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Abu turi jėgą: vienas moralinę,kitas fizinę, -kuri jų

Ji išvyko į Maskvą, bet 
vyksta per Kairą ir So
fiją, nes nori susitikti 
pirma su Nasseru ir su 
Tito-Brosu.

kuris dabar užimtas sa
vo priešų valymu, nes jis 
laikosi Stalino politikos 
ir priešus savo galabija.

Vakarų Berlyno burmist
ras, laimėjęs Vokietijos 
Socialdemokratų pirminin
ko rinkimus Dortmunde.

nugalės ?

Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongreso pirmininkas A. 
Zaparackas ir KLB Valdybos narė G. Rinkūnaltė pro 
jektuoja, kaip daugiau Kanados jaunimų atkviesti j 
Kongresą Čikagon ir jaunimo stovyklonĮ.

■
 SULĖKS JAUNIMAS IR DAINININKAI į Pasaulio Lie
tuvių Jaunimo Kongresą ir III-ją Dainų Šventę. Komite
to nariai rūpinasi, kad §ie du Įvykiai būtų išgarsinti

stmauto bato smūgiais į 
Jungtinių Tautų stalą...

Netolima tai perspekty 
va, bet kiek joje vaizdumo 
ir kiek eikvota nervų. O da
bar tai jau praeitis, tačiau 
atnešusi labai nemalonių 
naujų rūpesčių.

KAS NAUJA KANADOJE PAVERGTOJE LIETUVOJE

■
 Kongreso tikslai - pasaulio lietuvių jaunimo subūri
mas Chicagoje, po pirmosios bendros jaunimo sto
vyklos "Dainavoje", jaunosios kartos pasiektų laimė
jimų pristatymas - parodos Jaunimo Centre,lietuviš
ko jaunimo demonstracija pasauliui

■
 PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO PETICIJOS renkamos 
visartie pasaulyje. Pirmą kartą grynai jaunimo jėgomis 
suruoštas 16 Vasario minėjimas Sao Paulo, Brazilijo
je, praėjo tikrai sėkmingai.

■
 PRANEŠAME, KAD PLJK Būstinį Čikagoje JTS 
plėtus savo darbo valandas. Dabar būstinė atidarai 
Visais reikalais prašome kreiptis šiuo telefonu: Area 
Code 312, 776-4577. Būstinė randasi Čikagos Jaunimo 
Centro pirmame aukšte. Laiškai siunčiami šia antraš
te:

Lithuanian World Youth Congress 
5620 So. Claremont
Chicago, Illinois 60636

Try. rinktiniai adelaidiikiai jaunuoliai, vykat^ į Pasaulio Liet. 
Jaunimo Kongreiq. Ii kairė.: Vytautą. Strauka., Daina Ma
selytė ir Antaną. Stepana.. Plačiau jie priatatomi iiam .traipiny.

Svarbesnieji savaitės 
reiškiniai

PRASIDĖJO LABAI NERVINGAS LAIKOTARPIS 
Nors po antrojo pasauli- muo nuasmeninamas ir pa

nto karo laikai niekas nebu
vo r amus, niekad nebuvo at- 
s Ipalatdavus t pol lt tnė įtam 
pa Ir bevelk kiekvieną sa
vaitę buvo laukiama, ko 
nors nepaprasta,lr atrodė, 
tartum jau bręsta trečia
sis pasaulinis karas ,-bet 
dar niekad nebuvo tokios 
nervingos įtampos, kokia 
dabar yra susidariusi ir 
kabo virš žmonijos kaip 
koks sloginantis debesys.

Sloginanti būsena sus Ida-, 
rė dėl daugelio priežasčių, 
bet visų prtežasč ių priežas
tis yra
BOLŠEVIKŲ AGRESIJA 
ir jų pastangos užvaldyti 
visą pasaulį ir jį padaryti 
viena didele ir, kaip žino
me,baisia diktatūra, kurto
je žmogus nužmoginamas, 
pilietis nup 111 et i namas, as-

verčiamas daiktu, kurį to- 
taltstinė partija stumdo 
kaip šachmatų bedvasę ft- 
gūrėl&skinant jai keltą per 
lavonus. Viso to apogėjus 
buvo Stalino "paskutinė 
era’Jkai jis savo sostą lai
kė žudydamas milijonus 
žmonių, visų pirma likvi
duodamas pač tų komunistų 
iškilesnius asmenis,kurle, 
eventualiai,galėjo preten
duoti į jo užimamą Jono 
Baisiojo sostą. Po to seku 
si

"CHRUŠČIOVO ERA" 
pasižymėjo grasinimais, 
kurie v iena krypt imi siekė 
"pralenkti Ameriką" ir ki
ta kryptimi-"palaidoti de
mokratiją" ir sutrypti ne
tiktai vakarus,bet ir Ame
riką. Visus tuos teigimus 
Chruščiovas sutvirtino nu-

KARAS INDOKINIJOJE, 
kurį sukėlė agresyvusis 
bolševizmas, sutrypęs ap 
gaulės tikslams pasirašy
tas sutartis Genevoje, pa
neigiant arbitražo komisi
jas bei pakartotinius susi
tarimus. Ir atkakliai s le
kiant Indokiniją užkariauti 
Siekiant būtinai karą Viet
name laimėti. Ir todėl pa
naudojant jam nežmoniš- 
kiaustas žiauriausias ko
vos priemones.

Antra didelė susidariu
sios sunkios padėties prie
žastis yra

VAKARŲ PAKRIKIMAS; 
neradimas bendros kalbos, 
nesuder in imas pastangų ir 
nepanaudojimas jų jėgos > 
galiai, kuriai vienai tiktai 
gali paklusti priešas .Ir tai 
yra faktinai pagrindinė prie 
žastls.dėl kurtos agreso
rius galt siautėti ir nesi
skaityti su priešininku.

Jeigu Vakarai būtų vie
ningi ir sutelktų jėgas, ne 
būtų nei Vietnamo karo,nei 
Kinijos problemos, nei Vo
kietijos sujungimo klausi
mo, nei Kubos šašo.

Tačiau nėra vilties,kad 
Vakarai susikalbėtų. Ne
bent bolševikai pradės tre
tįjį pasaulinį karą arba 
mirs de Gaulle,kuris kelia 
dabai* naujas painiavas.

Reikia tiktai stebėtis, 
KIEK IŠTVERMĖS TURI 
JAV prezidentas Johnso
nas ir jo vyriausybė, kad 
nepasiduoda ne tiktai pikta
valiams, bet dažnai ir vi
siškai kvailiems užpuoli
mams ir tesi žodį.duotą

EILĖ SVARBIŲ ĮSTATYMŲDIDZTŪLIAI INVESTAVIMAI Šiaulių dramos teatro harmonijos salę publikos.
Federalinis parlamen

tas pasiryžęs priimti eilę 
svarbių įstatymų. Jau įvy
ko pirmas skaitymas įsta
tymo įsteigti Sveikatos fon
dui / Health Resources 
Fund/6OO mllionų dydž to.

Parlamentas jau svars
to ir kito fondo įstatymo 
projektą-The Canada Assi
stance Plan, 85 mil.dol. 
apimties, kurio lėšos bus 
naudojamos pagalbos rei
kalingiems. Pinigus tuos 
gaus provincinės vyriausy
bės ir jungs juos su savo 
tam pačiam tikslui skiria
mais pinigais.

27 mtl.dol.skiriami ne 
darbo tikslams,22 mil.dol. 
skiriami pašalpos reika
lingiems. Numatoma šelp
ti 200,000 moterų.16 mil. 
dol.bus skiriama neturtin- 
glems vaikams.

Vietnamo žmonėms.Šis gi 
tęsėjimas ne tiktai Vietna- 
mui, bet ir visai žmonijai 
nepaprastai svarbus. Nuo 
to priklausys didele dalim 
ateitis.

Esą,apie 50 Ottavos pro
fesorių pasirašė Kanados 
vyriausybei pareiškimą, 
kuriuo įtaigoją
BAIGTI KARĄ VIETNAME.

Profesoriai būtų geriau 
padarę nurodydami būdą, 
kaip karą baigti?Amerika 
sutinkabetkur ir bet kada 
pradėti derybas dėl karo 
baigimo,o Vietkongo, Peki 
no ir Maskvos komunistai 
nesutinka karo baigti, -tat 
tegul gi Ottawos mokslinta- 
kaipasisako,koktu būdu ga
lima karą baigti?

Ottaviečtų pamokslai vy
riausybei taip pat neprisi
deda prie politinės atmos 
fe ros raminimo.

CERNAN IN SPACE
STAFFORD INSIDE GEMINI 9

Caribou Pulp and Paper 
Co. Britų Kolumbijoje sta
tys didžiulius medienos 
perdirbimo fabrikus Ques 
nei vietovėje 60 mtl.dol. 
vertės.Statyba bus pradė
ta 1967 m.liepos 1d. ir baig
ta 1970 m.

Dabartiniu laiku Britų 
Kolumbijos ribose stato
mos 25 šios rūšies įmonės 
vieno miliardo ir 500 mil. 
dol. vertės.

Pitts Quebec Ltd.Mont- 
realy pasirašė sutartį Pa
saulinei parodai pastatyti 
IOO akrų plote pagrindinę 
mašinoms statyti aikštę 
/parking/, kurioje bus 13 . 
OOO vietų mašinoms .Staty
ba turi būti baigta rugsėjo 
mėn.

Naftos raf inert jų bendro 
vė Montrealyje benz ino pro 
dukeljąiš 40.000 barllių 
nori pakelti iki 70.000 
kasdien, todėl didina įmo- 
neąkurioms paskyrė 7 mil. su juo ir kunigais, o Go- 
dol. mulka nenori nusileisti Vy

F.Maręuisl-Beaudet and šynskiuLPoznanės arkivys 
Sons Inc. Co. pasirašė su* kūpąs Komlnka, bandyda- 
Kvebeko viešųjų darbų mi- mas derinti ginčą, sako, 
nisterija 30 mil. dol. sutar 
tį pastatyti Quebec Bridge 
tarpSt.Nicolas ir Ste.Foy.

E.G .M .Cape and Co. Ltd. 
pasirašė 8.850.000 dol. 
sutartį pastatyti Pasaulinė 
je parodoje Indijos pavtli- 
joną.Labat bravorui salę , 
Northern Elektric Co.pa
status ir kt.

STA TOMAS DIDŽIULIS 
PAMINKLAS 
Žinomasis Amerikos 

skulptorius A. Calder dir 
ba prie projekto paminklui 
"Ž mogus" kuris bus pasta- • Kinijoje vyksta ko munis 
tytas 1967 m. Pasaulinės 
parodos vietoje Montrealy. 
Plieninis paminklas, ku
riam metalą aukoja INC O, 
turės 67 pėdų aukščio, 
svers 46 tonas.

fojė suruošta Joanos Tau * Jaunas dirigentas, 39 
janskienės kostiumų eski metų, Lionginas-Vytau- 
zų paroda, kurioje daili- tas Ragaišis , dirbęs J. 
ntnkė išstatė per 300 pa-Tallat-Kelpšos muz.moky 
vyzdžių. kloję.
• Du Dvarionai-Aldona f Valstybinis Lietuvos Dai- 
Dvarionaitė pianistė ir Ju lės muziejus, Lietuvos ne - 
rgis Dvarionas smuiktnin priklausomybės laikais buv 
kas Filharmonijos salėje rotušės rūmuose, statytuose 
suruošė koncertą, kurį a- garsaus Vilniaus archttek- 
bu ir išpildė. Abu koncer-to Stuokos- Gucevičiaus, mi 
fantai neseniai yra baigę nėjo sukaktuves.
muzikos studijas ir dabar • Tapytojo Leopoldo Sur - 
mokytojauja. gailio darbų paroda rašy -
• Prancūzų estradinis mrtojų namuose atkreipė žl - 
ziktnis ansamblius koncernovų dėmesį.
tavo Vilniaus Filharmonij • Muzikologas A.Ambra 
jos salėje. Ansamblio a- zas parašė apie komp. J. 
šis solistė Ani Kordy.Šl Gruodžio harmoniją studi- 
gastrolė sutraukė pilną Fil ją, kuri būsianti Išleista.

ĮVAIRIOS ŽINIOS TRUMPAI
• Lenkijoje labai paaštrė 
jO kardinolo Vyšinskio ko 
va su kompartijos sekreto 
rium Gomulka. Vyšynskis 
sako, kad visa lenkų tauta

kad bažnyčios sambūvis su 
komunistais yra galimas.
• SSSR pirm. Kosygin lan 
kėši Suomijoj,kur  ta prieš 
tat aplankė JAV sekr .Rusk 
supažindinęs Suomijos vai 
džią su JAV politika.Be 
ko kita Rusk sakė,kad JAV 
sutinka tartis dėl Vietna
mo karo baigimo,bet SSSR 
atsisakė tarpininkauti ir 
s tūlytt Vletkongui derybas 
ir,be to, dar pareiškė dau 
gtau paremsianti Vietkon 
gą.

KVEBEKO VYRIAUSYBĘ 
SUDARĖ
Union National lyderis Da
ntei Johnsonas. Tačiau jis 
nusiskundė neturįs tinka
mų tam tikslui žmonių, to 
dėl tie žmonės, kurie pasi
ėmė minister ių portfelius, 
bent laikinai turės eiti po 
kelias pareigas, ir pats' 
min.ptrmJD. Johnson pasi
ėmė bene keturias dideles 
pareigas.

pareiškė,kadNigerijoje įs 
teigti kursai su 60 vyrų, 
kurtuos mokina iš Mask
vos ir Pekino instruktoriai 
Kursų tlkslas-padarytl Gha 
nojperversmą Ir grąžinti 
Nkrumah diktatūrą. Bet 
gen. Anker sako, kad jis 
gali Nkrumah išvogti ir pa 
statyti prieš teismą, kad 
atsakytų už negeroves,ku 
rlas yra padaręs. O Ghana 
tvarkosi ir greit rinks par 
lamentą.
• Rugsėjo 11 d. Vietname 
bus steigiamojo parlamen 
to rinkimai.
• Arabijos karalius Feisa- 
las atvyko į JAV tartis su 
JAV prezidentu Johnsonu,
• Kardinolas Vyšynskis 
pasmerkė policinį įsikiši
mą į tikybinius reikalus, 
nes Lenkijos policija truk
do nešimą aplink visą Len
kiją "Juodosios Madonos" 
paveikslą.
• Karinis Ghanos vadas 
pareiškė, kad jo žiniomis 
visai Afrikai Pekino ir Ma
skvos komunistai jau pa 
ošė 342 propagandininkus, 
Jis rado jų dokumentus, nu
vertęs diktatorių Nkrumah.
• Iš Vatikano žinios pra
neša, kad Popiežiaus su - 
darytoji 16 asmenų komisi
ja svarsto gimdymų kont
rolės klausimą.
• Indonezijos delegacija 
vieši Malazijos sostinėje 
Kuala-Lampur ir vysto to
limesnius gerus santykius

• De Gaulle pirmą kartą

tų valymas .Vienas jaunuo 
lis nubaustas mirtimi. Pa 
šalintas Šanchajaus uni- 
vers iteto rektor ius, Vyks 
ta dideli valymai Mao Tse 
-Tungo politikai neprita
riančiųjų, o jų yra daug.
• ČuEn-lat lankosi, Rumu 
nijoje ir įtaigoja Ceauses 
cuprieš Maskvą. Ceauses 
cu pareiškė, kad komunis 
tų partijos negalima valdy 
tt iš vieno centro.
• Italijoje vykus ie j i savi
valdybių rinkimai daugiau 
šia balsų davė krikščio
nims demokratams.Pakilo 
balsai ir socialdemokra
tams .Komunistų sumažėjo, po Stalino mirties, kai 1944
• NuvertęsGhanosdiktato metats lankėsi Maskvoje, 
rlų Nkrumah gen. Anker dabar ten jau vieši.

politika.Be
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Nepriklausoma Lietuva Didelis laimėjimų vajus savai spaudai
INDEPENDENT LITHUANIA

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“.

Redaktorius Jonas Kardelis.
Administratorius Pranas Paukštaitis 

DO 6-6220
7722 George Street, LaSalle, Montreal 32, Quebec, Canada. 
Prenumerata metams:

Kanadoje............................. S 6.00
Amerika ir P. Amerika ..$ 6.50 
Visur kitur........................... $ 7.00

kanados lietuvių
BENDRUOMENE

LIETUVIU FONDO TARYBO^ POSĖDIS ,

ADRESAS:

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
Independent Lithuania 

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

LAIMĖJIMAI

Žeme* sklypo*

Yearly Subscription Rates:
Canada..........................$6.00
America & S. America $ 6. 50 
Other Countries . . . .$ 7.00

Adresų pakeitimas 25 et. (su prenum. arba sml. pašto ženklais).
Ilgalaikiai skelbimai, pagal susitarimą, gauna nuolaidų.

Laisvės išsiilgimas
GIMDO RYŽTĄ, KOVOS DVASIĄ IR PASIAUKOJIMĄ

Laikas greit bėga, ir ne- Laisvės išsiilgimas gim- 
tolimi, atrodo, įvykiai dar-do ryžtą, kovos dvasią ir i 
rosi dideliais istoriniais pasiaukojimą, 
faktais.

Tokiais istoriniais fak
tais yra 1941-jų metų va - 
saros Lietuvos sukilimas 
pries Rusijos okupaciją ir 
vyriai sybės sudarymas, 
kaip Lietuvos nepriklauso 
mybės atkūrimo faktas.

