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Trečiosios Amerikos Jungtinių Valstybių ir Kanados lietuvių trečiosios Dainų Šventės choras. Dešinėje PLB Valdybos pirmininkas 
Jaunimo Kongreso ruošos komiteto pirmininkas Algis Zaparackas.

Juozas Bachunas, Miss Lithuania Giedrė Galinytė ir 
Foto: V. Juknevičiaus.

PASKUTINES NAUJIENOS
tas. Tai yra realus ir teisin
gas reikalų padėties suprati - 
m as.

Politinėse padairose praė
jusių. dviejų savaii 
buvo svarbiu įvykių.. ---------

VARŠUVOS PAKTO 
KONFERENCIJA,

vykusi Komunijos sostinėje 
Bukarešte. Konferencija vy
ko labai sunkiai dėl to, kad 
Rumunija pasiryžusi išsilais
vinti iš priklausymo Maskvai 
ir turėti laisvas rankas. Ru
sai labai Rumuniją, spaudė ir 
tiek pasiekė, kad komunika
tas apie konferenciją, konsta-

Politinių ivykių priešakyje 
tebestovi, kaip opi žaizda, 
KARAS INDOKINIJOJE.

Amerikos ir prezidentas ir 
atstovas Jungtinėse Tautose 
kasdien kartoja šauksmą tar
tis dėl taikos, bet jų šauks
mas ligšiol buvo ir tebėra 
kaip “ šauksmas tyruose“ , ku
rio agresoriai nenori girdėti. 
Todėl kitos išeities nėra,kaip 
karą tęsti.

Vietkonga gi reikia supras
ti. Juk
KARAS VYKSTA VIETNAME, 
ne Vietkonge. Komunistai įsi
brovę į Vietnamo teritoriją 
daugelyje vietų ir tikisi Viet
namą greit baigti užgrobti. -tuoja Varšuvos pakto valsty- 
Būtų juokinga, kad komunis 
tai, pradėję karą ir užvaldę 
didelius Vietnamo plotus, pa
sitrauktų. Juk komunistai ne 
gi pokštus krėsdami įsibrovė 
j Vietnamą. Užgrobę Vietna 
mo plotus, negi jie gali sutik
ti derėtis dėl taikos, kai tiki
si visą Vietnamą užgrobti.

KOMUNISTAI SUTIKS TAIKY 
TIS TIKTAI TADA,KAI RAMA 
TYS, KAD PRALAIMI.

Kol jie dar turi persvarą, 
tuščios kalbos apie taiką. Ne
bent Vietnamas ir Amerika 
kapituliuotą, kaip to reika
lauja Vietkongas, Pekinas 
ir Maskva.

Nuostabu, kad ir Kanados 
min.pirm. L.Pearson susirū. 
pino Amerikos bonbardavi - 
mais Vietkongo, bet nesirūpi
na, kad Vietkongas priimtų 
JAV pasiūlymus. Visai kitaip 
į šį klausimą žiūri Australi
jos min. pirmininkas.

Bet JAV prezidentas, atro. 
do, jau gerai supranta, kad 

TIKTAI NUGALĖTAS VIET
KONGAS SUTIKS 
TAIKYTIS
ir todėl jau sako, kad ir Ame
rikos visuomenė palaikytų jo 
politiką, nes tiktai tokiu at
veju ir karas bus greičiau baig-

biu vienybę, bet ištiktųjų tai 
tiktai forma, bet ne turinys.

Kitas svarbesnis įvykis •
Prancūzijos prezidento

DE GAULLE LANKYMASIS 
RUSIJOJE.

De Gaulle Rusijoje buvo 
iškilmingai priimtas ir taip 
išlydėtas. Esą susitartą dėl 

Čią bėgyje kultūrinių mainą,kurie dabar 
Vienas madoie- Pasisakyta apie tai-- 

kos išlaikymą ir glaudesnius 
ryšius ir net tam tikslui esą 
bus nutiestas tiesioginis Mas 
kvos- Paryžiaus kabelis,koks 
yra tarp Baltųjų rūmų ir Krem
liaus. Maskvos palfaupsihtas 
De Gaulle, matyti, rusams yra 
davęs pažadą dėl pavergtųjų 
tautų, ir pirmieji ženklai jau 
yra. Argi jis išsižada Didžio 
sios revoliucijos principų; 
laisvės,lygybės ir brolybės?
Praėjusią savaitę 

ARGENTINOJE ĮVYKO 
PERVERSMAS.

Susitarę aviacijos, laivyno 
ir sausumos kariuomenės vir

šininkai nuvertė prezidentą 
ir patys pasiėmė valdžią. 
Nepalankiai sutikti užsienio, 
jie paskelbė, kad Argentina 
eis prie demokratinės santvar 
kos. Prezidentas Illi'S, paša- 

. lintas, jo vieton paskirtas 
. Juan parlos Ongania.

INDONEZIJOJE 
REVOLIUCIJA t, . 
tęsiama toliau. Valdžios prie-

1 šakyje dabar yra gen.Suharto, 
bet jis pranešė, kad greitu 
laiku bus sudaryta nauja vy
riausybė, kuri sieks valsty
bėje įvesti demokratinę san
tvarką. Sukamo atimtas am- dang i jos rankose yra karo 
Žino prezidento titulas ir gen. 
Suharto pavesta suformuoti nau 
ja vyriausybė. Pasmerktas ko
munizmas su Leninu ir Mark
su. Kompartija uždaryta. Su
kamo laikų darbai bus peržiū- 
ti ir patikrinti. Tautos susi
rinkimas šiuos nutarimus pa- šė pasiųsti stebėtojus, 
darė vienbalsiškai. *

ĮVAIRIOS TRUMPOS 
ŽINIOS

• JAV astronominė stotis 
Surveyer jau atsiuntė 2OQ, 
OOO Mėnulio fotografijų.
• Atnaujinta nusiginklavi 
mo konf erenc i ja Genevo je, 
bet apie nusiginklavimą 
nekalbama. Rusų atstovas

i e. kaltino JAV už karą Viet
name, o Anglijos atstovas 
-rusus,kad jie neprotingai 
elgtasi palaikydami karą 
Vietname,nes Rusija gitu 
rėš rūpesčių su Kinija, ka

