasiųsti.

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

BIRŽELIO TRĖMIMU 
DEMONSTRACIJA 4

Toronte birželio 15 d.8 vai. 
vakaro. Sis minėjimas numa 
tomas naujesniu būdu pami 
nėti šia tragiškąją 25-kių 
metų sukakti, pasmerkiant 
sovietini kolonizmą jau tiek 
metu naikinanti pabaltiečiu 
tautas, ir kartu reikalaujant 
Lietuvai, Latvijai ir Esti
jai nepriklausomybes. Pa- 
grindiniu kalbėtoju yra pa
kviestas Kanados parlamen 
to atstovas N. Mandziuk.

Pabaltiečiu Feferacija, ku 
ri organizuoja šia demons
traciją, praČo tautiečius gau 
šiai dalyvauti.

NEW YORKO KONSULAI 
PAGERBĖ NEW YORKO 

MAJORĄ
76-ių valstybių New Yorke 
veikiančių apie 200 konsu 
lųbirželio8 d.HotelAmeri 
cana suruošė pagerbimą 
naujam miesto majorui L. 
V. Lindsay ir poniai. Su 
majoru dalyvavo ir eilė 
miesto vadovybės pareigu 
nų. Prieš vakarienę majo 
rui buvo pristatyti konsu
lai, kurtų tarpe ir Lietu
vos gen. kons. Vytautas 
Stašinskas ir kons. Ani
cetas Šimutis.

Dėkodamas konsulams 
už parodytą dėmesį, Lind
say supažindino konsulus 
su šiędidžiuliomiestovai 
dymo sunkumais, kai ką pa 
i’iustruodamas skaitmenį 
mis. Pav.New Yorkas tu
ri 28,000 policininkų, kas 
mažai valstybei sudarytų 
visą armiją. L.G.K. r

• Tarptautinė juristų or 
ganizacija konstatavo, kad 
Maskvos teismas,nuteisęs 
rašytojus S iniavskį ir Da
nielių, sulaužė Rusijos 
konstituciją, nes kaltina
miesiems nedavė teisės pa 
s įkviesti liudininkų, ką 
konstitucija garantuoja.

• Anglijos uostuose sto 
vi apie 700 laivų, nes jūri 
kai streikuoja reikalauda 
mi 40 valandų savaitės*.

• Kinijos min.pirm. Cu 
En-lai vyks į Rumuniją.

• V.Vokietijos kancleris . 
Erhardas sutiko apsiląnky
t i Maskvoje.

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

P. ADAMONIS
Chartered Insurance Broker

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

S - tos “ Lite“ No. 752 D

A. NORKELIŪNAS
Commisioner of the Superior Court of Montreal 

MONTREAL ENTERPRISES REG’D 
VISŲ RŪSIŲ DRAUDIMAS.

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

Sales Limited
4415 Bannantyne Avė., 

Verdun.

FALCON-FAIRLANE 
GALAXIE—THUNDERBIRD, 

MUSTANG —TRUCKS

USED CARS 
1 year guarantee.

Kreipkitės į
LEO GURECKAS 

Sales Managers Assistant 
Keating Ford lietuvis atstovas 

769- 8831.

EKSKURSIJA TRAUKINIU 
i Jaunimo Kongresą Čikago
je jau turi nemažai užsire
gistravusiu} u. Registracija 
vyksta toliau p is V.Badeną 
tel. CR 8-7261,ir G. RinkŪ- 
naitę 535- 9397.

Ekskursija išvyks iš To
ronto birželio 30 d. vakare, 
griš liepos 2 d. sekmadienio 
nakti.

PRISIKĖLIMO BANKELIS 

buvo surengęs nauju patalpų 
atidarymo iškilmes. Pirm., 
dr. S.Čepas taręs įžanginį 
žodi pakvietė kalbėtojus, 
kurių tarpe buvo min. J.Ya- 
rerr.ko ir kuris ilgesniu žo
džiu palinkėjo tolimesnės 
bankeliui sėkmės.
SKAUTU STOVYKLA 
ROMUVOJE

prasidės liepos 16 d. irbaig 
sis liepos 31 d. Registraci 
ja vyksta ir blankai gaunami 
pas draugininkus, kurie turi 
būti grąžinti iki liepos 1 d.

KLB TORONTO APYL
KLB Toronto apylinkės 

valdybos posėdyje birželio 
5 d. buvo išdiskutuota Kana 
dos Lietuvių Dienos progra 
ma, kuri įvyks Darbo Dienos 
savaitgalyje^Toronte. Nutar
ta kviesti lietuviu chorus da 
lyvavusius dainų šventėje 
Čikagoje, pakartojant dalį 
programos, ir jau Toronto 
tautinių šokių grupė sutiko 
dalyvauti bendroje programo 
je su chorais. Lietuviu die
nos leidiniui išleisti suda
ryta komisija is kun.J. Staš
kevičiaus, L. Svėgzdaitės 
ir V. Kastyčio. IŠ Valdybos 
skiriamas St. Vaštokas.

AMERIKA RIBOJA 
IMIGRACIJA

Jungtines Amerikos Vals 
tybės žymiai sumažino imi
gracija iš Kanados. Priežąs 
tis: atvykusieji iš Kanados 
labai padidinę Amerikos dar 
bininkams darbo gavimo kon 
kurencija. Todėl paskutiniu 
laiku iš Kanados įsileido

I 

tiktai 7,145, kai praėjusiais 
metais tuo pat laiku buvo 
įsileista 22,283 asmens.

• Atlanto sąjungos vals 
tybės nutarė pagerinti san 
tykius su rytais.

Tel. namų DO6-2548 
Įstaigos 769-8529.

min.de
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