Šis sukilimas, kuriam 
vadovavo pirmasis Lietu
vos savanoris, Lietuvos 
atstovas Vokietijoj, Kazys 
Škirpa, rodo ir įrodo mū
sų tautos nepalauž lamą va
lią būti laisvai ir savaran- kiasiom sąlygom, nors ir 
kiškai tvarkytis.

Jeigu okupantas paverg
toj tautoj susiranda kvis- 
lingų, tai yra tiktai paryš
kinimas fakto,kad visa tau
ta yra okupacijai priešin
ga, kad tiktai kv is lingu , 
besiremiančių fizine jėga, 
tautos valdymas yra gali
mas.'

1941 metų sukilimas, vi
sos tautos sukilimas,prieš 
okupaciją rodo tautos mas
ėje glūdinčią dvasią ir jos 
jėgą, kuri nėra atsitikti
nis reiškinys,-tai yra gi
liai tautoje glūdinti didelė 
jėga, kurios jokia okupa
cija bei joks pavergimas 
nepajėgia sunaikinti.

KANADOS 
įvykęs sekmadienį, birže- pačiu būtų gautas jų suti- 
lio 12 d. buvo gana sėkmin kimas atleidimui nuo pa - 
gas. Jame svarbiausiu kl
ausimu svarstyta Fondo į- 
teisnimas valdžios įstalgo 
se tikslu gauti paliuosavi- 
mus už įmokėtus įnašus 
dėl pajamų /income taks/ 
mokesčių. Nutarta daryti 
pastangas per advokatą B. 
M.Kelly, kad K. L.Fondo 
veikiantis statutas būtų į- 
registruotas National Re
venue departmente ir tuo

Hr. 220 - 4000 *q. padų 
Nr. 229 - 4000 ” ’• 
Nr. 230- <394 " ”

Vl»l sklypai randas! Montreal!* prl*mle*ty|e 
Francai* de Sale*, country et Lavai. 
Sklypų vertė 1000.00 kiekvieno.

Laimėjimų paskirstymas įvyks 1967 m. NL Spaudos baliaus metu.

5 Tickets — Donation 93.00.

Canadian c

Lietuviais esame mes gimę. 
Lietuviais turime ir būt!

9

Canadian Vickers Ltd

Machine Shop pasiūlymai

OJL»A \

Registruotiems P.L.J.K. da
lyviams 1.50 dol.

Atsilankydami i PLJK Ban 
ketą paremsite jaunimą pini
gais ir moraliai. j y

jamų mokesčių.
Fondo Tarybos posėdy

je dalyvavo Tarybos pir
mininkas V.Ignattis, sekr. 
P. Januška, Fondo Valdyb 
bos pirm. Dr.A.Paceviči 
ius, viee-ptrm. J.Simanav 
vičius, sekr. inž. P. Lelis, 
inž. L.Balsys , inv.kom. 
inž. L.Balsys ir KLB Kr. 
valdybos pirm.A.Rinkūnas.

P. J.

M d 
e/aConfėdfe<

įDOKUMENTUOKIM PASAULIO LIETUVIU JAUNIMO
Lietuvių tauta tą yraįro-KONGRESO IR JAUNIMO PETICIJOS JUNGTINĖMS 

džiusi daug kartų sukili - TAUTOMS FAKTUS, 
mais ir kovomis už lais
vę. Ir 1941-jų metų suki
limas yra dar vienas įro
dymas, kad lietuvių tau- 
tat be laisvės nenurims ir 
laisvės niekad neišsižadės.

Lietuvos partizanų sąjū
dis, kaip 1941-jų metų su - 
kilimotęsinys, yra akivai
zdus ir nepaprasto ryšku
mo įrodymas, kad lietu - 
viai, nors ir desperatiš-

PASAULIO LIETUVIU BEMDRUOMENE

beviltiškoje padėtyje, vis 
vien kovojo už laisvę, ir, 
žinoma,kovos neišsižadė 
jo, ir ją tęs ligi ji bus lai
mėta. Okupantas tą gerai 
žino ir todėl Lietuvos oku- 
cija yra nepaprastai sunki. 
Okupantas rusas Lietuvą 
laiko geležinėse replėse.

" Apsilpo ją iš visų pusių ir 
viduje apstatė ir policija, 
ir net savo kvislingus lai
ko apstačiusi savo sargais, 

Bet tauta, išsiilgusi lais 
vės, nenurims.Tat mums 
svarbu yra konstatuoti 
šiuos svarbius istorinius 
faktus, kuriuose galime 
semtis jėgų kovoms ir vil
čių kovų laimėjimams.

J. Kardelis.

t si

PASAULIO LIETUVIU 

BAN

įvyks liepos 2 d. 7 vai.Conrad 
Hilton viešbutyje, 720 South 
Michigan Avenue, Chicagoje, 
Grand Ballroom saleje. Meni 
nę programą išpildys jauni 
solistai Aušra Vedeckaitė 
iš New Yorko ir Rimantas 
Dabšys is Los Angeles.

Bilietai PLJK Banketui 
gaunami trijose vietose: 
Algis Marchertas 4619 S. 
Keating St. Chicago,III ,60632 ,je. Įėjimas i šokius 3 dol. 
tel. LU5-1187,

Marginiai 2511 W. 69 St. 
Chicago III. 60629 tel. 
PR 8-4585, 
P.L.J.K. Būstinė , Jaunimo

Inžinierius Algis Kličius McGill universitete 
įsigijo administracijos specialybės bakalauro 

laipsnį.

JAUNIMO KONGRESO

KETAS

Centras, 5620 S.Claremont 
Ave. Chicago III. 60636.

Bilietu kaina 10 dol. asme
niui. Registruotiems PLJK 
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lies Normandy Lounge salė-

LIETUVOS MEILĖS

Šiemet sukanka 25 metai 
Lietuvos sukilimui prieš 
tarptautinį komunizmą ir 
rusiškąjį imperializmą. 
Šie metai yra ir lietuvių 
jaunimo metai. Šis sutapi 
mas yra giliai prasmingas.

1941 m. prieš rusiškuo
sius komunistinius okupan 
tus sukilo visa tauta. Ta
čiau kovos ugnyje ypatingą 
vaidmenį suvaidino jaunoji 
nepriklausomos Lietuvos 
ugdyta karta.

Daug jaunų gyvybių suki 
limų audra nutraukė visam 
laikui. Daug daugiau lietu 
viškojo jaunimo, šventu 
miško brolio vardu pasi- 
puošę,žuvo partizaniniame 
kare per eilę pokario metų, lės išjuokimas, mirties be 
Jų kančia ir mirtis žo
džiais nebuvo ir nebus iš 
sakomi .Tačiau jų gyvybės 
auka bylos lietuviams,© 
ypač lietuviškajam jauni
mui per amžius.Nėra di
desnės aukos kaip gyvybės 
auka. Ji pralaužia visas 
karžygtškumo ribas irtam 
pa dieviškosios meilės at 
švaita.Tik tie, kurie myli, 
turi galią paaukoti net sa 
vo gyvybę. Jaunieji Lietu
vos sūnūs ir dukros savo 
Tėvynę taip mylėjo.

Jų kraujas giltai įsisiur 
bęs į Lietuvos žemę.nebu 
vopralietas veltui. Jų mei 
lė yra šiandienos ir atei
ties kartoms tautinio gyve 
nimošviturys.Jų auka yra

TESTAMENTAS

lietuviškosios sąžinės 
šauksmas.

Jie ilsisi ramybėje, nes 
jų auka paaukota. Tačiau 
kaip tik dėlto negali būti 
ramybės gyvosiose lietuvi 
jos gretose. Jokie išsisuki 
nėjimai, jokios sociologi
jos, jokios f ilozofijos, jokie 
bendradarbiavimai, jokie 
prisitaikymai,jokios diplo 
mafijos nenustelbs jų ne
kalto kraujo šauksmo:aš 
atidaviau tėvynei gyvybę, 
ką tu duodi ?Š is klausimas 
neatsakomas nei plunksna, 
nei žodžiu. Jį galima atsa 
kyti tik nenuilstančiu darbu 
už tas idėjas, už kurias jie 
žuvo .Visa kita yra tik mei

prasmiškumo paliudijimas 
ir jų testamento sulaužy
mas.

Lietuviai krikščionys de 
mokratai,minėdami tautos 
sukilimo sukaktį ir lenkda 
m i galvas prieš didvyrių 
kapus, tikt, kad visi lietu
viai, o ypač jaunimas girdi 
savo brolių šauksmą ir vi 
liasi, kad kiekvienas jų at 
sakys į jį dar didesniu dar 
bu už Tėvynės laisvę. Mes 
negalime išsemti viso pa 
šaulio rūpesčių ir vargų, 
tačiau mes galime savo 
meile,protu ir raumenimis 
atpirkti mūsų brolių kan
čias ir mirtį.Nei iš vieno 
lietuvio daugiau nereika
lauja nei Dievas, nei lais
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Milling Machine Operators 
Electrical Inspectors 

Radial Drill Operators
Mechanical Fitters
Assemblers
Planer Operators
Lathe Operators

:
 Electricians 
Vertical and Horizontal

Suinteresuotieji turi būti pilnai prityrę, sugebą naudo
tis brėžiniai* ir mokėti patys nusistatyti mašinas.

vės kovoj kritęs brolis lie 
tuvis.

Lietuvių Krikščionių De 
mokratų Sąjunga.

1966-JM-VI. 15

Vokietijoje gyvenančių lietuvių evangelikų liuteronų 
bažnyčios kunigų ir jos darbuotojų suvažiavimas, į- 
vykęs balandžio 22-24 dienomis Bad Godesberg dą- 
lyviai. Priešakyje stovi /iš kairės/ kun. J. Urdzė, 
kun. J.Stanaltis, ir senj.kun. A.Keleris. Visai de
šinėje Vasario 16 gimnazijos mokytojas F. Skėrys.

NORMALUS DIRBANČIŲJŲ SOCIALINIS 
APRŪPINIMAS.

Kreipkitės asmeniškai Employment office

4970 Notre Dame East Montreal, P. Q«



1966. VI. 22. - 25(999) NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
3 PSL.

Per Sibirą ir Karagandą
PASAKOJA JUOZAS SKUČAS 

perėjęs Rusijos kalėjimus ir koncentracijos 
stovyklas

Ketvirtas straipsnis.
Einant per katorginius la

gerius, 1951 metais iš Mari 
insko lagerio Juozas Sku
čas buvo nusiųstas į "garsi
ąją" Karagandą. Įdomu bu - 
vo sužinoti, 
KAS GI YRA TOJI KARA
GANDA IR KAIP JI ATRO

DO?
- Tat nemažas miestas , 
gal didesnis už Mariam-

polę,-sako p.Skučas irpa- 
alškina:-Tai yra Kazaki - 
jos vienas ,iš miestų, ku
rio beveik viduryje yra į- 
ruoštas lageris-kalėjimas. 
Tai daugiau paskirstymo 
lageris, todėl ir man ten 
ilgiau neteko būti, nes po 
maždaug mėnesio laiko iš
siuntė į Aktasolagerį.-Ir 
p. Skučas aišktna:-Aplin- 
kui Karagandą yra daugy
bė lagerių: Aktaso, Kara - 
baso,Dolenka, Artabaso, 
Prostorno, Kinžalka, Ar- 
kalik ir daugybė kitų, ku
rių vardų neatsimenu.
- Tokiu būdu atrodo, kad 
ten jokio laisvo gyvenimo 
nėra?-suabejoju pokalbi
ninkui.
- Taip ir yra, - atsako p. 
Skučas.
- Ar jums tekokazakų ma
tyti?

Ir p. Skučas pasakoja 
APIE KAZAKUS:

- Tai mažo ūgio, juodi žmo
nės, bet labai karingi, nar
sūs ir labai vientngijlusų

račkas, Australijos jaunimo atstovas Viktoras Martišius.ir PLB 
valdybos vicepirm. jaunimo reikalams inž. Vytautas Kamantas Cle- 
velande tarėsi Australijos jaunimo atvažiavimo Į kongresą reika
lais. V. Pliodžinsko nuotrauka

komentarai, pastabos ir pasikal
bėjimai su jumis ir savim.............

jie neapkenčia ir myli lais
vę. Jie visi suvaryti į lage 
riu s.Rusai pas juos bijo 
pasirodyti. Jei pasirodo , 
tuojau likviduoja ir egze
kutorių neišduoda. Kai at
eina jų šventės, o jie yra 
mahometonai, tai niekas 
jų privesrti eiti į darbą 
nei negalvoja. Pasikloja 
kilimus ir linguoja mels
damiesi. Gyvenimas jų 
labai skurdus.Gyvena jie 
"zemliankose",kurios jų 
neapsaugo jų nei nuo lie
taus. Rusai juos gali išlai
kyti tiktai suvarytus į la
gerius. Tai amžini kali
niai. Nelaiminga tauta. 
Ž iauraus okupanto kanki
nama.

Ponas Skučas prisimena 
KARAGANDOJE SUTIK -

TUS LIETUVIUS.

dainas,ir rusai negalėjo 
jomis atsigrožėti. Lietu
viai buvo jauni vyrai.
JAUNI VYRAI KARAGAN

DOS LAGERYJE
- Lageryje buvo daug jau
nų vyrų, -pasakoja p. Sku
čas.-Man buvo įdomu su
žinoti, už ką jie uždaryti? 
Tai buvo rusai.Pasiteira
vau juos.
- Mes iš Korėjos.Nubaus
ti. Ten vyrai bėga pas ame 
rikonus. Ir mes bėgome, ir 
atsidūrėme Karagandoje .

Po mėnesio buvimo Kara, 
gandoje 600 vyrų ir jų tar
pe ir p.Skučą išvarė įAk
taso lagerį, kuriame jau 
buvo apie 2, OOO kalinių. 
Aktaso lageryje per vasa
rą pastatėme plytinę .Tada 
mus išvarė į pereinamąjį 
Karabaso lagerį, o iš ten į

- Man būnant Karagandos 
lageryje, atvarė būrį Įtė
vių, jaunų vyrų, -toliau pa 
sakoja p.Skučas.-Atsime
nu kai kurių pavardes :Kan- 
ciertus iš Menstrakio, Ma 
tulevičius iš Zomčinės ir 
dar 5 vyrai. Jie labai gra
žiai dainavo lietuviškas

Prostorno lagerį, kuria
me karves šėriau,veršius 
girdžiau, šieną pioviau, ir 
čia mane suvažinėjo plau
namoji mašina. Tat kaip 
invalidą paleido namo į 
Lietuvą.

Bus pabaiga.

PARTIZANAI ŠIMONIU GIRIOJE

Changed map of Eastern and Central Europe in black 
are shown countries with pro-western Christian civil
ization now enslaved by Red Communist imperialists.

Iš visų šiame žemėlapyje juodai pažymėtų kraštų ru
sai imperialistai yra sugaudę daugelį tų kraštų žmo
nių ir išvežė į tuščias Sibiro vietas, kad svetimom 
jėgom galėtų užpildyti tuštumą, į kurią pretenduoja 
Kinijos komunistai. Lietuviams tai yra nuo carinių 
laikų žinomos vietos ir žinomi keliai, kuriais vaikš
čiojo ir dabar Kanadon atvykęs Juozas Skučas.

Tiekia J.Kručas.
NERAMI NAKTIS
Kadžiulio širdyje verda 

pyktis. Ne, jis nedovanos 
partizanams-užtenka paty 
čių ir nekaltų žmonių krau 
jo’. Užtektinai jo prisigėru 
si žemelė. Užpustytu keliu 
Kadžiulio namų link artėja 
rogės.Kadžiulis atsitrau
kia nuo lango ir kreipiasi 
į užstalėj sėdintį "seniūną'.’

-Gal sakau pas is Jėpk, ne 
žinau kas atvažiuoja...

-Kur?-pašoka partiza
nas ir pripuola prie lango. 
-Gerai sakai.

Nuo stalo surenka prira 
šytus lapus ,idingsta slėptu 
vėje. Jam dingus Kadžiulis 
valandėlę žiūri į likusį ant 
stalo neprirašytą lapelį, o 
stori sugrubę pirštai su
spaudžia pieštuką.Prieina

Nuorašas. P. Laguckas. 
VLJasinskas. 

žmona-visa nerami sutri 
kusi.

-Kas su tavim Poviliuk? 
Išsigandai?

-Aš išsigandau?-už s i- 
gauna vyras. - Nepažįsti 
manęs-aš ne iš tokių...

Kadžiulis sėda užstalėn 
ir negražia kreiva rašyse 
na margina lapelį.

-Et, supaisysi tave, -nu 
moja ranka žmona ir vėl 
prieina prie krosnies.

Kadžiulis rašo:"Gerbia 
mitamstos,privertė mane 
iškasti bunkerį ir laikyti 
"seniūną". Tai-miškinis. 
Mano adresas: Linkiškių 
km.Povilas Kadžiulis.1948 
m.vasario mėn. 24 d."

Sulenkęs lapelį, jis įde
da jį į voką ir užrašo adre

Liko vos kelios savaites iki Pasaulio Lietuviu 
Jaunimo kongreso. Didelės masinos vigj ratai, rate
liai ir ratukai sukasi vis greityn. Šiuo metu jau ne
be laikas diskutuoti ksį, d a r reikėti^ padaryti. Kas 
padaryta ir daroma turės pakakti. Mano galva, tu £vy- 
kiiį tikrai bus nepermazal. Gali taip atsitikti ( o 
argi ne per visus musu susitikimus taip nutinka?), kad 
stokos laiko ir rengėjai Ir dalyviai. Neužteks nei die
nų, nei valandų. O nasltikiu musų jaunaisiais organiza
toriais, pasitikiu ir jųsugebėjlmals, ir jų entuziaz
mu, ir jų. energija. Pasitikiu ir manau, kad šis kongre
sas bus Šaunesnis ir našesnis u£ visus anksčiau rengtuo
sius. Ir suteiks musų jaunajai kartai to pasitikėjimo 
ir ūpo, kurių reikia tolimesniam darbui.