KAS NAUJA KANADOJE
KOVA DĖL SOCIALINIO KANADOS DERYBOS SU 
APRŪPINIMO KARJBU KRAŠTAIS

Kanados parlamente kuris Kanadoje dabar vieši Kari- 
laikas kai vyksta kova dėl į- bijos sričių pareigūnai: Tri

nidado-Tobago, Gvinėjos, Ja
maikos, Antiguy, Buhamu, Bar- 
bados, Britų Hondūro, Domini 
kos, Grenados, Montserratos, 
St.Kitts-Nevis Angilla ir St.

statymo, vadinamo The Assii 
tance Plan, kuriuo nustato
mas socialinis aprūpinimas. 
Naujademokračiai, pakartoda 
mi ankstyvesnius konserva
torių pasiūlymus, reikalauja, Vincent. Su jais tariasi Pear- 
kad senatvės pensija būtų pa soni Martin, Winters, Pickers 
kelta iki 100 dol. mėnesiui, gill, Sharp dėl prekybos, kul- 
Liberalai, kurie minimą įpta tūrinių mainų, transporto' ir 
tyma įnešė, sako, kad pagal t.r> prekyba kasmet su tais 
planą pensija gali būti ir di kraštais Kanadai duodavo apie 

___ r_________desnė negu 100 dol., bet rei 100 miL dol> apyvartoSt
nlo vieneto-rupijos-deval- kia Rodymų, kad pensininkas * Kanada pasiryžusi įstaty- 

neturi iš ko gyventi. Naujade mįškai sutvarkyti radio ir te- 
mokračiai sako, kad negražu leviziją. Tuo tikslu išleista

‘ Baltoji knyga“ , kuri reika- 
a nušviečia,
STIPRIAU PARĖMĖ 
ATLANTINES
PROVINCIJAS

Susisiekimo min. Pickers 
gil pranešė parlamente, kad 
federalinė vyriausybė pasky 
rė Atlantic Development 
Board žymias pinigų sumas, 
kurios yra pramatytos tu pro 
vinciju ūkiniam lišplėtimui, 
pirmiausia - pramonei.
PROF.DR. A. PAPLAUS- 
KAS-RAMŪNAS PARAŠĖ 
naują knygą "Dialogas 
tarp Romos ir Maskvos", 
kurios pristatymas įvyks 
Ottawoje šio liepos mene 
šio 14 d. 8 vai. vakaro Ta 
baret Hali, 5 Mc Dougall 
Street.

RODNEY LIETUVIŲ KLUBAS 
liepos 23 d. 5 val.p.p. savo 
naujai įsigytoj sodyboj prie 
Furnivall Rd.,}-? mil. i šiaurę 
nuo 401 plento- Rodney išva
žiavimo ruošia su užkandžiais 
minkštais ir kietais išgėrimais 
lietuviškas gegužynes.

Kviečiama ir tikimasi gau
saus atsilankymo svečių iš 
apylinkinių lietuvių gyvena
mų vietovių.

raktas.
• Indijoje padaryta pinigi-

vacija.Rupijos kaina sum 
ažinta beveik pusiau.

• Tailandas kreipėsi į 
Jungtines Tautas ir papra

tyrinėti žmogaus neturtą,to- « 
del reikia visiems nustatyti j 
100 dol. Įstatymas priimtas 
dviem skaitymais.

Trečiosios Dainų šventės jaunimo choras, vedama F.Strolios ir kanklių orkestras, vedamas O. Mikulskienės. Foto: V. Juknevičiaus
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LAIMĖJIMAI
3 ŽEMĖ! SKLYPAI

Žemės sklypas N-.. 220 • <000 sq> pėdų 

” •’ Nr. 229 - W00 •• ••
” ” Nr. 230- *394 •• ”

Visi sklypai randasi Montreello prlomlesty|e 
Francois de Sales, country of Lavol. 
Sklypų vertė 1000.00 kiekvieno.

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

Visur kitur $ 7.00 Other Countries . . . .$ 7.00
Adresų pakeitimas 25 et. (su prenum. arba sml. pašto ženklais). 

Ilgalaikiai skelbimai, pagal susitarimą, gauna nuolaidų.

su Kanados Lietuvių Fon
do Taryba ieškant kelių į- 
registruoti Lietuvių Fon
dą taip, kad nebūtų pažei-

DIDŽIOSIOS DIFNOS
ČIKAGOJE

1966 metų liepos 1-3 die
nos Č ikagoje buvo tikrai di
delės lietuvių išeivijos gy 
venime dienos, kurių pa - 
sėkmės aiškės per ijgesnį 
laiką, kai bus suvesti visi 
duomenys ir kai bus atlikti 
visi jų užsimojimai.

Stambiai klasifikuojant, 
tas dienas sudarė du didie-

tės vardo buvo daug. Iš jų 
būrio komisija išrinko me r 
gaitę iš Bostono, Giedrę 
Galinytę.Dėkodama už su
teiktą garbę, ji pasakė tu
riningą kalbą, vertą jos ti
tulo.

Vieną iškiliųjų momentų 
Kongreso rėmuose sudarė 
Dariaus Lapinsko sukurto-

kurie siunčia savo vaikus 
į šeštadienines mokyklas, 
garbė mokytojams, kurie 
juos gražiai išmokina ir 
garb ė visiems tautiečiam, 
kurie rūpinasi, kad šis jau 
nimas atvežamas į Dainų 
šventes, net iš Kaliforni
jos'.
IŠKILMINGOS PAMALDQS, 
skirt ir Kongresui ir 
Dainų šventei, buvo laiko
mos ir katalikų iievange- 
likų bažnyčiose.Jas laikė

2. Krašto Tarybos šio ru
dens sesija nutarta šaukti 
š/m spalio mėn.8-9 dieno- 
nomis-Padėkos Dienos sa- 
vaitgalyje -Hamiltone ar 
Toronte.
3. Apie pusė apylinkių dar 
nėra sumokėjusi solidaru
mo mokesčio procentą už 
1965 metus. Labai prašome 
nedelsiant tai padaryti,nes 
Krašto Valdybos kasa ry
šium su Jaunimo Metais 
ir kitais dideliais įvykiais 
smarkiai tuštėja.