Kalbant; apie musų pačių kiemų, pasigedau žinių 
apie organizuojamų ekskursija i)f Mont:realio. Argi is 
musų niekas nevaliuos? Kur gi dingo(visi tie karsti 
jaunimo organizatoriai, negailėję jėgų ir i'&nones, kai 
buvo veikiama lokalinėj plotmėj? Visdėlto jaunimo^kon- 
gresas yra didesnis ir daug, žymiai, svarbesnis uz sa
vo kiemų...

Lietuviška radijo programa tyliai, bet užtikrin
tai veikla jau treciuosius metus. Kadaise, atsimenu, 
apie tai buvo kalbama kaip apie gražiu, bet nepasiekia
mų, svajonę. Liudas Stankevičius jų padarė realybe. 
Ir dabar lau jų priimame kaip savaime suprantamų daly
ką. Tai, žinoma,, nereiškia, kad Jai Jokios paramos ne
reikia. Pavyzdžiui, mūsų verslininkai ir laisvųjų pro
fesijų atstovai per ją arba visiškai arba retai tesi
skelbia. O juk gyvas žodis yra pati efektingiausią re
klaminė priemonė.’ ,

Kitas dalykas: kažin ar nevertėtų programų grą
žinti i sekmadienio vakaru? Desimta valanda vakaro bu
vo ( drįscLau spėti) tinkamesne, valanda ir daugiau žmo
nių, jos klausėsi. Dar geriau būtų, jei gautume devintą 
valandą, vakaro, tada ir jaunieji galėtų jos sekmadienio 
vakarais klausytis.

Liberalų pralaimėj imas provincijos rinkimuose ir 
mums yra ( arba bus ) svarbus dalykas, ^akysim, bent 
šimtu metų atsilikus nuo kultūningų kraštų Quebeco svie- 
timas vėl bus toks, koks jis buvo Union nationale laikais. 
O tai be galo slegianti perspektyva. Medicare ir kiti so
cialiniai pažangus įstatymai tikriausiai ir vėl užsigu
lės komitetų stalčiuose. (Ir njaŽumos vėl bus traktuojamos 
kaip neišvengiama blogybė. Is tiesu, slos „provincijos 
tradicinis tamsumas ir labai jau atžagareiviska bažny
čios pozicija atrodo pareikalaus dar bent keliasdešimt 
metų, kad imtų šiek tiek judėti protingos ir plaŠlanro- 
tes politikos linkme.

są:"Šimonys,apylinkės pir 
mininkui".

-E inu truputėlį laukan, 
Emiliut... - praeidamas 
pro žmoną sušnibžda Ka
džiulis.

Rogės privažiuoja prie 
sodybos. Jose nepažįsta
mas jaunas žmogus apsiš
rengęs didžiuliais kaili

niais.
-Ž iūrėk,sūnau,-kreipia 

si Kadžiulis, - įmesk šį 
laiškiuką Šimonyse... ži
nai neturiu kada nuvažiuo 
ti,taip ir neprisiruošiu pa 
aiškinti,kodėl pyliavų neiš 
pyliau...

-Tai jau galėsiu įmesti, 
-atsako vaikinas.

A^/
Rogės nuvažiuoja, o Ka 

džiulis sprunka į trobą. Jį 
pasitinka įtarus žmonos 
žvilgsnis.

-Kątu jam padavei?Ma 
čiau per langą...

-Tylėk ir Dievą mylėk,- 
pajuokauja vyras, tačiau 
veide,nors jį puošta šypse 
na, spindi didžiulis neri
mas.

KETVIRTA DALIS
36 atkarpa.

PIRMOS TOKIOS VESTUVES

VI
Kyla stikliukai, vyno taurės, alaus stiklinės. Triukšmo 

banga ritasi per stalus, skambėdama daužiamais stiklais ir 
balsų gaudesiu.

Orkestras groja maršą. Burba Tinginys raukydamasis mu
ša būgną: na ir nukalbėjo piršlys. ..

Arvydas eina aplink stalus, susidauždamas su kiekvienu.
— Gerai pasakei, pirmininke. Tik gyvulys nedirba. Bet 

už tai jis ir gyvulys.
— ... Giminės, kaipgi. . . Aišku, giminės. Kartais svetimi 

žmonės geriau sugyvena, negu artimiausi kaimynai.
— ... Pagerbei mus, pirmininke, pagerbei, nėra ko sa

kyti. ..
— ... Toleikisl . . O aš maniau išgerti nemoka. ..
— Toks ir turi būti tikras žmogus. Kada geriama gerk, 

kada dirbama dirbk. O mes saiko neturime. . .
— Nepasididžiavo, atėjo pasakyti gerą žodį. Supranta 

žmogų.. .
— ... Karanauskas išeina Grigui lyg ir giminaitis, bet 

prie stalo nematyti.
— Netikęs žmogus.
— O mane pakvietė.
— Taigi, menkas smagumas tiems, kurie liko už durų.
— ... Toleikis. .. Ohol
— O ką anksčiau kalbėjai?
— ... Ir po teisybei... Jeigu visi dirbtų, kaip sau.. .
— Taigi, patys žmonės kalti.
— ... Sen, šen, pirmininkei Prisėskit. Kur ten su vi

sais. ..

— Bet tavo stiklelis nepilnas, pirmininke.
Skamba šauksmai, tiesiasi į Arvydą rankos su stiklais. 

Kažkas tapnoja per petį, bruka alaus stiklinę, kiša į bumą 
užkandos. Piršlys sukasi tirštėjančiame žmonių verpete, at- 
mušinėdamas taurių ir stiklinių ataką, surasdamas kiekvie
nam keletą šiltų žodžių, rankos paspaudimu atsakydamas į 
paspaudimą. Tarp besigrumdančių matyti ir Raudonikis. Aki
mirkai jo galva dingsta garmančioje kamšalynėje.

— Valio! — Baubiantis kalvio balsas apkurtino Arvydą. 
Stiprios rankos sugriebė iš užpakalio per juosmenį, atplėšė 
nuo žemės. Pirmininkas išlėkė kaip linų pundelis virš minios 
ir, prilaikomas rankų miško, nuplaukė su ūžiančiu žmonių 
srautu į daržinaitės gilumą.

— Sodinkite čia!
— Pas mus pirmininką!
— Tarp moterų, tarp moterų!
Arvydas juokiasi kaip kutenamas vaikas, silpnai ginda

masis. Pirmą kartą Liepgiriuose į jį tiek nukreiptų žvilgsnių, 
tiek daug jį palaikančių rankų. Džiugus graudulys užlieja 
krūtinę, kyla gerkle aukštyn, veržiasi į akis.

— Piršlį pavogė! — lekia per kiemą balsai.
********

Pas Lapiną stalas ne taip tankiai nusėdęs, kaip buvo 
numatyta. Žadėjo ateiti Vingėla — nėra. Turėjo būti Kašėtas 
su armonika — nėra. Kvietė vieną kitą kaimyną — irgi ne
atėjo. Taigi prie stalo įprasta draugija: Rimšos, Strazdienė, 
Šileika ir Pruncė. Buvęs bernas, spekuliantė, prasigėręs bri
gadininkas ir kvailys... Verkti norisi, pažiūrėjus į tokius 
svečius. Lapinas mielai pasodintų jų vietoj Toleikį, Martyną, 
apylinkės pirmininką Daujotą, bet kokia nauda iš to? O 
prie to stalo dovanai niekas nėra sėdėjęs.

— Kai šuns negalima geruoju prisikalbinti, Viktorai, 
reikia gintis basliu,— burblena pusbalsiu, pasilenkęs Šileikai 
prie ausies.— Pats pasižiūrėk, ką iš tavęs padarė. Buvai bri
gadininkas. Gerbiamas, vaišinamas, mylimas. Pavarė šunų 
balnoti. O kodėl? Manai dėl tų magaryčių? Juokų kalbos! 
Norėjo Grigų Tadą, savo žmogų, pastatyti. Nuskriaudė, oi 
nuskriaudė tave, Viktorai, svetimam matant, ašaros byra.— 
O mintyse skaičiuoja savo skriaudą: „Nustatė Birutę, tikrą

dukterį, prieš tėvą. Sukiršino su kaimynais per tą nelemtą 
Juodmargę. Uždėjo Godai minimumą. Ir malūne tu ne šei
mininkas, ir namuose nebe tavo valia. Antros karvės nebėr, 
arai ant plauko pasikabino. O miltai... Jau nenušvilpsi mai
šiuko, kaip anksčiau. Kiekvienas maišas pasveriamas suma
lus. Gramuko nenudulkinsi daugiau, kaip nustatytas nudul
kė jimo nuošimtis".. . — Nebus prie Toleikio gyvenimo, 
Viktorai, oi nebus. Kiekvienas tau už tai dėkui pasakys.

Šileika sėdi, alkūnėmis užsigulęs ant stalo. Pritariančiai 
linguoja galvą. Krūminė įkaitino vaizduotę ir jausmus. Kiek
vienas Lapino žodis krinta į širdį, kaip dervos lašas į žaizdrą. 
Ugnis verpetais kyla aukštyn, plečiasi, kerštingu pykčiu ap
imdama sielą. Tačiau kažkur dar likęs nepaliestas kamputis: 
jame kiūto susigūžusi baimė.

Lapinas žino, ko trūksta.
— Išgerk, Viktorai, išgerk.— Ir vėl kužda į ausį.— Iš

gerk, Strazdien. Visi išgerkim. Tegriebia velniai tą Kašėtą 
su visa armonika.

Išgeria. Kramto užkandą. Nesmagi tyla. Kaip pasityčio
jimas, atplaukia iš Grigo vienkiemio akiplėšiškai linksmi 
muzikos garsai. Visi apsimeta kuo nors užsiėmę. Mortai pa
sirodė, kad baigiasi pyragas — išbėgo atnešti. Lukas graba- 
liojasi kišenėse cigarečių. Strazdienė žiūri pro langą į su
temose baltuojančią vieškelio kuprą — maž Kašėtas ateina... 
Lapinas pilsto stiklelius. Tik Pruncė neveidmainiaudamas 
godžiai žiūri į savo stiklinaitę. Vėl pilna! Dosnus šiandien 
fonas Lafina. Bet ir Pruncė ne iš kelmo spirtas gėrėjas. Kar
tą vyrai susimokę supylė porą litrų. Paveikė, nėra ko sakyti. 
Lakstė po kaimą stūgaudamas, lyg paskutinio teismo dieną. 
O nuo kojų vis dėlto nenuvertė.

— Ko pakabinai nosį, Pruncė? Ar Toleikio lauki atei
nant? — nusišaipė Lapinas.

— Mušt, tuot! Feilis, baslys per galvą! — sušvokštė kvai
lys. Suolas gailiai dejuoja nuo jo kūno svorio.

— Matai? — Lapinas reikšmingai pamerkė. — Prisuktas 
kaip laikrodis.

— Taip tai taip. ..— Šileika nepatikliai kraipo galvą.
— Aš tau porą paršiukų. Ant sekminių kiaulė turės.. . 

Mile, Strazdien. Žiūrėk, iš ko duoną valgai. Sukrusk, mote
rėle!

Nukelta 4 psl.

Tą naktį Kadžiulis neuž 
snūsta nei mažai va landė 
lei.Girgždindama lovą, ne 
gali akių sudėti ir žmona . 
Tik "seniūnas" vėtant šuo 
lo pučia visomis dumpU 
mis.Ateina rytas.Nenoro 
mis ima švisti. "Kodėl jie 
delsia?-kankina Kadžiulį 
mintis.-Ogal vaikinas ne 
įmetė laiško?

Staiga į duris-bar,bar, 
bar.. .Kadžiulį net prakal 
tas išmuša.Vos širdis pro 
gerklę netššoka'.

-Dievulėliau,kas čia da 
bar, -išsigandusi atsisėda 
lovoje žmona ir patamsy 
je ima ieškoti suknelės .

Nuo suolo pašokėta "se 
niūnas"Tamsoje spragteli 
užvedamas automatas.Čiu 
pęs rankomis savo pataly 
n^.jis subruka ją po lovą, 
po kurią slypi bunkeris. Iš 
s įtraukia pistoletą ir gra 
sindamas:

-Aš lendu.. .O jūs žtū- 
rėkit-nei mur, mur...

Nepraeina nei pusė mi
nutės,o "seniūnas" jaubun 
keryje. Su juo dingsta ir 
patalinė.

Kadžiulis atidaro duris. 
Prieš jį-jauni liaudies gy 

Nukelta 5 psl.
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PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO KONGRESE BUS

"LOKYS"
Pasaulio Lietuvių Jauni

mo Kongreso metu yra sta
toma kompDariaus Lapins- 
ko*6pera "Lokys'IJos prem
jera įvyks š.m.liepos mėn.
1 d., 7.30 vai.vakare,Ma
ria High School Auditorijo 
je, Marquette Rd. ir Cali
fornia Ave., Chicago, Illi—

LAIMUTIS SV ALKUS

GYVENIMO PROZA

noIs.Bilietai gaunami as
meniškai arba paštu Margi
nių krautuvėje,2511W. 69th 
St.,Chicago,Illinois 60629, 
tel-Area 312.PR 8-45R5.BL 
lietų kainos-$7, 6, 5. Mece
natų bilietai-$25. Jaunimo 
Kongreso dalyviai gaus pa
pigintus bilietus registraci
jos metu.Iš kitų kraštų, iš
skyrus Kanadą,atvykstan
tis jaunimas operos bilie
tus gaus nemokamai.

Lokio libretto paruošė 
V .Bogutaitė-Keblienė,pasi 
naudodama prancūzų rašy
tojo Merimee to pačio var
do novele.

Pagrindines operos ro
les atlieka:

SiBaras-grafas Meškys, 
D. Mongirdaitė-Dalia, 
A.Stempužienė-Medeinė, 
J. Lueck-Danyla, 
L. Barauskas-daktaras 
pasakotojas.
Kalbančiajam chorui va

dovauja B. Prapuolenis.
Režisierius -Robert D' 

Attilio.
Dekoracijų eskizai ir iš

pildymas-dail. V. Virkau .
Choreografija -Jaunutis 

Puodžiūnas.
Baletą šoka J. Puodžiū

nas ir G.Giedraitienė.
Techniškas pastatymo 

vadovas-A. Giedraitis.
Operos pastatymo koor

dinatorė- D. Bartkuvienė.
Ryšininkas su PLJK Ko- 

mitetu-Vacl. Kleiza.
Jaunasis kompozitorius 

Darius Lapinskas ilgai 
brandino šio veikalo muzi
ką ir galutinai ją paruošė 
Pirmajam Pasaulio Ltetu- 

"ų vių Jaunimo Kongresui. O- 
pera yra parašyta moder-

Mano tėvą daug kas pažinojo, — 
dirbo jis važelius ir lineikas. 
Buvo račius ir kalvis artojo, 
ir jo rankose verkė armonika 
taip dažnai vakarais, 
nes buvo jis linksmas ir svei 

kas.
Jis turėjo dar gražų ūkelį 
ir netrūko nei duonos nei turto. 
Prie gonkų pastatė smūtkeiį, 
kad jis laimintų visą sodybą 
su daržely kvapniom 
pinavijom, gvazdikais, nasturtom.

Dievas davė jam gražią šeimyną, 
augo dukterys darbščios ir sū 
Gojely žaliam prie beržyno nus- 
gegužinių skambėjo daina 
ir taip valse svaigiam 
matei sukantis beržus ir krūmus.

Bet atėję kraštan svetimieji 
laimingą šeimyną išblaškė. 
Su vergais tėvo žemę užsėjo 
ir išvarė jį mirti badu, 
kai jie tėvo laukuos 
rinko derlių ir sodus išraškė.

Be namų, be šeimos ir be duonos 
slinko skausmo diena po dienos. 
Nužydėjo amželis aguonom, 
ir atėjo vaduot ubagystėj 
gailestinga mirtis 
su šešėliais nakties amžinos.

Sukalbėjo gyvieji po poterį, 
išklot karstui dar drobės atrėžė. 
Kai giedojo nabašninkui moterys, 
kaimynai sunešę po lentą 
vien senais vinimis 
kalė karstą panašų į dėžę.

Ir ant zirzančių kolūkio ratų 
nugiedojo į poilsio vietą.
Nors gyventa ir vargta daug 
tačiau dienai mirties nebeliko 
net tos karstui lentos 
už prakaitą amžiaus pralietą...

Taip atrodė antroji dainų šventė.Kaip atrodys trečioji? Foto:V. Juknevičiaus

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

Kompozitorius Darius Lapinskas, sukūręs operą 
"Lokys", kurj bus pastatyta Jaunimo Kongreso m& 
tu Čikagoje. Salia jo solistai, kurie dalyvaus ope
ros išpildyme: S.Baras, A.Stempužiene ir D.Mon- 
girdaitė.

mos momentų, bet taip pat 
ir nepaprastos svarbos įvy
kis mūsų kultūriniame gy
venime.