A .Rinkūnas 
Krašto V-bos pirm.

L. Tamošauskas 
Sekretorius.

Pasaulio lietuvių jaunimo Kongreso atidarymo momentas: dešinėje Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės pirmininkas Juozas Bachunas sveikina Kongresą,Kai
rėje atidaromąją paskaitą skaito Dr. Henrikas Nagys; atvaizdo viduryje Kong
reso ruošimo komiteto pirmininkas inž. Algis Zaparackas. Foto: J.K.

ji komponentai: Pasaulio 
lietuvių jaunimo Kongre
sas ir trečioji JAV ir Ka
nados lietuvių Dainų šven
tė. Tačiau kiekvieną šių 
komponentų sudarė dar po 
kelius komponentus, ypač 
Jaunimo Kongresas :stovy- 
kla, sportas, Lietuvaitės 
rinkimai,paskaitos, sim
poziumai, opera, rezoliu 
sijos, ir Dainų šventę su
darė; dviejų sambūrių kon
certai ir jaunimo demon
stracija. Tų dienų užbai- 
gimas-finalas įvyko New 
Yorke, kur įteikta Jung
tinėms Tautoms Peticija, 
reikalaujanti Lietuvai ir 
kitoms Rusijos pavergtom 
tautom laisvės.

JAUNIMO KONGRESAS 
Jis buvo pradėtas P LB 

Valdybos pirmininko, Lie
tuvos atstovo ir V LIK o pir
mininko sveikinimais ir 
labai rimta, konstrukty - 
via, tolerantiška ir visas 
kartas jungiančia didžia
jam tautos tiksluhlietuvy 
bei ir tėvynės laisvei dr. 
Henriko Nagio kalba.

Deja, nuo dr.Nagio kal
bos principų, nors jie bu
vo karštai priimti, į Kon
greso galą gerokai nuklys 
ta ir net susipainiota,ypač 
priimant rezoliuciją poli
tiniais klausimais.Neišsi- 
laikyta nei tolerancijos rė
muose. Kai buvo smerkia 
mas "atsivežtinis" parti- 
tiškumas, tai kaip tiktai 
tas ryšku buvo netoleran
tiškume, nors toleranci
jos būtinumas labai buvo 
pabrėžiamas.

S impoz iumų buvo daug ir 
neįmanu buvo vienam vi
sus aplankyti todėl reiks 
palaukti pas irodant jų duo 
menų spaudoje./Buvo ži
nių, kad Kongreso tikslui 
bus išleistas specialus Ai
dų numeris/. Palauks ime. 
KONGRESO

KOMPONENTAI
Apie stovyklą kalbėta, 

kad ji buvusi konkrečiau
sia ir gal pozityviausia.

Sportas buvo sekamas jo 
mėgėjų, kurių eilinių Kon
greso dalyvių tarpe neži - 
nia kiek buvo.

Iškilios lietuvaitės, vadi
namos Miss Lithuania, nu
statymas buvo dideliame 
dėmesyje. Publika į salę 
veržėsi per jėgą ir jos tiek 
prisirinko, kad stigo kė
džių ir vietos stovėtLMer- 
galčtų, vertų gero lletuvai-

ji opera "Lokys" pagal pr
ancūzų rašytojo Pospgr 
Mėrimėė to pat vardo no
velę, tačiau žymiai indivi
dualizuotą Bogutaitės-Keb 
lienės libretą./Apie Lokį 
žiūrėk 4-me puslapyje/.

Paskaitos.be suminėtos 
jau dr. Nagio,buvo kelios 
ir užbaigai dr. A. Sužie- 
delio-graži forma, tačiau 
išblaškytų minčių.

Rezoliucijų buvo kelios, 
nelygios vertės ir skirtin
gos formos. Daugiausia, 
galima spėti, komentarų 
susilauks politinė rezoliu
cija, kuri smerkia "atsi- 
vežtinumą",tačiautas "at- 
sivežtinumas" kaip tiktai 
ir prasikišo toje pačioje 
rezoliucijoje.Partijos at
sivežtinės. Taip yra. Bet 
juk ir srovės atsivežtinės: 
ir Ateitininkai, ir Neolitu- 
anai, ir Šviesa su Sandara, 
ir nieko dar nėra nauja su- 
kurta čia arba kuriame 
kitame kontinente. Tur būt 
ir patys autoriai taip pat 
yra"atsivežtiniai". Tat 
rezoliucijų srityje jauni
mas neišsiaiškino ir su
sipainiojo, matyti, nore - 
damas kuo nors pasireikš 
ti originaliu prieš vyres
niuosius. Bet dabar turės 
progos apsigalvoti. Ypač 
būtų gerai, kad jaunimas 
susiorientuotų įžanginės 
paskaitos prasme.

DAINŲ ŠVENTĖ
Tai buvo iškiliausis Či

kagos dienu momentas , 
ypač iškilus, kai įvairių 
kraštų delegacijos iškil
minga eisena su vėliavo
mis įžengė į didžiąjąAm- 
fiteatro salę .kurioje vyko 
Dainų šventė ir kuri masi
škai buvo užpildyta žmo
nių,gal 15,gal 20, OOO as
menų. Delegacijų vienos 
po kitos iš 17-kos kraštų 
pasirodymas su vėliavo
mis padarė didelį įspūdį. 
Kaip gi apgailestautina , 
kad Dainų šventės tvarky
tojai nepasirūpino tvarka, 
kuri rodytų mūsų žmonių 
kultūringumą ir nekenktų 
šventei.