PLJK Komitetas .

nios muzikos stiliuje, įjuh- 
giant ir lietuvių liaudies 
dainų motyvus.

Pasaulio Lietuvių Jauni 
mo KongresoKomitetas pa
sirinko šią operą,norėda
mas Kongreso dalyviams 
iškeltibent vieną naują pa
čio jaunimo kūrybinį mo
mentą. Tautos kultūra su
klesti tik per jos kūrėjus 
ir menininkus. Jaunoji kar
ta ypatingai vertina mūsų 
kultūrinius pasireiškimus 
ir jiems skiria daug dėme
sio.

Šis pirmosios lietuviš
kos operos tremtyje pasta-, 
tymas bus ne tik vienas iš-’ 
kiliausių Kongreso progra

NAUJI LEIDINIAI 
"Antonium"-Šv. Anta
no gimnazijos metinis 
leidinys, 1965-1966. Lei
dinį spaudai paruošė gim
nazijos mokiniai Kennebu 
nkport, Maine. Leidinys 
iliustruotas vaizdais iš gi 
mnazijos gyvenimo. Įdėti 
atvaizdai visų gimnaziją 
baigusųjų ir daug atvatz 
dų iš gimnazijos gyveni 
mo bei veiklos.

Berlyno (VDlt) laikraštis 
„Berliner Caitung“ iSspauN- 
cllno I. Mero apysakos 
„Lygiosios trunka akimir
ką14 ištrauką.

Estijos laikraštis „Bah« 
va haal* („Liaudies bal
sas") šių melų kovo Ift d. 
65 n r. pradėjo spausdhtlį 
Alberto Laurinčiuko kny
gą „Trečioji dolerio ’pu-

jvade estų skali y tojai 
trumpai supažindinami 
su knygos autoriaus žur
nalistine veikla, išspaus
dinta jo nuotrauka ir pa
sisakymas.

Kompozitorius Bronius Budriūnas /kairėj/, sukūręs trečiai dainų šventei kan
tatą "Tėviškės namai" ir kantatos, išpildyme dalyvaują solistai-Dąua Stankaityje /vidury/ ir Rimtautas Dabšys /dėsInejA Diriguos autorius-Br.Budrtunas.

^Trejos ZA-A/WMA06
VEDA D R. GUMBAS

PAS LIETUVOS "PREZI
DENTĄ"...

Vieną turistų grupę, nuvy
kusių Lietuvon aplankyti gi
minių, kaip paprastai, pri
ėmė Lietuvos "prezlden - 
tas" Justas Paleckis. Pasi
naudodama ta proga, viena 
turistė Paleckį paklausė:
- Pas mus, Amerikoje, vi* 
są laiką kalbama apie trė
mimus į Sibirą. Mums tai 
labai nemalonu. Skyktte , 
kodėl taip darote.?
- Tai ne mes darome,tai 
rusai daro, - atkirto Pal
eckis.
- Tai kodėl jūs leidžiate 
taip rusams daryti? Juk 
išvežami į Sibirą ne ru
sai, o lietuviai...

Paleckis suglumo, bet 
kiek pagalvojęs atsiliepė:
- Ar tamsta girdėjai tokį 
pasakojimą: "Vienas pi
lietis staiga pradėjo šauk
ti iš miško savo sėbrams: 
"Vyrai, pagavau mešką". 
"Tai vesk ją čia", jie sa
ko. "Vesk, sakote. Bet 
kad ji manęs neleidžia"... 
Ar tamsta mane supra
tai dabar?
- Sakote, meška neleidžia? 
O jūs gi visą laiką tvirtina
te, kad Ltetuvalaisva ir sa
varankiška? Tai reikėjo 
smogti meškai ir žmonių
į Sibirą neduoti...
- Lengva tamstai tą pasaky* 
ti. Bet... mes tada patys 
turėtume į Sibirą važiuoti. 
O juk savi marškiniai vis 
vien arčiau prie savo kū
no. .. -paaiškino "preziden
tas". ..
- Taigi, mums dipukai ir 
sako, kad jūs esate sava
naudžiai, prisitaikėliai ir 
kvislingai. Jūsų tarpe ne
atsiranda nė vieno žmoga- 
aus, tikro lietuvio, kuris 
ryžtingai pasipriešintų...
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PAGYDĖ GERIAU UŽ 
PSICHIATRĄ...

Vyrukas skundėsi psi
chiatrui, kad naktimis po 
savo lovą jis mato įvairiau 
sius gyvulius. Psichiatras 
pažada jį pagydyti per ke 
liollką vizitų. Vlzitas-5O 
dolerių.

Vyrukas pažadėjo apsi
galvoti.

Po kiek laiko, psichiat
ras sutinka tą vyruką ir 
klausia,kaip jis jaučiasi.

-Labai puikiai.Mane pa 
gydė mano brolis,

-A r brolis psichiatras?
-Ne, - atsako vyrukas, - 

jis stalius. Jis nuplovė lo 
vos kojas.

DAR TIEK NĖRA...
Septintoltkametė anūkė 

atsivedė namo savo drau
gę, kuri buvo nepaprastai 
graž LSupaž tnd indama drau 
gę su seneliu, anūkė sako:

-Tik pagalvok, jam jau 
devyniosdešlmt metų'.

Senei is, nenukr e ipdamas 
aktų nuo anūkės draugės 
pykteli:

-Dartiek nėra...Trūks 
ta keltų mėnesių...

MIELU NORU...
Maža graži mergaitė įė 

jo į priemiesčio krautuvė 
Ii? ir sako:

-Man reikia dviejų baltų 
sagų mano bltuzkutet. Tu 
rite?

Krautuvininkas suranda 
tas dvi pritaikintas sagas .

-Kiek reik sumokėti,- 
klausia mergaitė.

-Tik vienas bučkis,-at 
sako krautuvininkas.

-Gerai. Mano senelė sa 
kė ji sumokės,kai ryt ateis 
į krautuvę.Sudiev.

Leidykla „Moledaja 
VraK*S«* (Maakva) serijo
je „BtaMinaa lyrikos bito- 
lieteliai*- 77.000 ega. Ūm
iu rusu ka*a lAlaKln *n- 
tana Brllln«or poesijoe 
riekti. kuri veri* M. MaV 
teava. L. Oaerovas. S. 
Folikaiyovae. B. Lzneve- 
Jur, G. Geraalmovas ir Irt. 
weK1y> UspmuHaaa 
L Qurwvo trumpas Įvedi- 
■M todu a>ie autorių <r 
Jo karybą.

Maskvoje lydą kalba 
IšeinaiiClanie žurnale 
vletii heimland" 
dlnta G. Otarovičiaus 
ma „Babelio bokžlaa 
Elino 
,.JU 
„Namo 
kai. 
nla".

KAIMAS KRYŽKELĖJE Atkelta iš 3 psl.

— Būk ramus, Motiejau — Milės neperpiausi. Mano no
sis užuodžia per kilometrą, brangusis. Dabar tortus į stalą 
neša.

— Pražiūrėsi savo Benių, šelme, oi pražiūrėsi. ..
— Niekur nedings, pasigausiu, Motiejau, tiesiai j vora

tinklį įskris kaip muselė, brangusis...
— Kad tik būt vienas. . .— pratarė Šileika, pagaliau ap

sisprendęs, ir neprašomas užsivertė stiklinaitę.
— Bus, Viktorai, bus. Negi Martynas lydės? Martynas 

turi ką lydėti.
— Eisi į vestuves, Strazdien? — stebisi Morta.
— O ko ne? Prie stalo nesėsiu, muzikantams užsimokė

siu. Pasišokti noriu, brangioji. Jaunystė.
— Šelmė, oi šelmė! — Lapinas, apgedęs juokais, grūmoja 

Milei pirštu.
Morta sumišusi kraipo galvą: kas pasidarė Motiejui, kad 

juokiasi ten, kur turėtų pykti?
Lukas irgi nesusigaudo, apie ką kalbama, tačiau tam ne

teikia jokios reikšmės. Jo galva užimta kuo kitu. Tad sėdi 
apgirtęs ir mintyse kalbasi su savimi.

Ėmė loti Meškius. Visi sujudo: gal Kašėtą velnias atneša? 
Bet įėjo ne jis, o Vingėla. Rausvas, minkštutis kaip prino
kęs obuolys. Kvepiantis vestuviniais pyragais. Šypsena iki 
ausų, tačiau akys nelinksmos.

— Pačiu laiku, Petrai, pačiu,— pašaipiai sako Lapinas.— 
Ruošiamės eiti miegučio. Sėskis, kad atėjai.

Vingėlos šypsena susitraukė kaip ežys, šuniui užpuolus. 
Tarp lūpų bematyti siauras sidabro ruoželis. Nesitikėjo tokio 
sutikimo.

— Būkim lietuviai, pupyte uoga, susitarkim. Visa rašti
nė ėjo, ir aš turėjau. Prašė. Nekaltas...

— Suprantu, Petrai, suprantu. Kolektyvas, kaipgi. . . Vi
sos avys paskui aviną seka. Kuri atsilieka, tą galį vilkai 
sudraskyti. Kaip ten mūsų. .. piršlys? Dar laikosi ant kojų, 
ar nebesilaiko?

— Smagus. Ne vandenį geria. Kitą tikrai būtų nuo kojų 
nukirtę — toks vaišinimas! Toleikis moka gerti.

— Aha. Moka, sakai? O kas jau jį taip vaišina? Senis 
Grigas? Sėskis, Petrai, sėskis, ko stovi.

— Visi, pupyte uoga. Kiekvienas nori su pirmininku su
sigerti. Būtum matęs, kas darėsi, kai atėjo Kašėtas su kom
panija. ..

— Kas? Kas? — pašoko Lapinas.
— Kašėtas. Iš Liepgirių. Mūsų muzikantas,— paaiškino 

Vingėla, patenkintas, kad visi klausosi, liežuvius pasidėję, 
o Lapinas raitosi už stalo kaip druska užpiltas vijūnas.— 
Su juo Karanauskas, pora vyrų iš Kepalių, Varnėnų Uldukiai. 
Atsinešė degtinės, savo užkandį. Tu, sako, Grigai, padarei 
mums gėdą prieš visą kolūkį. Kuo mes, sako, blogesni už tą, 
ir už tą,— paminėjo keletą pavardžių, tame tarpe ir mūsų 
kalvį — kad juos prašėte, o mus pamiršote? Blogi darbinin
kai, sako? O ką tu žinai, gal rytoj, sako, mes gerai dirbsime, 
pupyte uoga?

— O ką Grigas? — prastenėjo Lapinas, visas pajuodęs.
— Grigas? Kasosi pakaušį: problema — nėra kaip išvary

ti, bet ir nėra kur pasodinti. Nenumatyta, pupyte uoga. Pri
sistatė Toleikis — jo ten visur pilna — ir tuoj rado išeitį: 
pasiuntė porą vaikėzų pas Gojelius, atnešė stalą, susodino 
nekviestus svečius ir pats prie jų atsisėdo. O tie ištirpo kaip 
vaškas, pupyte uoga. Tu, sako, Toleiki, aukso žmogus. Moky
tas, bet nesiputi, supranti kaimo Jurgį. Tokiam žmogui, sako, 
negaila paskutinį duonos kąsnį atiduoti. O Kašėtas sako: 
„Nuo šios dienos tavo žodis, pirmininke, man įstatymas." O 
Toleikis jam: „Jei taip, eik groti kartu su kolūkio muzikan
tais." Ir žinai ką, pupyte uoga? Kašėtas pasikėlė, žodžio
netaręs, ir nuėjo prie orkestro. .. O Karanauskas... Aš toks, 
aš anoks, sako. Mėgstu išgerti, bet ir dirbti, jei matau nau-

dą. Tu iš manęs, sako, Toleiki, daržo nepaimsi. Tuos tris’ 
šimtus darbadienių, sako, aš prarysiu kaip uogą. Parvažiuos 
atostogų sūnus, pristatysiu prie darbo. Uždėsiu šimtą darba
dienių viršaus, sako, minėsi mano žodį. Ne kitas mano daržą, 
sako, aš kito nusikasiu.— Vingėla nutilo, apžvelgė visus, pa
tenkintas, kad jo pasakojimas padarė įspūdį.

Lapinas sėdi sustingęs, persikreipęs, tartum įtemptai klau
sytųsi iš tamsos sklindančios muzikos, norėdamas įsitikinti, 
ar tikrai ten groja Kašėtas. Bet pamažu papilkėję skruostai 
prisipildo kraujo, sustingęs žvilgsnis atgyja, nors dar ilgai 
negali sudėti lūpų pirmam žodžiui.

— Lendate visi Toleikiui į užpakalį. Matyt, saldus...— 
pagaliau prapliupo pavargusiu, kupinu beviltiško įtūžimo 
balsu.— Nueiti į vestuves neprašytam! Kiaulės! Kaip Grigas 
neišvarė... Ir tu, Petrai, toks pat. Kas, kad prašė. Bet jei 
turi aiškią liniją, jos reikia laikytis. Nori ant dviejų kėdžių 
sėdėti, geradėjau. Ne, neišeis. Į Martyną nusižiūrėjai. Arias 
iš pradžių suko suko ratą, manėm, į pačią viršūnę nusklęs, 
o nutūpė. . . gėda ir žmogui pasakyti.

— Nutūpė,— užstojo pusbrolį Šileika.— Ką jis padarys, 
kai nebe jo komanda?

— Jis niekada nekomandavo. Kiti jį komanduodavo,— 
tėškė Lapinas su pikta pašaipa.

— Dabar Goda komanduoja. ..
— Gerai gerai, Strazdien. Žiūrėk, iš ko duoną valgai, 

moterėle...
— Petreli, palydėk mane iki Grigo vienkiemio, būk ge

ras, brangusis. Noriu pašokti.
Vingėla apsidairė. Akys susidūrė su nieko nesakančiu 

Lapino žvilgsniu. Nenoriai stojasi, tarsi prilaikomas už pa
karpos, ir eina lauk, negavęs nė lašo išgerti.

Daugiau bus.

ANTANINA VAINIŪNAITĖ 
KUBERTAVIČIENĖ 

Lietuvos dramos aktorė, 
teatre dirbusi 50 metų ir 
atlikusi apie 300 rolių, o 
dabar esanti penstjojejšto- 
mts dienomis atšventė 70 
metų amžiaus sukaktuves.

Kubertavičtenė pradėjo 
dirbti Vaičkaus teatre, o 
po to perėjo į valstybinį 
Dramos teatrą. Buvo lab 
ai populiari dramos aktor 
rė. Šiomis dienomis Kau
no valstyb.teatre įvyko ju
biliejinis spektaklis, ku
riuo jubiliatė buvo pagerb
ta. Jubiliatė pa (džiaugė,kad 
pagerbimo spektaklyje da
lyvavo duktė Dalia Mauru- 
kienė, atvykus i (gClevelan- 
do, U.S.A.Dalia Maurukt- 
enė taip pat aktorė.
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Vieną savaitgalį pas pp. Paukštaičius viešėjo sesuo su švogeriu, pp. Krlščiokatčiai iš Hart- 
fordo ir ių sūnus Dr. Rimas KriščiokaHtis su šeimaj taip gi ir pp. Pauštaičtų sūnus Kapito
nas Vaidotas Paukštattis. Atvaizde /iš kairės į dešinę/ matome: Dr. Kriščiokaitį su dukra 
ir žmona, Kap. V. Paukštatti Dr. R.Krtiščiokaiti. Pr. Paukštaiti. senj. L„Kriščiokait.te- 

nę, p. Paukštaitienę ir Pr.Krišc okaitį. Dr.Kriščiokaitis dirba moksliniame Cambridge Centre Vasario 16 gimnazijos mokiniai, kai kufie su tėvais konfirmacijos metu. Konfir. 
mantai, Edvinas Dilba ir Edvinas Lengvinas, stovi prie kunigo J.Urdzės, moky
tojas F.Skėrys pačioje dešinėje. BūrelĮo tarpe matome Joną Dilbą /vidury/ su 
žmona /kairėje prie kunigo, Oną Cesnięnę, p. Genutienę ir kitus.

TREČIOJI DAINŲ ŠVENTĖ

SVEČIŲ IŠ KANADOS BELAUKIANT
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Alfonsas Nakas.

faX'mon’rabuel KANADOS SOSTINĖ OTTAWA
Kadžiuliai išeina. Abu 

tik su baltiniais tik įsisto TRAGIŠKIEJI BIRŽELINIAI TRĖMIMAI

Kad trečioji JAV ir Ka 
nados lietuvių Dainų šve ' 
tė bus Čikagoje šių metų 
liepos 3d., šimtąjį kartą 
priminti nebūtina. Chorai 
suvažiuoąžmonės susiren 
ka, šventė tikrai įvyks. Ją 
sutrukdyti begalėtų tiktai 
ant Č ikagos mesta atominė 
bomba ar kuri kita tarp
tautinė katostrofa.

Ar International Amphi 
theatre milžiniškos patai 
pos bus publikos pilnos iki 
lubų, patirsime vietoje. Iš 
anksto galime tik spėtįkad 
amf ttetras bus pilnas arba 
gerokai apypilnis,nes turi 
me nepamiršt i, jog du tūks 
tančiai bilietų puse kainos 
yra pažadėti jaunimo kon
greso dalyviams. Jauni
mas, viliam ės, ateis visas, 
kiek tik jo į Čikagą tomis 
dienomis bus sulėkę.