Chorų koncertas alsavo 
mūsų tautos dvasiniu ga
jumu. Daina- mūsų tauti
nė gyvybė. Kaip gi gražu, 
kad mūsų daina ne tiktai 
gyva, bet ir pasiryžusi vi
sada gyvuoti, nes jaunimo 
choras su kiekviena dainų 
švente auga, didėja ir gra
žėja, Didelė garbė tėvams,

vyskupai V.Brizgys ir J. 
Brazys, ir kunigai, kurių 
buvo daug, ne tiktai Čika
goje gyvenančių, bet ir su 
važiavusių iš daugelio vie 
tų. Pamaldose giedojo 
chorai ir solistai. Iškilmin 
gos pamaldos didino tų die
nų iškilmingumą.

PE TICI JA
Pagal planus, ji turėjo 

būti smogiamuoju Kongre
so finalu. Tačiau Kongre - 
somėtu ji buvo pamestinu
ko rolėje. Ji nebuvo neimi 
nima. Ji-lyg "iš dangaus 
nukritusi" ir neatpažinta, 
kas ji tokia ir kuriam tiks
lui ji reikalinga.Kongre - 
sas net nepainformuotas, 
kada, kas ir kaip bus su 
ja daroma. Kažkoks iš kaž
kur tiktai aidas, kad "sa
vaitės gale" būsianti įtei
kta Jungtinėms Tautoms.

Matyti Komitetas Lietu
vos laisvei atstatyti gerai 
žinojo,su kuo ir kokį rei
kalą turi, kai statė ultima 
tumą dėl 1OOO dolerių.

Visų pirma šimtas tūks
tančių parašų-tai ne jauni 
mo vertas darbas .Kai jau
nimo rezoliucija smerkta 
vyresniuosius, tai kol kas, 
kaip matome iš Peticijos 
vykdymo, jaunimui dar to
li ligi vyresniųjų. Juk vie
ni senieji Amerikos lietu
viai ir vien Amerikoje su- 
dabar tas narsusis jauni- 

rinko milijoną parašų, o 
jaunimas, ir dar talkina
mas vyresnijų,per visą 
pasaulį tesurinko tiktai 
IOO, OOO. Tat tiktai IO% 
senimo pajėgumo...

Akivaizdoje tokių faktų 
ir turint prieš akis viltis, 
kad Kongresas jaunimą 
bus stipriai paveikęs veik 
lumui, yra toks pasiūly
mas: bus ar nebus įteikti 
jau surinktieji parašai 
Jungtinėms Tautoms,bet 
parašų rinkimą reikia pra
tęsti iki Lietuvos nepriklau 
šomybės atstatymo 50 me
tų sukaktuvių, ir tam lai - 
kui surinkti 50 milijonų 
parašų, ir Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo 50 
metų sukaktuvių proga pa 
rašus įteikti Jungtinėms 
Tautoms.Pasiėmus šį už
davinį, jaunimas tikrai ga
lės pasidarbuoti ir didžiai 
pasitarnauti nepartišku ir 
ne atvežtiniu būdu lietuvių 
tautai ir Lietuvos laisvei.

J. Kardelis.

Kanados Lietuvių Fondas
Įsteigtas 1962 m.rugsėjo 

men. 15 d. KLB Kraštcf Ta
rybos suvažiavime Ottavo- 
je. Įstatai narių priimti 1964 
m. balandžio 18 d.

Tikslas sudaryti pastovus 
kapitalas $ 100,000, iš kurių 
procentų kasmet skirti apie 
$ 5,000 lietuvių švietimo 
kultūros ir kitiems lietuvy
bės išlaikymo reikalams.

Planas tąjį kapitalą suda 
ryti per 10 metų.- nuo 1963 
m. iki 1972, surenkant kas
met Fondo vajui nustatytą 
sumą. Plane numatyta kiek 
kiekvienai KLB apylinkei 
tenka sudėti į Fondą atsi
žvelgiant į lietuvių skaičių 
ir kitas sąlygas.

Fondo nariu gali bū
ti kiekvienas patriotiniai nu
sistatęs lietuvis įnešęs į 
Fondą nemažiau $ 100 įnašą. 

Organizacija 1964 ra. bal. 
18 d.(narių susirinkime) iš
rinkti ir 1966 m. bal. 16 d. 
(II narių susirinkime) papil
dyti. Taryba: V. Balsys, V. 
Ignaitis, S. Jokubickas, P. 
Januška, P. Lelis, J. Luko- 
sevičius, Dr.H. Nagys, Dr. 
A. Pacevičius, A. Paškevi
čius, J. Simanavičius, L. 
Balsys, J. Bersenas. Prezi
diumą sudaro: V. Ignaitis, 
pirm.,P. Januška sekr. Val
dyba: Dr.A.Pacevičius pirm. 
J.Simanavičius vicepirm.,inž 
P.Lelis sekr.-reikrvedėjas, 
inž. V. Balsys iždininkas ir

S. Jokubickas narys.
Kontrolės Komisija: Pr. 

Rudinskas, inž. Iz. Mališka 
ir D. Norkeliūnas.

Pelno skirstymo Komisija: 
kun. P.Ažubalis, Dr.H. Na
gys ir inž. A. Paškevičius.

Investavimo Komisija: inž. 
L. Balsys ir V. Vasys.

Fondo Vajaus Pirmininkas 
Dr. J. Yčas.

Fondo Įgaliotiniai apylin
kėse: J. Lukoševičius - Mon
treal, inž. A. Paškevičius- 
Ottawa, K. Mikšys ir St. Bak
šys- Hamilton, P. Augaitis- 
Delhi- Tillsonburg, J. Alon- 
deris- St. Catharines, J. Ber
senas- London, inž. S. Nai- 
kauskas- Windsor, A. Skar
džius- Sault St. Marie, Dr. 
E.Jesevičiutė- Fort William, 
A.’ DudaraviČius - Edmonton, 
Dr.J. Sakalauskas - Vancou 
ver.

P. Lelis 
KLF Informacija.

PROTESTAI ERZINA 
SOVIETINI VIZITORIŲ

Tokia antrašte sydnejiškif 
“Daily Telegraph” paskelbė pasi 
kalbėjimą su J. Paleckiu spaudo: 
konferencijoje. Australijos vy 
riausybė turėtų tokias demons 
tracijas uždrausti, pareiškė J. Pa 
leckis pridurdamas, kad tokios de 
monstracijos Maskvoje nebūta; 
leistos.

Paleckis spaudos konferencijojt 
pareiškė, jog jis nustebintas, kad 
tokiomis priemonėmis Australija 
pasitinka savo svečius.

KEISTI REIŠKINIAI ČIKAGOS LIETUVIŲ 

BENDRUOMENĖJE

LB Chicagos apygardos 
Gage parko apylinkė pagar 
sėjo ne tik apgaulingais 
pranešimais dėl debatų, 
kuriuose buvo uždrausta 
dalyvauti, bet ir neleista 
atremti kalbėtojų prasima 
nymus.

Kai kurie iš jų šaipėsi 
ir tyčiojosi iš Amerikos 
lietuviškų veiksnių nutari 
mų ir laikysenos.

St.Gečas,pasiskyręs sa 
ve pirmininku,pats vienas 
šeimininkauja:ruošė nepa 
geidaujamus debatusjve- 
da diskusijas, nieko ben
dro su bendruomene netu 
rinčiasjnušalino vieną vai 
dybos narį, jam nepagei
daujamą, kurio vieton pa 
siskyrė visai nerinktą 
žmogų, įrodinėdamas,kad 
nušalintasis būk tai yra

atsisakęs arba neteisėtai 
išrinktas,nes ne Gage par 
ko apylinkėje gyvenąs ir 
1.1 .Tačiau Gage parko apy 
linkė susideda iš įvairių 
apylinkių žmonių.

Manoma, kad tokie daly 
kai gali darytis tik Lietu
vių Bendruomenės organi 
zacijoj,kurioje neiApygar 
dane i Vyr .Valdyba neužin 
teresuotos apylinkės veik 
la.Kyla klaus imas;ar gali 
vienas asmuo nušalinti iš 
rinktą valdybos narį arba 
spręsti jo išrinkimo teisė 
tumą? Paskutinis įvykis 
yra daugiau negu nesusi
pratimas, kurį turi teisę 
spręsti apylinkės narių su 
s (rinkimas arba tarti savo 
autoretetingą žodį Vyr. 
Garbės Teismas.

E. Paliuniškis.

KLB Šalpos Fondo Valdybos nariui St. Dabkui, 
jo mamytei,

A.A. ONAI DABKIENEI MIRUS,
reiškiame nuoširdžiausią užuojautą

KLB Krašto Valdyba ir 
Šalpos Fondo Valdyba .

Mylimai Motinai mirus, 
HAMILTONO ŠALPOS FONDO IŽDININKĄ

J. ROMIKAITĮ IR ŠEIMĄ

bet gimines nuoširdžiai užjaučiame
Hamiltono Šalpos Fondo Komitetas.

Visuomenės veikėjai, 
LIGIJAI BIELIUKIENEI 

mirus, jos vyrą, 
BRONIŲ BIE LIUKĄ 

nuoširdžiai užjaučia
E. ir J. Kardeliai.

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

Suinteresuotieji turi būti pilnai prityrę, sugebą naudo

tis brėžiniais ir mokėti patys nusistatyti mašinas.

NORMALUS DIRBANČIŲJŲ SOCIALINIS 
APRŪPINIMAS.

Kreipkitės asmeniškai Employment office 

4970 Notre Dame East. Montreal, P. Q.

Paskaitos.be
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VARPININKAI ATNAUJINA KUDIRKOS SĄJŪDĮ
"VARPO"

Šių metų birželio men. 18--
19 d.d. Pattawattamie vasar
vietėje (tarp Detroito ir Cika 
gos) įvyko“ Varpo“ bendradai 
bių suvažiavimas. Šis suva
žiavimas turėjo tikslą suburs 
ti“ Varpo“ bendradarbius ir 
vienminčius bei ju šeimas 
porai dienų i šeimyniško po
būdžio darbingą grupę ir joje 
Įvertinti“ Varpo“ nueitą kelią 
per 76 metus ir apspręsti jo 
ateities gaires varpininku ide 
ologijos ir Lietuvos laisvini
mo bei lietuvybės išlaikymo 
problemų komplekse.Šios pro
blemos išsidriekę maždaug 
šimto metų laikotarpy, o joms 
nagrinėti tebuvo vos aštuonios pries 76 metus, to siekia ir 
valandos! Tačiau su pasige
rėjimu reikia konstatuoti,kad 
gerai apgalvota ir pravesta 
suvažiavimo dienotvarkė Įga 
lino išnagrinėti ne tik visas 
problemas, bet dar paliko lai
ko ir pobūviui šeštadienio va
karę.

Šeštadienį po pietų Įvyko 
iškilmingas suvažiavimo ati
darymas, kurį atliko šio šuva 
žiavimo pagrindinis organiza
torius, dabartinis“ Varpo“ re
daktorius ir Varpininkų Filis
terių Draugijos pirmininkas 
dipl. teis. Ant. Kučys.Tarp 
protokolinės atidarymo proce 
duros ir eilės raštišku ir žo 
diniu sveikinimu Įspūdingai 
nuskambėjo varpininkų gar
bės n-rio dar iš Vytauto Di
džiojo Universiteto laikų Prof. 
Dr.V.Kanaukos žodinis svei 
kini m as. Jis i suvažiavima 
atvyko iš New Yorko. Jo pri
siminimai apie pirmąją pažin 
ti su Dr. Vinco Kudirkos reda
guotu“ Varpu“ ir nulatini ben
dradarbiavimą jame suvažia
vimo dalyviams dar kartą pri-