Kyla klausimas ,kiek am 
fiteatro kėdžių užims čika 
giečiai ir kiek svečiai iš 
tolimųjų Kanados bei JAV 
miestų?Čikaga, ją paspau 
dus ypatingai tiršta propa 
ganda, galėtų ir dešimtį 
tūkstančiųklausovų Dainų 
šventei duoti,nes ten lietu 
viškos liaudies tikrai ne
trūksta. Tačiau visiems 
aišku,kad publika turi būti 
margut margutėlė, sulėku 
si iš visų Kanados bet JAV 
pakraščių,nes čia ne vien 
pramoga, o pirmoje vieto 
je lietuvybės demonstraci 
ja viso kontinento mastu. 
Tokia demonstracija, 
kokias jau du kartus ture 
jome New Yorke ir kokios 
sekantį metą laukiame 
Montrealyje.

Čia rašančiam geriau
siai yra pažįstama Detroi

MONTREALIO LIETUVIŲ 
sekmadienių gyvenimas šv
entadieniais vasarą visiškai 
pakito. Sekmadieniais mie 
stas apytuštis, judėjimas 
sumažėjęs, tiktai pavaka
riais viskas pagyvėja, kai 
žmonės grįžta iš užmies
čių.

PRAĖJUSĮ SEKMADIENĮ 
uz Montrealio ribų Įvyko 
dvejos gegužinės: Šv.Kazi 
miero pp. Vekterių vasar 
vietėje ir Palangos vasar 
vietėje jos gyventojų. Abi 
gegužinės buvo sėkmingos, 
nes oras pasitaikė labai gr 
ažus.
PONIAI GURČINIENEI 
Montrealio šešetadienių 
mokyklų mokytojos su
ruošė išleistuves .

LIOLĖ KAMI NA R- 
JECEVIČIŪTĖ

atidarė gražią vasarvietę prie 
Pigeon ežero Ontario, kuri 
randasi apie 100 mylią nuo 
Toronto šiaurėn. Ši vietovė 
viena iš vaizdingiausiu apy
linkėje, nepaprastai geras e- 
zeras žuvavimui, vasarvie
tes plotas didelis ir išpuošė 
lėtas, privatus nuo keliu, y- 
paČ tinkamas vaiku žaidi
mams. Vasarvietės gyvena
mieji namai ežero pakrašty
je ir gerai įrengti. Didelis pa 
sirinkimas kambariu,svečiams 
pasirinkimas maisto patieka
lu bei savo maisto valgoma
sis. Tad sekite NL skelbimą 
ir Įsitikinkite kreipdamiesi 
skelbime nurodytu adresu.

to lietuviškoji visuomenė 
ir jos nuotaikos. Iš anksto 
galiu pranašauti, kad de- 
troitiškiai savo dalyvavi
mu pralenks visas pereitų 
dešimtmečių išvykas.De- 
troitiškių Dainų šventėje 
gali būti labai netoli tūks 
tanties.Neperdedu.Kiek su 
važiuos iš kitų JAV miestų 
spėlioti nesiimu.New Yor 
ko apylinkių ir NJ Anglijos 
dalyvaują chorai leidžia 
viltis, kad su choristais 
kartu iš tų vietovių irgi su 
važiuos daug žmonių.

Kaip gi su Kanada ?Spau 
dai skirtame biuletinyje 
randu tris kanadiškius cho 
rus: du iš Toronto ir vie
nas iš Hamiltono.Choristų 
iš viso, lygiai 160. Tai ru 
piai skaičiuojant,maždaug 
15% jungtinio tūkstantinio 
choro. Ne taip jau blogai. 
Įdomu,kaip su publika ?Ar 
Kanada duos ir 15% publi 
kos, kas reikštų, irgi ru
piai skaičiuojant, apie dvy 
lika šimtų galvų ?Įdomu,ar 
publika rengiasi tik iš tų 
vietovių,kurios siunčia sa 
vo choruąar gal suvažiuos 
didesniais būriais ir iš Ma 
nitobos, Albertos, Kvebe
ko?

Man kažkaip šiuo metu 
ypatingai užkliūva Montre

alis.Jis ruošiasi pasauli
nei parodai ir Lietuvių die 
nai tos parodos sūkury. 
Montrealio lietuviai ban
dys sukviesti mus iš visų 
JAV pakampių, kad tikrai 
skaitlingai ten lietuvybę pa 
demonstruotume. Kaži, ar 
nederėtų Montrealio lietu 
viams į Dainų šventę atva 
žiuotiypač skaitlingai, gal 
net organizuotai, ekskursi 
jomis? Atvažiuoti, užimti 
International Amphitheat
re didelį plotą,o po progra 
mos garsiai pakviesti Dai 
nų šventės dalyvius į Mont 
realį.Na.kaip jums atrodo, 
broliai montrealiečiaLGal 
šis pasiūlymas kiek pavė
luotas žygiui į Čikagą pla 
čiausiumastu,betšįtą dar 
galima padaryti. Patarlė 
"ranka ranką mazgoja" sa 
vo reikšmės dar nėra nu
stojusi. .. Alfonsas Nakas

PARTIZANAI ŠIMONIŲ 
GIRIOJE

/atkelta iš 3 nsl/
nė jų veidai. Vyresnysis 
apie trisdešimt metų stam 
bus vyras patyliukais klau
sia:

-Laišką gavome. Kur 
jis?

-Po lova bunkeryje. Tu
ri automatą,-lengviau atsi
dusęs atsako Kadžiulis.

ję į klumpes. .Kai jie lie 
ka saugioje vietoje vieni 
Kadžiulienė nebeiškenčia:

-Tai visgi išdavei?
-Vaikų ir motinų žudiką 

atiduoti į teisingumo orga 
nūs nėra jokia išdavystė 
Emiliut.Pareiga dorožn 
gaus'.

Iš bunkerio pliūpteli au
tomato serija.

-Pasiduok'.-sugriaudžia 
griežtas balsas."Seniūnas" 
į tai atsako vėl serija.Da
bar pakyla ir „laiudies gy 
nėjų ginklai.Nuo gausių kūli
kų bunkeris dulka. Keletas 
vyrų puola į trobos vidų . 
Iš ten nebeatsako...

Po valandėlės Kadžiulis 
užgirsta:

-Matyt daug košės yra 
priviręs,pats nusišovė... 
Kadžiulienė pakelia išsi
gandusias akis į vyrą:"Bet 
kur ųies dabar dėsimės 
Poviliuk?"

Daugiau bus.

taigėdingasis komunizmo 
žygdarbis,įvykęs prieš 25 
metus prieš taikias kūry
bingas Pabaltės valstybes. 
Lietuva, Latvija ir Estija 
čia pas mus Ottawoje bu-

pr įminti Kanados visuo 
■ .e nei šiemet per bažny - 
čias.

R. Katalikų Katedroje, 
kur dauguma tikinčiųjų yra 
prancūzų kilmės-šv. mi
šias atnašavo Katedros kle 
bonas Monsinjoras Ž elino, 
o pamokslą apie trėmimus 
pačioje pradžioj dar prieš 
pamaldas pasakė vienas iš 
vikarų.

Tą pačią dieną vietos lat 
vių B-nė turėjo pamaldas 
savo tikintiesiems atski
rai.

Latvių liuteronų kunigas 
Lange išsiuntinėjo visų ti 
kybų angliškai kalbančiom 
parapijom atatinkamą raš 
tąsu informacija ir pagei

davimu,kad vietos dvasi
ninkai primintų Kanados 
visuomenei tą didžiąją Pa 
baltiečių tragediją, paro
dant tikrąjį gėdingojo ko
munizmo ve Idą .kuris nepa 
liauja dar *ki šiol klaidin 
ti laisvąjį pasaulį.

ARTIMIAUSIA IŠVYKA 
į gamtą įvyksta ateinantį 
sekmadienį, t.y. birželio 
26 dieną .Vykstama į dr.A. 
Šidlauskaitės ūkį- Camp 
Ventajlenkamasiten2 vai 
po pietų. Ūkis netoli vieto
vės Carp; važiuojama 17 
keliu. Vietos lietuviai ke
lio kryptį žino.Nežinantie 
ji prašomi pasiteirauti pas 
Apyl. V-bos narius.

Sekanti išvyka įvyks pas 
p. Leverius Campbell's 
Bay,Que,vietovėje.Dėl lai 
ko-bus pranešta vėliau.

Apyl. V-ba

DIDELIO DĖMESIO !
EXPO 67 yra tikrai .gera proga pa
sikviesti gimines'iŠ Europos Į Mon 
trealį. Jau dabar mažu Įmokėjlmu 
užsitikrinkite vietas per mus.EXPO 
Pasai dar iki liepos 31 d. visam 
sezonui parduodami už $20.-(vė-
llau - $35.-). 7 dienų Pasus iki 
liepos 31 d. gausite tik už $6.50

Mes parūpiname visur kelionių 
bilietus laivais, lėktuvais, auto
busais, parūpiname vietas viešbu
čiuose, padedame imigracijoje, per
siunčiame pinigus, maisto siunti - 
nlus ir kt.

|eigu keliatės .į JAVaJsty- 
bės, apsigyv.enkite. am.žinat 
žaliuojančioje ir šiltoje Kali 
forniįoje. Informacijas teikia 
ir padeda įsikurti

JOHN KUTRA®ffi

911 WILSHIRE BLVD. 304-6817 
SANTA MONICA, CALIF. 395-3358

Unive'iAal CleaneU & TJailoTJ
• Valau ir taisau vyriškus ir moteriškus drabužius.
• Siuvu naujus pagal užsakymus vyriškus paltus, 

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

(at Wellington Si.) Tel. 769-2941

'’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.

JUOZAS AUDĖNAS 
Ekonomistas

Tarpininkauja Mutual 
Funds 

investments.
109 Warwick Street

Brooklyn 7,N.Y.

Baltica Investment Corp.
Autorizuotas kapitalas $ 120.000

J. Skučas, Prez. RA 2-6152 6966—44 Avc. Rsmt.
Superkanie sklypus ir žemę M onh ralyje bei apylinkėje.

Už indėlius mokame dividend.7

1920 Frontenac St. Montreal, P. Q. 7'. I.uiiriniiitis

BALTIC WOODWORK CO.
DAROMOS ĮVAIRIOS DURYS, LAb GAI, VIRTUVES KABITAT 

IR KITI ĮVAIRŪS MEDŽIO DIRBINIAI.

K. KIAUŠAS ir J ŠIAUČIULIS.
Adresas: 547 Lafleur Str., LaSalle.

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

SIUNTINIAI LIETUVON
p e r

Kaufman’s Woollens &Textlles
4115 St. Lawrence Blvd. M o n t r e o I, P. Q. Tei. VI 2- 5319.

Is čia pasiųsite siuntinius savo artimiesiem^ 
garantuotai s k ub i ausi ai ir 

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

IMPORTUOJAME iŠ ANGLIJOS 

geriausias angliškos vilnones medžiagas vyriškiems ir 
moteriškiems kostiumams Ir suknelėms.

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

PRIIMAME UŽSAKYMUS 

vyriškiems ir moteriškiems kosti.imoms ir poliams.
Priimami užsakymai Mode to Measure vyrišku kostiumų iš 
geriausiu angliškų medžiagų. - Kaina $50. kelnės $]2.- 

SAVINTNKAS CH. KAUFMANAS
Lietuvos pilietis. liuvęs audinių fabriko Litex Kaune 

vede as. Laisvai kalba lietuviškai.

FILATELISTŲ ŽINIAI I 
PERKU NEPRIKLAUSOMOS UETVVOS 
PAŠTO ŽEHKLUS - VOKUS - ATVIRUTES - 

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

SU PASIŪLYMAIS Į W.E. N O RK Ų.2647 
EODtHGTON STREET, PHILADELPHIA, PA. 

19137 USA.

ME 7-6727

DE LUXE CLEANERS
Sav. P. RUTKAUSKAS

117—6th Avenue, Lachint.

GEORGE LAVINSKAS
ALLSTATE INSURANCE 

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

LaSALLE AUTO SPECIALIST Iteg’d
SAV, C. DESROCHERS 

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

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

namų 366-4203

BELLAZZI - LAMY-INC'
DO 6-6941 7682 Champlain Blvd. LaSalle
Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmas- 
Insuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis popieri*.

Telefonas 768-6679

WIN DSOR
DRY CLEANERS & DYERS CO. LTD. 

Valome visokius drabužius ir kitą Jūsų namų apyvoką.
Savininkai:

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

PRANEŠAMA APIE 
NAUJĄ GYDOMĄJĄ 

MEDŽIAGĄ —
Tai yra ypatinga gydomoji 

medžiagą, įrodžiusi galią 
sutraukti hetnorojus ir 

pataisyti sugadintus 
audinius.

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

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

Tačiau visą svarbiausia -- 
rezultatai būdavo tokie nuos
tabūs, kad šis pagerėjimas 
tęsdavosi daugelį mėnesią.

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

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

Pasitenkinimas -- arba 
grąžinami pinigai.



NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 1966. VI. 22. - 25(999) 6PSL.

TAUPYK IR SKOLINKIS
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAUSIAME

TORONTO LIETUVIU KREDITO KOOPERATYVE PARAMA

KAPITALAS SIEKIA DU SU PUSE MILIJONO DOLERIU 
MOKAME: DUODAME:

4%% ui depositus Morgičius iŠ 6V^a
5’/£i numatyta už serus Asm. paskolos iš 7% '

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.- H
Paramos nariais gali būti kiekvienas lietuvis gyvenąs 
Kanadoje.
Kasos valandos: Kasdieną nuo 10 vai. iki 3 vai. p.p., 
išskyrus sekmadienius. Pirmadienį ir penktadienį vakarais nuo 
4 vai.30 min. iki 8 vai.30 rriin. Šeštadieniais nuo 9 vai. iki l vai 
p.p. f liepos ir rugpiįieio men. šeštadieniais uždaryta).

Būstine: Lietuvių Namai • 1129 Dundas St. V/est, 
Toronto 3, Ont. o Telefonas LE 2- 8723.

NOTARAS 
ANTANAS L IUDŽ IUS,B,L. 
Bendradarbi s V. S. M ošti s,L.L.C

Namų, formų ar bet kurio vardo 
pirkimo • pardavimo dokumentų 
sudarymai, mortglčlol, sutarty!, 
testamentai Ir visi kiti teisiniai 
reikalai.

<08 RONCESVALLES AVĖ. 
TORONTO.

Margio vaistinės II aukštas.

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.

Tel: (stolgos LE7- 1708: 
Namų CR9-6166.

ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS I
Lietuvą, Latviją, Estiją, Ukrainą ir 
U. S. S. R. paprastu bei oro paštu

DOVANOS:
Automobiliai,šaldytuvai,skal- 
bimo masinos,motociklai,dvi • 
račiai,siuvamos mašinos,tele
vizijos aparatai,pianai,automo 
biliams padangos,foto aparatai

BE MUITO
(VAIRIOS SUDĖTIES MAISTO 
SIUNTINIAI BE MUITO IKI 33 
SVARlį.PRAŠOM REIKALAUTI 

Mt/SU NAUJU MAISTO 
KATALOGU.

e Be ta. siunčiame Jūsų sudarytai. Ir apdraustus įvairius siunti
nius iu 19% svarų gryno svorio.

• Turime pardavimui {vairių medžiagų ir kitų prekių.
• Gyveną ue Toronte, prašomi savo sudarytus siuntinius bei užsa

kymus siųsti mums paštu ar ekspresu. Apmokėsite gavę mūsų 
pranešimą.

• Sąžiningai ir greitai patarnaujame.
• Jeigu turima neaiškumų, prašome klausti, telefonuoti bei rašyti, 

mielai paaiškinsime ir duosime patarimą.
• Mūsų Įstaiga labai daug kam patarnavo ir pasiruošusi patar

nauti ateityje.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

480 RONCESVALLES AVĖ. TORONTO 3, ONT.
Telefonas LE 1 - 3098

DARBO VALANDOS: pirmadieniais- penktadieniais nuo 9 vai. 
ryto iki jval.yak; šeštadieniais - nuo 9val.ryto iki 5 vai. p.p.

Savininkai A. Ir S. KALŪZA

NAUJOJI 
Reportažas iš 

Praeitą sekmadienį, po 
pamaldų išeinu į Prisikė
limo bankelį. Kaip geras 
katalikas, jokių operacijų 
šventą dieną nenorėjau at 
likti, o tik paplatinti abro 
zėlius.

Bankelio ponybė sustoju 
s i prie lango žiūri į naujus 
parapijos rūmus ir kaž ką 
tariasi.

Jaunesnis iš jų-dvilkt į 
mane,pamirksėjo kitiems 
ir visi trys kaž ką pasi
šnibždėjo tarpusavy.Po to, 
senesnis iš jų, labai pana
šus į Kalvarijos burinis 
trą, priėjęs prie langelio 
klausia mane: "Ar nebūsi 
ponas Lopeta"?

Sakau:"Ką, jūs tyčioja
tės iš manęs.Argi nežinot, 
mano pavardė Plaktukas .

"Atsiprašau'į sako, "bet 
kad pats ateini į bankelį 
kartą per du metus,tai sun
ku iš 2000 narių atsimin 
ti kiekvieno pavardę, bet 
dabar jus atsimenu".

"Tai kame dalykas", sa
kau.

Jis sako:"Kaip nariui tai 
pasakys iu teisybę .Ta pože
minė reklama mums daug 
pade jo. Vien praeitą savai
tę sunešė tautiečiai į mū
sų bankelį 70 tūkstančių 
ir vis dar didėja".