BENDRADARBIŲ SUVAŽIAVIMAS 
mine, ant kokiu tvirtu lietuvis 
kų ąžuolų yra pastatytas“ Var
pas“ .Iš jo turiningų žodžių iŠ 
plaukė ir kita išvada,kad kaip 
anais metais taip ir dabar “ \Var 
po“ idėjos padės iškovoti Lie 
tuvai laisve. Ir šiandien turi- t 
me to paties siekti, tik su di 
dėsniu ryžtu, nes okupantas 
yra jau daug klastingesnis ir 
rafinuotesnis. Varpininkų idė 
jų didingumas ir šiandieninius 
varpininkus ir bendraminčius 
įpareigoja ta darbą tęsti, nes 
varpininku ideologijos tęsi
mas veda i Lietuvos neprikl 
ausomybės atgavima. To sie
kė varpininkai ir “ Varpas“

šiandien.
Gaila, kad Dr. Juozas Pa

jaujis dėl nesveikatos nega 
Įėjo atvykti iš Wašingtono ir 
savo ugningu žodžiu pasvei
kinti suvažiavimo dalyviu. Te
ko tenkintis jo raštišku svei 
kinimu. Tarpe eilės sveikini 
mu iš visų Amerikos kampu, 
buvo ir “ Nepr. Liet. “ red. Jono 
Kardelio iš Montrealio, K ana 
dos lietuvio ūkininko Povilo 
Liaukevičiaus sveikinimas, 
kuris pilnas įsitikinimo, kad 
galutinėje išvadoje demokra 
tija laimės ir Lietuva atgaus 
nepriklausomybę.

Atlikus visus protokolinius 
atidarymo formalumus buvo 
prieita prie Dr.Juozo Pajaujo 
referato “ Varpo uždaviniai 
dabartinėje musu tautos situ 
acijoje“ . Jam pačiam nega
lint dalyvauti, referatą per
skaitė su aktorišku įsijauti
mu Vytautas Bildušas, jaunes 
nes varpininkų kartos atsto
vas. Nors referatas ir labai 
sklandžiai buvo perduotas su
važiavimo dalyviams, tačiau

gyvo Dr.J.Pajaujo žodžio ne
atstojo. Ir kas gi galėtų taip 
įsijausti Į tas referato vietas, 
kaip pats Pajaujis, kur jis ra 
gin a savo vienminčius būti 
tvirtais Lietuvos laisvės ir 
nepriklausomybės reikale, ne
nukrypstant nuo savo siekimu 
ir nedarant jokių kompromisų, 
kaip tie palūžę vadinamieji 
“ realistai“, kurie yra pasiren 
gę tenkintis tik laisvės trupi 
niais- satelito statusu komu 
nistinėje Lietuvoje." Mes tu
rime visomis priemonėmis, tat 
ir per“ Varpą“ , šaukti už tuos 
kurių burnos yra užčiauptos, 
veikti už tuos, kurių rankos 
yra supančiotos“ -- kreipėsi 
i savo vienminčius dr.Juozas 
Pajaujis su ta pačia užgrūdin 
ta laisves kovotojo dvasia, ku 
ri yra jo turiningo gyvenimo 
neatskiriamoji dalis.
.Koreferentas Balys Params

kas iš Wasingtono iškėlė, kai 
kurias referate minėtas idė
jas, tuo paryškindamas visa 
problemų kompleksą, su ku
riomis “ Varpui“ tenka susi
durti šiandieninėje kovoje už 
Lietuvos laisvę.

Diskusijų moderatorius Juo
zas Audėnas iš New Yorko, 
referento ir koreferento iškel 
tasias problemas apjungė i 
aštuon’as pagrindines tezes 
ir j u laikėsi per visas disku 
sijas. Tai daugumoje Lietu, 
vos laisvinimo ir lietuvybės 
išlaikymo problemos ir kaip 
jas “Varpas“ turi interpretuo 
ti savo puslapiuose. Diskusi 
jos užtruko iki vakarienės lai 
ko ir dar teko atidėti kitai die 
nai. Iškalbėjusių buvo galim? 
buvo galima susidaryti ispū 
di. kad “ Varpas“ ir toliau lai
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Varpininkų suvažiavimo dalyviai, kurių tarpe matome: Prof.Dr. V.Kanauką,^Dr. K. Karvelį, A^Kučį, 
J.Kasakaitį, J.Breivę, 
gienę, P. Briškaitį, A.

M.Simokaitį, J.Bertašių, J.Audėną, su dukrele, J.Bildušą, Prof. Dr. Sruo- 
Raciborską, M. Mackevičių, B. Paramską ir kitus, sunkiau atpažįstamus.

Varpininkų suvažiavimo prezidiumas. Iš kairės: B. Paramskas /Vashington/, 
J. Audėnas /Ney York/, V. Bildušas /Chicago/.

kysis kietos kovos Lietuvos 
laisvinirme, vadovaudamasis 
tais pačiais principais,kuriu 
laikėsi Dr. V.Kudirka. Dėl gar 
daus valgio šaukšto“ Varpas“ 
niekam nepataikaus nei nepri 
klausomai lenksis. “Varpo“ 
siekimas buvo praeity ir lie
ka ateičiai atstatyti laisvą 
Lietuva su joje gyvenančių 
politiškai, medžiagiškai ir 
dvasiškai laisvu lietuviu.

Toliau vyko trumpas Tito 
Briškaičio pranešimas, ku
ris liete daugiau pačio“ Varpo 
technikinius ir ekonominius 
reikalus. Iš to pranešimo pa
aiškėjo, kad “Varpas“ visur 
lankosi ir visur pageidauja
mas del savo populiarumo. 
Net pasaulinio . garso Britų 
muziejus užsakė atsiųsti vi
sa “Varpo“ komplektą. Tai 
labai nudžiugino visus šuva 
žiavimo dalyvius.

Sekmadienis buvo pradėtas 
“Varpo“ redaktoriaus Antano 
Kučio referatu “ Liberalizmo 
samprata - kelias j varpinin 
kų sąjūdžio atgimimą“ . Korė 
ferentas buvo Vytautas Bildu 
šas ir Prof. M. Mackevičius , 
abu is Čikagos. Diskusijoms 
vadovavo Dr. K. Karvelis iš 
Detroito. “ Varpo“ redaktorius 
labai išsamiai išnagrinėjo“ 
“Varpo“ keliamus ideologi- 
nius principus nuo Dr.V.Ku-

dirkos laikų iki šiai dienai. 
Ragindamas varpininkus dau 
giau sekti Dr.V.Kudirkos ir 
kitu pirmųjų varpininkų ideo 
logija, jis pabrėžė, kad lais
vės siekimas žmogui bei Tau 
tai ir Lietuvos nepriklauso
mybė visais laikais buvo ne 
atskiriamas elementas varpi
ninkų ideologijoje. Kas save 
sieja su dr. V.Kudirkos, K.Gri 
niaus,P.Višinskio ir kitų var
pininkų ideologija, tas orga 
niškai turi būti suaugęs ir su 
Lietuvos nepriklausomybės i- 
dealu. Taigi ir leidinys, kaip 
tvirtino referentas, kuris sa
ve laiko ano“Varpo“ tęsiniu ir 
tuo vardu vadinasi,negali šio 
elemento išleisti ar ji igno
ruoti.

Si mintis vyravo ir korefe 
rentų pasisakymuose. Disku 
sijų metu dar daugiau buvo iš 
ryškinti anuometinio ir dabar 
tinio liberalizmo ir demokra I 
tijos sampratų skirtumai ir pri 
eita išvados,kad “ Varpas“ ir 
toliau stengsis išlaikyti savo 
kudirkišką veidą, nepriimant 
neo - liberalizmo sampratos, 
kuri perša kosmopolitizmą, de 
mokratijos ignoraciją ir sno 
bišką požiūri j visuomenini 
lietuvių išeivijos gyvenimą.

Bendrai reikia pastebėti,kad 
suvažiavime vyravo mintis, 
kad iš esmės nepasikeitė nei

URUGVAJAUS
varpininkų judėjimo ideologi 
niai principai.nei jų esminiai 
siekimai. Dr.V.Kudirkos lai 
kais taip ir šiandien varpiniu 
ku pagrindiniu siekimu lieka 
laisva ir nepriklausoma Lie 
tuva su visapusiškai laisve 
besinaudojančiu lietuviu. Šio 
tikslo varpinii 
kai siekia ir savo siekimus 
reiškia “ Varpo“ puslapiuose

Tai buvo labai produktyvus vių periodine spauda .Iš čia 
suvažiavimas,kuris davė pro- gyvenančių apie 8000 lie 
gos varpininkams suderinti sa tuvių,negalimapriškaityti 
vo pažiūras ir nuomones su daugiau kaip 200 lietuvių 
varpininkų ideologijos prin- spaudos prenumeratorių. 
cipais ir žvilgterėti į naujai 
besiformuojanti liberalizmo 
suragatą jaunoje generacijo 
j e. Šioms svarbioms ir reikš 
mingoms problemoms taiko 
tikrai buvo per maža, tačiau 
mes turime išmokti ir pertrum 
pą laiką daug klausimu aptar 
ti, nes dabartinės mūsų gyve 
nimo sąlygos neleidžia ture 
ti ilgesnių suvažiavimu.

ueruv/u 
vsikla

Urugvajaus lietuviai 
rikai"'besalygiŠ- jaunimas,labai skaito 

Montevideo dienraščius, 
bet labai atsilikę su lietu-

Sibiro tremtyje, prie Irkutsko

To negatyvo pasekmėje 
dauguma tautiečių nieko 
nežinojo apie ruošiamą Pa 
šaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongresą Čikagoje iki ge 
gūžės m. 21 dienos.

Minimą dieną žurnalis 
tas Albinas Gumbaragis 
kalbėjo iš radio stoties 
Radio Independencia, per 
lietuvių vedamą Juozo Vaš 
teko radio valandą ispanų 
kalba "Lituania en ei Urug 
uay", apibūdindamas Kon 
greso reikšmę ir savo pa 
triotiškoje kalboje ragino 
suskubti koloniją persiųs 
ti savo delegatus.

Tokiu svarbiu reikalu ne 
susirūpino laiku niekas,

JONAS
AVYŽIUS ROMANAS

IMK

KETVIRTA DALIS
36 atkarpa.

PIRMOS TOKIOS VESTUVĖS
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Niekas Luko nedraudė, nes visiems tebuvo tiek reikalin
gas, kiek tuščia kėdė, kurioje turėjo sėdėti Kašėtas.

Lapinas sučiupo jį už skverno.
— Kaipgi taip, Lukai, lyg būtum išvarytas? Išgerk ant 

kelio,— bruko į rankas pilną stiklinaitę.
— Kad jau. . .— nusipurtė, pasisukdamas į duris.
— Ko muistaisi kaip arklys, gylį pamatęs,— subarė Mor

ta.— Priimk malonę, jei žmogus prašo.
Lukas nusileido. Lapinas pripylė antrą. Lukas, raginamas 

žmonos žvilgsnio, klusniai pakėlė prie lūpų ir tą.
Priemenėje ūmai sublogo širdis, visgi suskubo iššokti į 

kiemą, o čia jau netoli ir visko matęs patvorys. Tyras oras 
prablaivino apsunkusią galvą; sąmonė pragiedrėjo, suėmė 
noras pasikalbėti, išlieti susitvenkusius jausmus. O kadangi 
nebuvo kam, tad Lukas atsisėdo savo mėgiamoje vietelėje 
po tvarto pastoge ant lentų ir tęsė troboje pradėtą pokalbį 
pats su savimi.