Mažiausiai iš ponybės , 
parodė pirštu pro atviras 
duris į kitą kambarį:"Ž tu
rėk ir naujus baldus-Sau 
lės Liudviko stiliaus jau 
nusipirkom ir greit į nau

linija 
Toronto, Ont. 
jas patalpas kelsimės". 
Mačiau pro atviras duris 
pliušu apmuštas kėdes,sof 
kas, žibančius stalus, tik 
blizga, žaižaruoja įvairių 
spalvų niuahsai$.man net 
akys apraibo.

Kalvarijos burmistras 
s ako: "Mes apmokam gerai 
savo agentams, informato 
riams.tai ir p. Lopetos ne 
norim nuskriausti už jo pa 
tarnavimą".

Sakau:"Ale, kam reikia 
bankelio pinigus mėtyti ne 
reikalingai reklamai, jau 
sekat kvailų amerikonų bū 
dą ir krypstat iš lietuviš 
ko kelio. Jeigu jau duoti3 
tai duokite kokią šimtinę 
Jaunimo Kongresui, kajp 
dabar mada".

"Tai kad jau davėm 500 
dol.", atsakė burmistras.

"Na tai duokit", sakau, 
"Medžioklės ir Žūklės 
draugijai, nes jiems prie 
zuikienos reikia pinigo vi 
šokiems prieskoniams da 
sipirkti". Visa ponybė tik

numykė ir nieko neatsakė.
Sakau:"Aš jokio Lopetos 

nepažįstu,ttk girdėjau, kad 
kažkas lopeta tvojo jūsų 
vienam informatoriui pa
laidinę".

Tuo laiku įėjo į bankelį 
mano senas prietelis Za- 
cirka ir sutrukdė toltmes 
nį pasikalbėjimą, bet aš 
visgi įsiūliau burmistrui 
tris abrozėlius už $1.50.

Zacirka greit atlikęs 
bankelyje reikalą sako: 
"Toks gražus oras,einam" 
Išėjus laukan, sakau: "Kur 
gi eisim dabar ?" Jis sako: 
"Žinai ką, važiuojam pas 
mane, aš turiu pasidaręs 
puikų gėrimėlį, kurio ne
gausi už jokius pinigus. Ap
rodys iu savo rezidenciją, 
otentoliauvėlžiūrėsim" .

Sakau: "Ar turi karą?"
"Ne", sako, bet paėjėjus 

truputį Duferinčiku iki sto 
ties ir per pusvalandį bū 
Sime vietoje".

Man gėda buvo prisipa
žinti,kad naujo požeminio 
linija dar nevažiavau, tai 
dėl įdomumo sutikau. Įėję 
į stotį, nustebau:keltuvas 
kelia žmones ne aukštyn, 
bet žemyn, o aukštyn kna 
poja pėsti.

"Tai tau ir tvarka", sa
kau, "žemyn ir aš pats ga
liu nuropoti ar nuriedėti, 
bet aukštyn man reikia pa
galbos". O Zacirka tik gi
ria viską. Atpuškėjo trau
kinys, tik "pikšt" šviesos 
lentelė ir rodo "Woodbine"

Prietelis sako:"Okey,sė
dam čia'! Traukinys pradė
jo judėti,o jo ratai, rodos, 
taip ir kalba riedėdami 
pas-ko-los-ne-ga-vo-pas 
ko-los-ne-ga-vo-pas-ko- 
los-ne-ga-vo, vis tankiau 
tankiau ir galų gale susi
lieja į vieną ūžimą už-ž-ž

Aš sakau draugui:"Antrą 
kartą manęs čia į požemį 
neįvyliosi,aukštyąžemyn, 
Į kairę, į dešinę,per var- 
tus.per tvoras,kas čia per 
susisiekimas, tai kankini 
mas".

Atsiemnu, prieš karą, 
kai gyvenau Maskvoje, bū 
davo išeini į gatvę, tik su 
rikst "Izvožčikpadavai"ir 
kaip iš po žemės vežikas 
stovi prieš tave,o už kelias 
kapeikas pristato kur rei 
kia.O dabar... ?.. .po 50 
metų ?... Oh Canada'.

Pravažiavę Spadinę,sa
kau draugui:"Dabar pasa
kyk,ar čia daug tų lietuvių 
važiuoja.

Sako: "A š kasd ien važ tuo
ju į darbą šiuo traukiniu, 
tai retai kada sutiksi vie
ną,kitą A ntra vertus, gi ant 
kaktos neužrašyta, kad jis 
lietuvis, tik kartais išgir
dęs kalbą suprantLKartais 
pamanai,kad jis lietuvis , 
užkalb in i, o ptis ir odo angį i 
kas. "Vieną sykį",pasako- 
japrietelis,"važiavom po 
žeminiu su Pūstapėdžiu, 
juk pažįsti jį-tas,kuris tak
sus pildė, ir kalbam sau 
apie senas panagi 
Vienoj stoty įlipo vyrukas 
labai panašus į lietuvį. Jis 
atsisėdo greta mūsų ir vis 
slinksta arčiau-rodos,nori- 
pasiklausyti,. ką mes kal
bam. Mes nekreipiam dė
mesio į jį. Jis neva žiūri 
pro langą,bet ausi kreipia 
į mus. Aš supykęs ir stai-

MŪSV^sportas- TRAILS END LODGE
VEDA KAZYS

Sporto skyriaus vedėjas 
Kazys Baronas.

PAVERGTOJI LIETUVA
Vilniaus Žalgiris pirmau 

ja antroje Sov.Sąjungos fut 
bolo lygoje, turėdamas po 
11 rungtynių šešiolika taš 
kų. Antroje vietoje yra Ku 
banė. Rygos Daugava su 11 
taškų yra šeštoje vietoje , 
o Talino Dinamo su 7 tšk. 
keturiolikta.

-Lietuvos futbolo pirme 
nybių pasekmės Kauno V im 
pelas-N. Akmenė O:O/bū- 
dingos Kauno Vimpelo žai 
dejų pavardės:Fedorovas, 
Rudakovas, Trimailovas , 
Burlakovas, Vasiljevas ir 
kt./, Kauno Politechinika 
-ŠiauliųStatybininkas 2:0, 
Šiaulių Elnias-Mažeikiai 
2:l,Kėdainiai-Kretinga 2:1 
/5 tūkstančiai žiūrovų Kė 
dainiuose/Kauno Inkaras- 
Vilniaus Saliutas 0:2,Pane 
vėžioStatyba-Kauno Lima 
2:3/be ve ik 5 tūkst. ž iūr ovų 
Panevėžyje/.

-Stockholmo rankininkai 
vieš ėjo Kaune,pralatmėda 
mi vietos Žalgirio vyrams 
22:14 ir 25:16.

-Kauno Žalgirio krepši
ninkai viešėjo Bulgarijoje 
sužaisdami eilę rungtynių, 
laimėdami Bot3vgrade 66: 
48, Haskove 58:53 ir Dmi 
trovgrade 63:58.

-Vilniaus Sportas savo 
žiniose apie tremties lietu 
7ius praneša,kad V.Nešu 
•.altytė laimėjo JAV atvi
ras pirmenybes. Praneši
mas papildytas nuotrauka, 
kuri paimta iš išeivijos 
spaudos.

IŠ VISUR
Futbolo rungtynių pasek 

mės :Sov B p junga-Prancū- 
zija 3:3, Brazilija-Peru 4: 
O.Ispanija-Olandijos Ajax 
O:l,Danija-TurkijaO:QČi 
lė-Meksiko 0:1.

-Prancūz i jo j R.Bambock 
1OO mnubėgo per 10,1 sek .

BARONAS
-Kanados 20 km. ėjimo 

pirmenybes laimėjo Cape 
11a, atvykęs į Kanadą 1956 
metais.

-Lenkijos rutulio stūmi
mo meisteris Komaras yra 
gimęs Panevėžio aps., o 
800 ir 1500 m. meisteris 
Boguševskis yra taip pat 
kilimu iš Lietuvos .Po karo 
šie sportiniu kai subuv.Lie 
tuvos meisteriu vilniečiu 
Lumansku repatrijavo į 
Lenkiją.Yra ir daugiau re 
patrijavusių,kaip vilnietis 
V. Mališevskis/treniruoja 
Varšuvos Legijos krepši
ninkus/ ir kt.

-Netrukus Kanadoje pra 
s idės futbolo sez onas. Ryti 
nės ir vakarinės zonos ko 
mandos treniruotes jau pra 
dės ateinančią savaitę.

-Kanada nenumato daly
vauti ateinančiais metais 
pasaulio dailiojo čiuožimo 
pirmenybėse.

Pan-American žaidynės 
bus 1967 m.Winnipege.

VASARVIETE
( Prie Pigeon ežero Ontario)

• Turime laivus ir motorus.

• Geras žuvavimas.

• Atidaryta iki spalio 11 dienos.

Kreiptis:
Trails End Lodge 
Bobcaygeon, Box 58, 
Tel: 705 - 738 - 2871.
(Liolė Kaminai - Jacevičiūtė).

• Galima išnuomuoti su valgiu 
arba patiems virti.

NiwcAtna

riTflUMOV

JIB. vartojo 16 savaičių, pusę metų,

giaiatsigręžęs į jį sakau: 
"A r ne Lopeta ? "Vyr iokas 
sumišo ir tikpramurmė- 
jo "dont andestent", o aš 
irgi susigėdau ir pasakiau 
"ai jem šori’! Pravažiavus 
Jungavą ir pasiekus Don- 
Valiejų, atsidarė puikus 
vaizdas, kaip Šveicarijoj. 
Mat traukinys Išlindęs iš 
požemio dumia po ilgu Dan
fort tiltu ir įlekia į pasa
kišką Castell Frank stotį’. 
Tai Babelio bokšto ir Še- 
herezados kombinacija.

Zacirka suriko:"Jau,čta. 
Koman, lets go".

Plaktukas .

PRANEŠIMAS NR.51
Sportinė programa Pa

saulio Lietuvių Jaunimo 
Kongreso dienotvarkėje.

Šiaurės Amerikos Lietu 
vių Fizinio Auklėjimo ir 
Sporto Sąjunga,per Centro 
valdybą,buvo pakviesta su 
daryti sportinę programą 
PLJK-se. Įvertindama šį 
puikų jaunimo užsimojimą 
Centro valdyba mielai suti 
ko prisidėti sportine pro
grama.

LSportinė programa Jau 
nimo Kongreso metu:
A. Simpoziumas įvyks lie
pos 1 d. ,2.30 vai. Jaunimo 
Centre Čikagoje. Tema: 
"Sportinės veiklos tikslas 
kryptis išeivijoje".Daly
vis i Vladas A damkavičtus , 
moderatoriuSjElvyra Vado 
palienė-Š lkšn?ūtė,dr. A Ido 
na Šapokaitė,Alf rėdąs Kiel 
nattis ir Australijos atsto 
vas/tikriausiakolega Šim 
kus/.
B. Lauko teniso komandi
nės pirmenybės, įvyks lie 
pos 1-2 d.d., Čikagoje,Mar 
ųuette parko aikštėse. Pir 
menybes tvarko mūsų spor 
to veteranas Vytautas Qry 
bauskas .Tikimasi sulaukti 
iki 8 komandų:iš Ročeste- 
rio, Kleve lando, Detroito, 
Čikagos ir iš Australijos , 
taip pat Toronto ir Hamil 
tono.
C. Jaunių futbolo pirmeny 
bės įvyks liepos 2 d., Č ika 
goję .Marquette parko aikš 
tjėe,l vai.tarp Čikagos Lt 
tuanicos ir new Yorko "At 
lėtų" jaunių. Šios rungty
nės,kartu skelbiamos kaip 
ŠALFASS-gos 16-jų žaidy 
niij,jaunių futbolo/soccer/ 
pirmenybėsjlungtynių glo 
bėjas Romas Kožėnas.Či 
kagos futbolo klubo Lltua 
nicos sekretorius.
D. Sportinė paroda bus su 
ruošta Jaunimo Centro pa 
talpose ir tęsis per visą

J.Kongreso savaitę.Paro 
dą tvarko Petras Petrutis.

II. Kiti Jaunimo metų 
sportiniai užsimojimai:
A. Sportinė programa Jau 
nimo Kongreso studijų sa 
vaitės programoje ir sto 
vykioje bus vykdoma mū 
sų naujo fizinio auklėjimo 
magistro Alfredo Kleinai 
čio, kuris sutiko paruošti 
bendrą stovyklinę sport i - 
nę programą ir praktiškai 
ją įgyvendinti.
B. Sportiniai kadrų kursai 
įvyks šią vasarą ir rudenį 
dviejose vietoseKanadoje 
-PPSK Aušros stovykla
vietėje ir JAV Pattowatta 
mt vasarvietėj .Apie šiuos 
kursus bus pranešta pla
čiau artimoje ateityje.
C. Sportiniai leidiniai.Jau
nimo Kongreso metu pas i tro Valdybą, Sig.Krašaus 
rodys vėl "Sportas", žur
nalas redaguojamas Kęs 
tučio Čerkeliūno, Lithua
nian Sports Review, žurna 
las anglų kalba redaguoja 
mas Povilo Žumbakio ir 
Jono Šoliūno redaguota kny 
ga Australijos išvykos te 
ma.

III. Darbas vertas visų 
dėmesio:

ŠALFASS-gos Centro 
Valdyba nuoširdžiai skati 
na visus sporto vienetus 
bei pavienius narius prisi 
dėti bendrai prie Jaunimo 
Kongreso garsinimo ir pa

sisekimo. Visi nariai ir 
sporto vienetai yra ragi
nami paremti Jaunimo 
Kongreso dinamišką dar 
bą finansiųiai ir dalyvavi 
mu Kongreso programoje.

Bendras informacijas, 
dalyvių registracija ir au 
kų reikalais prašome 
kreiptis tiesiog į Jaunimo 
Kongreso būstynę:

Lithuanian World Youth 
Congress,5620 S.Clare
mont, Chicago, Illinois 
60636,U.S.A.

Specifiniais sportiniais 
klausimais prašome kreip 
tis pas Povilą Ž umbakį, 
ŠA LFASS-gos C V-bos ats 
tovą Jaunimo Kongreso ko 
mitetą6849 S.Washtenaw, 
Chicago,Ill.,60629, USA . 
Tel.737-5926,arba į Cen

kas,32 Pasadena Gardens, 
Toronto 9,Ont.Canada,tel. 
RO 6-5367.

PRANEŠIMAS NR.52.
Skelbiame,kad p. Jonas 

Bagdonas,gyvenantis Či
kagoje, adresas:

6421 So. Richmond,
Chicago, Ill. 60629, 

yra tvirtinamas,ŠA LFASS 
-gos Lengvosios Atletikos 
komitete nario pareigose. 
P.Jonui Bagdonui linkime 
sėkmės naujose pareigose.

Centro Valdyba 
32 Pasadena Gardens, 
Toronto 9,Ont. Canada.

ST.CATHARIHES
B-NĖ MINĖS BIRŽELIO IŠVEŽIMUS

Lietuvos okupantas, bol 
ševikinė Rusija, deda di
dinusias pastangas,skel
bia melagingas žinias, no 
rėdama įtikinti laisvąjį pa 
šaulį,kad Lietuva yra lais 
va.Į okupanto skelbiamus 
melus,pavergtas lietuvis, 
gyvenąs Lietuvoje, negali 
pareikštiprotesto.Už juos 
privalome kalbėti, protes 
tuoti ir reikalauti Lietuvai 
laisvės, mes gyveną lais
vuose kraštuose.

Šiais metais kada sukan 
ka Lietuvos okupacijos ir 
žiauriųjų trėmimų į Sibirą 
25 metų sukaktis, lietuvių 
bendruomenės, senimas 
ir jaunimas, skelbia viešą

protestą ir reikalauja lais 
vojo pasaulio,kad pasmerk 
tų Lietuvoje rusų kolonia 
lizmą ir grąžintų Lietuvai 
laisvę.

St. Catharlnės B- nės 
valdybą į šį minėjimą iš
kvietė Kanados K rašto Vai 
dybos politinio skyriaus 
atstovą su paskaita .Minėj t 
mometu bus perskaitytos 
priimtos ir pasiųstos rezo 
liucijos vyriausybių gal
voms. Į minėjimą kviečia 
me visus Niagaros pusia
salio lietuvius. M inė jimas 
įvyks birželio 26 d. Tėvų 
Pranciškonų patalpose tuo 
jau po pamaldų, 11 vai.

B-nės Valdyba.

vienus metus.
paveikslai parodo, kad JIB. vaistai ATAUGINA PLAUKUS, išgydo 
Rleiskanas, šašus, niežėjimą, sulaiko plaukų slinkimą, atgauna natūra- 

ą plaukų spalvą MOTERIMS IR VYRAMS, 100 proc. garantuotai.
J I B VARTODAMAS NEBŪSI NEI PLIKAS NEI ŽILAS.

JIB. 8. Oz. 16 savaičių vartojimui Kanadoje viso $6.30. 
Užsakymus au Money Orderiu, reikalaukite tuojau.

JIB LABORATORIJA, 1437 So. 49th Avė., Cicero, Illinois 60850

AR ŽINOTE K£ RAŠO

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

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

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

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

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

LIETUVIU

DIENOS
ILIUSTRUOTAS LIETUVIŲ KULTŪROS IR 

VISUOMENĖS GYVENIMO ŽURNALAS

Negyvenkite nematydami, kas darosi lie
tuviškame pasaulyje!

Užsisakykite
žurnalą LIETUVIŲ DIENOS.

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

LIETUVIŲ DIENOS
4364 Sunset Boulevard

Hollywood, California 90029

Telefonas: 664-2910

PRENUMERATOS KAINA: metami — $6 0®

t
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KOOPER ATYV I N I AME BANKELYJE

21 Main Street East, Room 203 -• Telefonas JA 8* 0511.

išduodamos asmeninės paskolos iš 8% iki 5.000, 
mortgiciu paskolos iŠ 7% iki 66% turto vertės.

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

Pilnas čekiu patarnavimas.
Darbo dienos: 

pirmadieniais, trečiadieniais ir ketvirtadieniais 9 vai. ryto -- 
3 vai, po pietų, antradieniais ir penktadieniais 9 vai. ryto -- 
l vai. po pietų ir 5 vai. -- 8 vai. vak., šeštadieniais 9 vai. ryto- 
12 vai.-------- _ ■ .................. ........... ................. — „ ... 4

DIDŽIAUSIA HAMILTONO 
Apylinkės

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA _____________ 7 PSL»

Hamiltono pabaltlečlat mini genocidinį birželį. Kairėje prie Hamiltono miesto rotušės mies
to meras p. Vic Gopps,parlamento nariai ir kiti miesto ir pabalttečlų atstovai. Čia miesto 
meras pasakė kalba. Dešinėje trys atviros lietuvių, latvių ir estų mašinos su vėliavomis 
per visą miestą vedė didžiulę mašinų koloną iki rotušės, kur vyko oficialus minėjimas.

Foto: V. Pašilio.

I KRONAS:
REAL ESTATE ano ins. ltd.

Hamilton's Largest Realtor

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

SIŪLO:
• Didžiausią pasirinkimą narnų, apartmenty, 

farmy, biznių ir 1.1.
• Daug gerų pirkėjų
• 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 p kitės su pasiti k ė j i m u

SUDBURIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS VALDYBA 
š/m liepos mėnesio 3 dieną, sekmadienį, 1 vai. p. p.

PETRO IR POVILO JUTELIŲ VASARVIETĖJE 
"BARAVYKAS"

prie French River krantų, gamtos grožyje, rengia

Pirmąją Bendruomeninę 
GEGUŽINĘ

GROS MUZIKA, VEIKS BUFETAS, TAIP PAT BUS 
DAUG ĮVAIRIŲ LIETUVIŠKŲ STAIGMENŲ.

Visi tautiečiai kviečiami kuo skaitlingiausiai daly
vauti, pasikviesti draugų ir pažįstamų. Tegu tą die
ną visi keliai ir keleliai veda tiesiai į gražią lietuviš
kąją "B ARAVYKAS" vasarvietę.

L. B. Valdyba.^KRONAS
REALTORS.

BIRŽELINIŲ TRĖMIMŲ MINĖJIMAS 
HAMILTONE

buvo atžymėti birželio mėn. 
12 d.vietos Baltų F-jos sk. 
vieša antikomunistine de
monstracija pagrindinė
mis Hamiltono gatvėmis . 
Daugiau kaip šimtas maši 
nų su prieškomunistiniais 
šūkiais, Kanados ir Pąbal 
tijo vėliavomis,skelbė pra 
eiviams šios demonstraci 
jos tikslą, Sov. Sąjungos į- 
vykdytus trėmimus, žudy
nes ir okupaciją, o per gar 
s iakalbį anglų kalba dar pla 
čiaubuvo apibūdintas šios 
demonstracijos tikslas.

Demonstrantai,pervažia 
vę Kenilworth, Main, Kino 
ir Queen gatves, sustojo 
prie miesto rotušės, kur 
prakalbą pasakė burmis
tras V. Copps, federalinio 
parlamento narys Hon.Mun 
ro ir Baltų F-jos pirminio 
kasJDemonstrantų buvo pr i 
imta rezoliucija, reikalau 
jantipasitraukimo iš Lietu 
vos,Latvijos ir Estijos oku 
pacinių jėgų. Deklaracija 
įteikta J. Munro MP, pra
šant ją perduoti min.pirm. 
M. Pearsonui.

Nuo birželio mėn. 1O d . 
virš miesto rotušės plėvė 
savo pusiau stiebo nuleis
tos Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos vėliavos. Demons 
tracija buvo parodyta tele 
vizijojbirželio!3 d. ir taip 
pat pranešta per radio. Tik 
.. .tik labai gaila,kad de
monstrantų eilėse beveik 
nebuvo mūsų inteligentijos, 
biznierių. Vakare, nuvažia 
vus prie Erie ežero, dalį 
jų teko sutikti prie meške 
rėš .Gaila, kad taip greitai 
baltoji Kanados duonelė,už 
lipdė jiems burnas,privers 
dama vadovautis romėnų 
šūkiu:duonos ir žaidimų'.

DIDELĖ GEGUŽINĖ 
yra rengiama šį sekmadie 
nį birželio 26 d.Br.Asels 
kioūkyje.Tuo atgaivinama 
sena hamiltoniečių, kada 
prieš gerą dešimtmetį,šim 
tai hamilton ieč ių, suvaž luo 
davo gražią sekmadienio 
popietę į gamtą, linksmai 
praleisdavo laiką,po savai 
tės darbofabrikąpakvėpuo 
davo grynu oru. Numatoma 

gera muzika, užkandžių bu 
fetas,valkams įvairios pra 
mogos, o meškerės mėgė 
jams-laiveliai.Tad šį sėk 
madienį-HamiltonaSjSt.Ca 
tharines, Wellandas ir kt. 
artimos apylinkės, šusittn 
kaBr.Aselskio ūkyje RR2 
Selkirk vietovėje.
VISI BAIGĘ ŠIEMET 
universitetus ir gimnazi
jas Hamiltono ap. lietuviai 
prašomi pranešti K. Baro 
nui, 1424 King St. E. Apt. 
telef.545-3594, kartu pri- 
siunčiant nuotrauką,kuri 
bus patalpinta šio laikraš 
čio psl.

KEIČIAMI VARGONINKAI
Jau ilgesnis laikas, kai 

VAV parapijos bažnyčioje 
vargoninkauja sol. P. Pau 
lionis iš St. Catharines . 
Plačiai kalbama, kad sol . 
V.Verikattis iš choro vedė 
jo ir vargonininko pareigų 
atsisakei .

DAUG MIRČIŲ
Vėčio ligos iškankintas 

mirė a.a. Pranas Žalinai 
tis, eidamas 4O-sius me
tus ir a.a. E. Romikaitienė 
76m.amž.Mūsų užuojauta 
giminėms. Šešių mėnesių 
laikotarpyje Hamiltono ko 
lonijaneteko šešių asme- 
nų.Tai rekordinis mirimų 
skaičius, kurių net keturi 
buvo pakirsti vėžio ligos .

PRIEŠINGAI
MONTREALIUI 

mūsų kolonijoj parašų rin 
kimas JT peticijai ir rėmi
mas finansiškai Pasaulio 
Jaunimo Kongreso eina la 
bai sėkmingai. Tuos visus 
darbus daugumoje vykdo 
gimnazistai ir studentai.

K . B .

Ž ŪK L. m MEDŽ TOTO JŲ 
KLUBO

metinis narių susirinki
mas įvyko balandžio 21 d .

Valdybon išrinkti:A.Ku 
ras-pirmįninkas 295 Eadt 
32St. ,tel.389-5852. P. Sa 
kalas-sėkr.kasininkas, 62 
Knyvet Aye. ,tel.383-2881, 
šaud.sekcijos vadovas A , 
Šimkevičtus tel. 383-2161 

ir A.Šilinskaątel.522-7191 
medž. sekc.-A.Barkaus
kas, tel. 385-0236, žvejų 
sekc.-J.Stankus,tel. 545 - 
5432 ir P. Zubas, tel. 545- 
5933.

Rev. komisijom J, Povt- 
lauskas, A. Buinys ir A . 
Kaušpėdą.

P-kas A.Buinys plačiai 
nušvietė praeitų metų klu 
bo veiklą, pabrėždamas, 
kad per trejas metus klu
bas išaugo iki 75 narių.

Visuotinio susirinkimo 
buvo priimti valdybos pa
siūlymai: a/Pirkti žemės 
sklypą šaudyklai įrengti, 
b/priimti naujus narius re 
komenduojant dviems klu 
bo nariams ir sumokant į- 
stojimo mokestį 1O doLKlu 
bo v-ba tvirtina naujų na
rių priėmimą, ir c/klubo 
nariu nustoja būt i,atsilikęs 
nario mokesčio mokėjime 
vienerius metus.

Birželio 22 d. 8 vai.v. 
Grand House viešbučio an 
tro aukšto salėje šaukia
mas visuotinis narių susi 
rinkimas. Bus svarstoma 
30 akerių žemės sklypo 
pirkimas šaudyklai įrengti 
Žemė yra 3 mylios už Ca 
ledonijos.Valdybos pasiū
lymas yra priimtas,tik re i 
kalingas narių patvirtini
mo. Narių dalyvavimas bū 
tinas.

Birželio 26 d. 1 vai.po 
pietų klubas ruošia išvyką 
-pikninkąp.Matuliūno va-, 
sarvietėje prie Erie ežero,

Programoje:šaudymas į 
taikinius, žvejojimas ir lo 
terlja.Trims geriausiai su 
šaudžiusiems, ir didžiau
sias žuvis sugavusiems 
bus duodamos premijos .Tu 
Tintieji latvelius prašomi 
juos atsivežti.

Mažamečiams dešrelės 
ir vaisvandeniai bus duoda 
mi dovanai. Be to, jiems 
bus kitų staigmenų.

V-ba kviečia klubo na
rius, draugus ir pažįsta- 
rhus Išvykoje dalyvauti ir 
popietę praleisti gamtoje.

Į p. Matuliūno vasarvie 
tę vykstama per Port Do
ver iki Vittoria.Iš Vittoria 
yra rodyklė Į F tsher’ s Glen. 
Pavažiavus 4 mylias ir nu 
atleidus į pakalnę,yra iška 
ba Trillium Cottages. Čia 
ir yra išvykos vieta.

Klubo Valdyba.

LONDON, Ont.
SKAUTŲ VADOVAS BAIGĖ 
UNIVERSITETĄ

Londono lietuvių skautų 
vietininkas skautininkas 
Miras Chainauskas gegu
žės pabaigoje baigė Wes
tern Ontario Universitetą 
Londone ir gavo Bachelor 
of Arts diplomą.

Tai gražus pavyzdys, 
kad pradėtas studijas ne
reikia užmesti, o, atsira
dus progai, nors vakarais 
ar per vasaros atostogas 
-jas vėl tęsti ir sėkmingai 
užbaigti.

Mielasis mūsų skauti
ninkas, gimęs 1923 m. ii 
gimnaziją baigęs Rokišky 
je 1942 m., studijas prade 
jo 1947 m. Vokietijoj-Ham 
burge Pabaltijo tautų uni 
versitete. Minėtas univer 
sitetas buvo žinomas ir re 
gistruotas čia užjūriuose. 
Todėl Western Ontario uni 
vers itetas užskaitėM.Chai 
nauskutten išeitus penkis 
mokslo dalykus ir tuo, žino 
ma,sutrumpino studijų lai 
ką.

Naujam akademikui pa 
gerbti Londono skautai tu 
rėjo specialią sueigą, kur

PIRMOJI PROGA 
Vankuveryje

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

2. Natūralios sibiriškos kailio kepurės -- 
rusiškos voverės, aviuko 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, 
Vancouver 6, B.C.
Tel. 253- 8642.

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

SUDBURY
PASIŽYMĖJO LIETUVIS 

ŠAULYS
Sudburio 33 technikos ba
taliono karių šaudymo ptr 
menybėse- Camp Patawa- 
va, Juozas S t a š k u s 
gavo pirmąją vietą kaip 
daugiausiai sumušęs taš
kų. Apdovanotas trofeja. 
Apie tai gražiai rašė The 
Sudbury Star, o CKSO-TV 
parodė jį per sporto žinias 
M NUSIPIRKO KOTELĮ

J. Gudriūnas nusipirko 
nemažą hotelį-"Prospect',' 
182 Elgyn St.S. ,tel:675 - 
8562.

Tuo pačiu L.B. Valdybą 
yra pakvietčs surengti ge
gužinę jo vasarvietėje, pr
ie French River upės, vi
siems Sudburio ir apylink 
kės lietuviams. Būtų gra
žu, kad lietuviai, atvykę į 
Sudburį iš kitų vietų atsotc 
gų ar šiaip reikalais, neie 
škotų kitų hotelių nakvynei,
bet kreiptųsi pas savo atut kant mitybą nevengti fizi- 
ttetį-"Prospeckt" hotelyje. niodarbo ir mankštos, kas 
J.Gudrianui geros sėkmės padeda sulaikyti tukimą, 
biznyje. Maistas turi atatikti
PARUOŠĖ VASAROS SEZO žmogaus amžiui, lyčiai,

NUI 
Broliai Petras ir Povilas 
Juteliai savo vasarvietę 
prie French River įlankos 
puikiai paruošė vasaros se 
zonui, įrengdami gražų pa 
plūdimį, lietuvišką pirtį, žu 
vims rūkyklą, šokiams aik
štelę ir tt. Taip pat pagra
žino ir vasarvietę pavadi - 
no "BARAVYKAS".

savo vadovą labai nuošir 
džiai sveikino, linkėjo ge 
riausios sėkmės, žadėjo
pasekti jo pėdomis ir įtei 
kė prisiminimui gražią do 
vanėlę. L. E-tasI. ■■ ....... u
Nepr. Lietuvos administra
cija nuoširdžiai dėkinga vi
siems, kas prenumeratą su 
moka už metus pirmyn.

BŪKIME SVEIKI
DR. A. GRIGAITIS;

MAISTAS SENSTANT

Pas senstančius žmo
nes lėtėja maisto apykaita, 
lėtėja hormonų gamyba, lė 
tėja įvairių maisto virški 
nimo liaukų rekrecija.lėtė 
ja fiziologiniai ir biologi 
niat procesai organizme, 
didėja cholesterino kiekis 
kraujuje. Tai yra gamtos 
įstatymas,kurio nė vienas 
žmogus neišvengia. Skirtu 
mas tas,kad pas vieną anks 
čiau,pas kitą vėliau senėji 
mas vyksta.

Reikia pasakyti, kad se 
nėjimoprocesągalima dau 
giau ar mažiau užtormo- 
zuott-sulaikytt.Štame rei 
kale mityba turi didelės 
reikšmės.Pirmiausia rei 
kia sumažinti maisto kalo 
rijų kiekį, pav. nuo 2800- 
3000 iki 24OO-26OO.Tvar 

ūgiui, svoriui. Mažinamas 
maisto kiekis angltavande 
nių, riebalų sąskatton.gi 
baltymų kiekis paliekamas 
nepakeistas^ inoma.nema 
žinamas ir vitaminų kie
kis.

Senstančio žmogaus 
maistas privalo būti įvai
rus.Kad sumažinus kalori 
jų kiekį valgyti mažiau duo 
nos,kruopų,makaronų, sal 
durnynų. Bendrai saldžlų- 
milttnių gaminių, didinti 
daržovių,vaistų kiekį. Vai

$ SUSIVIENIJIMAS
L LIETUVIŲ

A AMERIKOJE
SLA — jau 80 metų tarnauja lietuvių visuomenei 

ir išmokėjo daugiau kaip SEPTYNIUS MI
LIJONUS dolerių savo apdraustiems na
riams.

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

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
dą — Endowment Insurance, kad jaunuolis 
gautų pinigus aukštojo mokslo studijoms 
ir gyvenimo pradžiai.

SLA — duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pi
gią TERM apdraudą: 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 j kuopų veikėjus ir jie plačiau 
paaiškins apie Susivienijimo darbus.

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

šiai, daržovės turi mažai 
angliavandenių, bet daug 
vitamtnų,mineralinlų drus 
kų. Beto,daržovės regu
liuoja žarnų veiktmą-šali 
na jų užkietėjimą, kas se 
natvėj turi didelės reikš
mės .Senatvėj reikia varto 
tijau ir augalinius rieba- 
lus-aliejus,iš kurių kai ku 
rie turi gan žymų kiekį me 
džiagų,kurios veikia apy
kaitą cholesterino, kurs 
yra sklerozės priežastis . 
Mažinti gyvulinių riebalų 
kiekį. Senatvėj geriausia 
visiškai nevartoti sunkiai 
virškinamų riebalų, ypač 
kiaulės taukų,avies lajaus. 
Naudoti ne riebią mėsą. 
Mažinti ir saldžiosios grie 
tinėlės kiekį.Grietinėlę ga 
Įima pakeisti grietine,kuri 
turi nemažai lecitino.kurs 
normuoja cholesterino apy 
kaitą.Senam amžiui tinka 
pieno produktai. Kartą, du 
kartu savaitėje visiškai ne 
vartoti mėsos, vieton jos 
neriebi žuvis,pieniški pro 
dūktai, daržovės.

Patariama varškė, rūgu 
s is pienas .Šie produktai tu 
rt lengvai virškinamųjų bal 
tymų .Be to, rūgusiame pie 
ne yra pieno bakterijų, ku 
rios mažina puvimo proce 
sus žarnose.

Ypatinga dieta senatvėje 
ne reikalinga, jei bent sus ir 
gus.Senstant reikia priim 
ti domėn, kas aukščiau pa 
sakyta.
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Arūnas Ališauskas
JAUNIMO KONCERTAS 
Op. sol. E.kardelienės Mu
zikos studijos mokinių kcn 
certas sekmadienį AV sa
lėje buvo sėkmingas ir gr
ažiai praėjo. Studijos ve
dėja koncerto pradžioje pa 
sveikino mokinių tėvelius 
ir visus svečius, kurie do
misi jaunimo muzikiniu au
gimu. Suminėjo kelias pa
vardes asmenų, kurie kas 
met koncertus lanko. Po 
to suminėjo naujus, pir 
muosius metus besimokiu 
sius mokinius-S. Janulto- 
nytę ir sesutes Gudaltes, 
visas kaip geras mokines, 
kurios per metus padarė 
pažangą gerą. Pažymėjo, 
kad sunkiau esą su daino

mis, nes kai kurie moki
niai vis sunkiau supranta 
kalbą, bet pažymėjo, kad 
yra žymių balsinių gabu
mų, kaip Petras Vaupšas 
Danutė Styraitė ir kt.Bet 
koncerto metu paaiškėjo, 
kad yra ir daugiau gerų 
dainininkų ir dainininkių 
kaip Vaupšattė, Norvaiša, 
Lukaltytė, Murauskaitė ir 
kiti, ir beveik visi gerai 
dainavo. Koncertas po to 
vyko dideliu dėmesiu vi
sų suaugusiųjų stebimas 
ir nuoširdžiai gaustais plo 
jlmais įvertinamas. Kon
certui pasibaigus mokinių 
tėvų vardu A.Ališauskas 
su Ponia Gudiene mokyto 
ją gražiai pasveikino, pa 
gyrė mokinius, kad visi 
gražiai koncerte pasiro
dė ir linkėjo jiems tolime 
snės sėkmės. Mokytojai 
įteikė rožių ir dovanų, ir 
mokiniai daug dovanų.

Montrealio lietuvių žvejų-medžiotojų klubo "NIDA" steigėjai ir valdyba. 
Iš kairės sėdi:P. Petronis, V. Viliušienė, J.Kęsgailienė, J.Siaučtulis, Pr. 
Bukauskas, Stp.Kęsgailą,A.Mylė; stovi: K.Kiaušas, J. Adomaitis, J. Vi- 
liušis, St. Vyšniauskas, J.Dalmantas, Br.Kirstukas, K. Toliušis, K.Marti 
nėnas,S.Pocauskas irA.Keblys. Foto Tony's Laurinaičio.

BIRŽELIO 25 d. Lietuvių Karių Veteranų S - ga 

“RAMOVE" Montrealio Skyrius ruošia

Joniniu Gegužinę
SKRUIBIO ŪKYJE. Lietuviška muzika, minkš

tų gėrimų bufetas. 
Visi kviečiami atsilankyti.

Valdyba.

DR. J. S E M O G A S

5441 BANNANTYNE, Verdun.
Pirmadienįir
ketvirtadienį " ' P’m‘
antradienį ir - ., ... 2—4 p.m.penktadieni

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

POT-3175: namu 366 - 9 5 82.

D A N T U G Y D Y T 0 1 A S
Dr. J. MALIŠKA

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

Namų tel.: MU 1-2051.

TOFt^NTO

Kadangi Arūnas Ališaus 
kas nori baigti Konservai 
toriją, tat mokytoja, kuri 
jį mokino 6 metus, jam p 
palinkėjo sėkmės ir toli
mesniam mokslui įteikė 
gaidų. Arūną Ališauską į- 
vertino kaip labai stropų 
mokinį /jis per 6 metus 
nepraleidė beveik nė vieno 
nos pamokos/, gabų ir pa
reigingą.

MONTREA LIO LIETUVIŲ 
ŽVEJŲ - MEDŽIOTOJŲ 
KLUBO "NIDA" INFORMA 
CIJA

Neseniai įsisteigęs Mont 
realio Lietuvių Žvejų-Me 
džiotojų klubas"Nida" ra
do savo atgarsį netik Mont 
realio, bet ir už jo ribų 
esančioje lietuviškoje ben 
druomenėje,pasitinkant jį 
įvairiais komentarais, lin
kėjimais irkritika.Tai nor 
malus dėmesio atkreipi
mas.

Noris i priminti, kad klu
Užbaigai, mokytoja dėko bas "Nida" jungia visus 

jos visiems už atsilankymą žvejojimo ir medžiojimo

St.CatherineE.yra šaukia 
mas visų klubo narių ir vi
sų,kurie pareiškė norą bū
ti klubo nariais, susirinki
mas .Vis i maloniai kvieč ia- 
mi dalyvauti.

Nariams bus išdalina
mos premijų gavimo for
mos ir nario kortelės.

Taip pat bus galima už 
s išakyti steigiamojo su
sirinkimo metu padarytą 
fotografiją.

Žvejys aktyvus ir punk
tualus. V-ba.

TORONTO
UNIVERSITETĄ 

irkt.aukštąsias mokyklas 
baigusių išleistuvės.

Toronte virto tradicija: 
kasmet baigusiems aukš
tuosius mokslus jau penke 
ri metai veikianti Studentų 
rėmėjų būrelio valdyba pa 
vasarį birželio pirmą sa
vaitę suruošia išleistuves. 
Šiais metais tas vyko IO . 
6. Pranciškonų naujoje sa 
Įėję. Šiose įspūdingose iš 
kilmėse dalyvavo batgusie

kuo yra paremiamos jauni 
mo kultūrinės pastangos.
Dėkojo Klebonui T.K. Peč 
kiui palankumą Studijai ir 
Daktarui Valiuškiui, ku - 
ris su šeima buvo atvykęs, 
jau trečius metus iš eilės, 
net nuo Tūkstančio salų iš 
JAV /16O mylių’? /. Po to
Tony Laurinaitis visus nu
fotografavo, studijos vedė 
ja visus pavaišino saldain 
tais. Koncerto muzikinis 
vertinimas žada būti se - 
kančiame N L nr.

DR. A. O. JAUGELIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA 

1410 Guy Street, 1 aukštas 
11 • 12 kambarys.

Tel. 932- 6662: namų 737- 9681

ADVOKATAS
STASYS DAUKŠA, LI.,D.

4 Notre Dame St. E.
Suite 902 ir 903

Tel: 861-8478 ir 861-8478

AUŠROS VARTŲ 
ŽINIOS

vai,draugai, daug studen
tijos, Lietuvos gen.konsu 
lasdr.J. Žmuidzinas.KLB 
pirmininkas A. Rinkūnas , 
Toronto KLB p-kas A. Kuo 
las.Akademikų d-jos ats . 
inž. E. Čiuplinskas, Arch . 
ir inž.S-gos p-kas J. Vin 
gilys,šv. Jono par.ats .kun . 
Staškevičius, Prisikėlimo 
par.klebonas Tėvas Placi 
das ."Tėviškės Žiburlų"re 
daktorius dr. P. Gaida, ra

Baikausktenė. Šia proga 
reikta nuoširdžiai padėko 
tt visoms ponioms, kurios 
stalus apkrauna valgiais, 
suaukoja daug darbo valan 
dų ir gėryb lų paaukodamoa.

Atėjusieji svečiai,vyrai, 
dažnai net nepagalvoja , 
klek čia reikia įdėti darbo 
ir lėšų, kad tie stalai taip 
puikiai atrodytų. Pagarba 
visoms darbo bitelėms . 
Tėvai Pranciškonai visuo 
met salę duoda dovanai, 
kai trūksta pinigų, tai dar 
prideda dešimtkes.

Po minėtų vaišių buvo 
lietuviškos dainos ir šo
kiai.

Šiais metais Toronto 
universitetą baigė:

G. Balčtūnas-įsigijo ad 
vokato teises.
Baigė Ontario College Edu 
cation ir įsigijo gtmn. mo 
kytojo teises:
D. Pacevičtūtė, K. Poškus, 
G. Rinkūnaitė, V. Staniūtė, 
V. Čegytė, T. Valius/daili 
ninkas/, B. Šalna.

Arts fakultetą kalbų sky
rių baigė:
J.Balsaitė ir V. Juška. 
Odontologijos fakult.baigė 
ir gavo dr. laipsnį bei dan 
tų gydytojo teises-R.Kar 
ka.Inž.fakult. su chenijos 
tnž.teisėmis-S .Masionis,

LAIMA ŠVEGZDAITĖ,

Toronto atstovė į Pasaulio 
Jaunimo Kongreso “Miss 
Lithuania“ kontekstą, yra 
gimusi Vokietijoje, keletą 
metu gyvenusi Brazilijoje. 
Baigusi liet, šeštadienio mo 
kykla ir aukštesniuosius Ii 
tuanistinius kursus, baigusi 
angliškąją gimnaziją Toron 
te ir ruošiasi studijuoti oden 
tologiją. Salia to, studijuo
ja muziką St. Gailevičiaus 
studijoje, lankė dramos stu
diją, studijavo meną (tapy
bą) ir modeliavimą. Plunks
nos darbininkė - poetė ir žur 
naliste. EilėrasČius rašo lie 
tuviškai ir angliškai, buvo 
Toronto jaunimo laikraščio 
“ Pirmyn Jaunime“ redaktorė.

DR. V. GIR1UNIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA

5330 L’Assemption Blvd., 
Tel. 255 - 3535.

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.,

DR. IRWIN COP N I CK
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

Notaras
J. BERNOTAS 

B.A., B.C.L.

Sun Life Building 
Suite >200!

Tel.: UN 6-4364.

DR. IRWIN COPNICK
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

__________________■ -1

Notaras
J. BERNOTAS 

B.A., B.C.L.

Sun Life Building 
Suite >200!

Tel.: UN 6-4364.

LIETUVIŠKAS PUSVALANDIS GIRDIMAS KAS 

ŠEŠTADIENIS PER CFMB STOTI 
BANGA 1410, 5.30 VALANDĄ VAKARO.

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

„EITAS 1465 De Seve St., Montreol 20, P.Q.
TEL. 766 - 5827

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

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

KASOS VALANDOS:

1465 DE SEVE:
Sekmadieniais 10.30- 12 30. 

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

Vakare: trečiadieniais ir , 
penktadieniais 7.00 - 9.00 vol.

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

Diena: penktad. 1.00 - 6 00 vai 
Vakare: pirmadieniais, trečiadieniais 

ir nenktadieniais 7.00 - 9.00 vai.

mėgėjus, nežiūrint am
žiaus,luomo,partinių, reli 
ginių ir kitokių įsitikini
mų.

Užtenka turėti noro sa 
ve vadinti lietuviu ir būti 
klubo nariu, kaip kad ir ki 
tų tautybių žmonės turi sa 
vo klubus, kuriuose randa

Rinkliava pereita sek 
madienį -- $218.00. 
-- Vasaros ofiso tva-ka: rei 
kalui esant, skambinti ar at
eiti rytais - 9 vai. iki 11 
vakarais - 6 vai. iki 8 vai.

- - Pirmasis menesio penk 
tadienis: liepos 1 d./mišios

dlo vai. ved. J.Simanavi
čius, J. Matulionis ir kt.

Paminėti atstovai svei
kino baigusius jaunuolius, 
linkėdami neužmiršti lie
tuvybės.

Studentų vardu sveikino 
E. Dvylattytė, o tėvų-Bal 
sas iš St.Catharines.

M. Pakauskattė-bibltote- 
kos mokslo skyrių, V. Pus 
vaškytė-General arts fa
kultetą, E.* Naujokaitė-Au 
gustinavlčienė - farmaci
jos fakultetą,E. Sadauskai 
tė-Arts fakultetą. St. Šal
kauskis-biologinės medi
cinos skyrių, G.Skrlnskas 
ir Ž .Šlekytė-Arts ir seten 
ce fakult., J. Treigys-inž.

-Arts fakult. JI. Vaitkutė- 
Ont.College education,Str i 
mas-muzikos fakult., L. 
Mažeikytė-Arts fakult., J. 
Ctriūnas-Master laipsnis 
iš chemijos, V. Šemas- 
Master laipsnis iš inžlnie 
rijos, D.Kvtetytė-Master 
laipsnis iš psichologijos, 
St.Ažubalis-Toronto uni
versitete baigė skaičiavi

fakult.atomo.ftzik. inžlnie mo mašinų, computertų

progos savo pomėgiams 
pasireikšti organizinto 
junginio formoj.

Klubas "Nida'kaip atski 
ras Lietuvių vienetas, ne
prarasdamas savo veiki
mo iniciatyvos ir teisių, 
yra įsijungęs į Kvebeko 
provincijoje esančią Mol 
šono organizaciją, kuriai 
priklauso per 60 klabu ir 
kuri įvairioms premijoms 
kas metai skiria per 1O 
tūkstančių dolerių.

Daugelis tokio pobūdžio 
klubų turi "charterį" ir 
yra gavę iš provincijos vai 
džios atskiras teritorijas 
su vandens ir miškų plo 
tais ilgo termino išnuoma 
vimams už visai minimali
nę kelių dolerių nuomą me 
tams.

Tokios galimybės yra ir 
mūsų klubui "Nidai".Tuo 
reikalu jau yra padaryti 
pirmieji žingsniai su pro 
vincljos valdžia.

Tuo reikalu įvairiems 
klubo veiklos klausimams 
aptarti be t platesniam išst 
aiškinimui rūpimų klausi 
mų birželio mėn. 28 d. 8 
vai. vakaro/antradienį/, 
DLK Vytauto klubą2I59-61

EXPO 67
Visų rūšių parodos bilietai 
gaunami “Lite“.

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

J. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS

SIUVU IR PARDUODU
Taisau ir Remodel iuoju
Vasaros laike saugojimas 

Z Storage /.

6396 Bannantyne, Verdun.
PO 7-6183.

7.30 vai. vak.
-- Sveikiname visus Jonus, 
Petrus ir Povilus vardinių 
proga.
-- Linkime visiems gero va 
saros poilsio, kad sekantį 
rudeni galėtume pradėti visi 
tęsti savo darbą: mokyto
jams mokyklose, veikėjams 
organizacijose, tėvams šei 
mose,visiems parapijiečiams 
p arapijoje.

-- Vaiku vasaros stovyklėlė 
lietuviams vaikams nuo 4 iki 
7 metų prasideda birželio 27 
d. ir tęsis iki liepos 8 d. No
rintieji tesikreipia pas sese
les tel. 766- 9397.
-- Liepos mėnesi visus rei
kalus tvarkys T. St. Kulbis.

Baigusių vardu visiems 
padėką pareiškė stud. G . 
Skrlnskas.

General.kon.dr.J. Žmut 
džinas įteikė kiekvienam 
po lietuvišką medžio dro- 
žinį/P.Misevičiaus/ štili 
zuotą kryžių, Gedimino pi 
lį ir kūrinį.

Visas iškilmes vedė Stu 
dentų Rėmėjų būrelio vai 
dybos p-kas J. Karka, tai 
kininkaujant inž.P.Čepon 
kui ir D.Baturienei.

Vaišes labai puikiai su 
organizavo D.Baturienė, 
kuri stalus apkrovė val
giais,nė sėjant,nėpiajant, 
būrelio narėms suauko - 
jant.Šeimininkauti padėjo 
p.J.Augustinavtčienė ir p.

rlus,H.Steponattls,R.Strt skyr. .Ottavos uni.-fllozo 
maitytė ir E.Vaičeltūnaitė fiją. In.,

D.L.K. VYTAUTO KLUBAS
21S9-61 ST.CATIIERINE E., MONTREAL.

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

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

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

Petrulį, tel: 522-2353

NEIMAN, BISSETT & SEGUIN

WISH TO ANNOUNCE 

A CHANGE OF ADDRESS TO

SUITE 208, 25 ADELAIDE STREET WEST

TORONTO 1, ONTARIO

OUR NEW TELEPHONE NUMBER IS 363-1112

APSIDRAUSK!
ADAM0N1S INSURANCE AGENCY INC.
GAISRAS - AUTOMOBILIAI - ATSAKOMYBĖ - GYVYBĖ

F. ADAMONIS
Chartered Insurance Broker

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

S - tos “ Lite“ No. 752 D

A. NORKELIDNAS
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.

I.G.ELECTRIC R'd.
Elektros kontraktorius

IGNAS G U R C I N A S .

889 --56 Avenue
L a c h i n e, Tel. 631 ■ 0882 .

LAIKRODININKAS
ANTANAS ŽUKAS 
1855 WELLINTON ST. 

Tel. WE 2- 0644.
TAISAU IR PARDUODU 

ŽEMOMIS KAINOMIS 
LAIKRODŽIUS IR JUVELYRUS.

AR ŽINOMA, KAD

’’NEPRIKLAUSOMOS 
LIETUVOS“ SPAUSTUVĖ

spausdina bilietus, pakvietimus, vizi
tines ir padėkos korteles, įvairius 
blokus, receptams lapelius, vedybi
nius pakvietimus, mirti es atveju už- 
uc jautos laiSkus, visokius ” statemer. 
tus”, vokus su adresais, laikraščius, 
žurnalus ir knygas,
Darbą adieka pigiau,negu kitos spaus 
tuvės. Ktie&ane įsitikinti.

Spausdinius gedime priimti paštu ir paštu 
pasiųsti.

Adresas: 7722 George Street,
LaSalle,Montreal,P. Q. 
C anodo.

Jį^FORD
Sales Limited

4415 Bannantyne Ave., 
Verdun.

FALCON-FAIR LANE 
GALAXIE—THUNDERBIRD

MUSTANG —TRUCKS

USED CARS
1 year guarantee.

Kreipkitės į
LEO GURECKAS

Sales Managers Assistant Tel. namu DO6-2548
Keating Ford lietuvis atstovas Įstaigos 769 8529

769-8831. 1
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