. . . Taigi kad. . . Morta šiandien kaip nesava. Žinia, yra 
ko būti tokiai. Tikros dukters vestuvės, suėjo svetimi, o 
čia. . . Susiėdė su Grigais, apsijuokė prieš visą kaimą. Vis per 
tą Lapino Juodmargę, kad ji galą. . . Kalta Birutė, negeras 
Toleikis. O tu, žmogau, į save pažiūrėk. Primelavo visiems, 
erodas, įkišo karvę į šieną, o kai vylius išeina aikštėn, jau 
kiti už tavo kėslus atsako. Sauki, nėra teisybės, pats gi darai 
neteisybę. .. nori būti už visus didžiausias, gudriausias, tur
tingiausias. . . per klastas, per suktybę. Taigi. . . O tu stenkis 
pasidaryti toks teisingai, nežemindamas, neskriausdamas ki
tų, neapgaudinėdamas, tada neužkliūsi nei Toleikiui, nei Bi
rutė prieš žmones tau gėdą padarys. ..

Taip kalbėjo mintyse Lukas, norėdamas palengvinti širdį, 

kupiną skriaudos ir bręstančio rūsčio. Protarpiais jį pasiek
davo linksmi vestuvių triukšmo aidai, bet praeidavo pro šalį, 
neužkliudę sąmonės. Jis nieko nematė, nieko negirdėjo, kas 
darėsi aplinkui. Gyveno tik savimi. Savo širdgėla, savo 
skriauda, augančia neapykanta sau. Šaltas nakties dangus 
žvelgė į jį pro medžių viršūnes. Bauginančiai gilus, mirgan
tis nesuskaitoma žvaigždžių daugybe. Bet Lukas tematė ny
kią tuštumą. Paskui toji tuštuma prisipildė kibirkščiuojančios 
miglos, banguodama ėmė tolti, ir galop išnyko tirštame rūko 
debesyje.

— Ko gi čia sėdi, tėvuli? Sušalsi. Eik į vidų.
Luko širdis nutirpo. Apdujęs iš džiaugsmo, pažvelgė į

tą pusę, iš kur pasigirdo balsas, ir pamatė Birutę, vilkinčią 
vestuvine suknele, su rūtų vainikėliu ant galvos.

— Tu?! Birute, vaikeli. . . Parėjai. .. Mes vėl gyvensime 
kartu. ..

— Kartu, tėvuli, kartu. Bet kodėl tu vienas?
— Taigi kad. .. Išėjai, iš kur būsiu ne vienas. . .
— Vargšas mano tėvulis. Sunku jam be manęs. Nėra kas 

užtaria. Pasiilgai manęs, tėvuli?
— Pasiilgau, vaikeli. Toks gyvenimas. . . Rodos, eitum, 

kur kojos veda, kur akys mato. Geriau, kaip Strazdų Vincei, 
susirietus ant šiaudų tvarte gulėti, negu iš svetimos malonės 
pataluose vartytis. Kad būtų doras žmogus. . . daugiau oro. . . 
Ankšta man. .. Dusina, smaugia, vaikeli. Žūstu. . .

— Tai eitum iš čia, tėvuli!
— Eičiau, eičiau. . . taigi. Bet kur, vaikeli?
— Surasime vietos. Yra gerų žmonių. Bėkim, kol niekas 

nemato, tėvuli.
— Taigi kad.. .— Išsivadavimo viltis suspurda Luko krū

tinėje kaip paukštis, pajutęs laisvę. Atsiremia delnais len^ 
tų, stojasi, nori bėgti paskui Birutę, bet negali atsiplėšti 
nuo rietuvės — kažkieno nematoma ranka laiko už skverno.

— Greičiau, tėvuli, greičiau,— girdi tolstantį Birutės 
balsą.

Et, jau vėlu. . . Niekur nebeišbėgsi. Girdėti šunų lojimas, 
šūkauja žmonės. Pajuto. O lentų rietuvė lyg replėmis laiko 
prispaudusi skverną.

Birutė moja rankomis, šaukia kažką. Balta suknelė ple
vėsuoja vėjyje kaip drugelio sparnai. Tolyn, tolyn. . . Štai 
ji jau pakilo nuo žemės, jau plaukia ore. Iš pradžių tarsi 
lengvutis debesėlis, paskui lyg nunokusios pienės galvutė 
ir galiausiai suspindi dangaus skliaute kaip Aušrinė žvaigž
delė. Lukas žiūri į ją, viską pamiršęs, ir atsižiūrėti negali: 

tokia graži, taip skaisčiai šviečia visam dangui ir žemei.
Malonus karštis išsiskleidė kūne, užliejo akis. Lukas su

mirksėjo, tartum prieš saulę apspangęs, ir nubudo.
Kaime kažkas šūkavo, lojo šunes. Protarpiais buvo girdėti 

veriantis Pruncės Prancūzo stūgavimas.

Lukas nusišluostė delnu veidą, šlapią nuo ašarų. Nežinia, 
kiek laiko sėdėjo sustingęs, negalėdamas atsipeikėti nuo 
sapno padaryto įspūdžio. Bet štai kažkur virš galvos pasigir
do pažįstamas moters balsas. Jai atsakė vyras. Lukas prispau
dė delną prie lentos ir perbraukė iš visų jėgų. Kelios rakštys 
giliai susmigo į odą. Ne, jis nemiegojo. Abudu balsai ėjo 
iš pastogės, nuo tvarto. Duslūs, prislopinti, bet tiek aiškūs, 
kad galima suprasti kiekvieną žodį.

— Ko pasilikai su tuo kvailiu? — paklausė Morta.— Ga
lėjai kartu su Šileika išsivilkti.

— Negi išvarysi svečią, Mortel! Kuo aš kaltas, kad jis 
ne toks supratlyvas, kaip tavo Rimša?

— Erzinai, erzinai kaip šunį. Nulėkė per kaimą kaukda
mas. Tavo pokštai man pradeda nepatikti, Motiejau. Ko užsi
sėdai ant Toleikio? Gal tave vieną nuvirkdė?

— Liaukis, Mortel, gana. Būk maloni savo seniui šį va
karą, abudu vienodi našlaičiai esame. Glauskis arčiau... na 
ir. . . Prisiglausi prie savo Motiejaus, moterėle, ar neprisi- 
glausi?

— Tau tik tas ir tėra galvoj. Nelįsk.— Stojo tyla. Paskui 
vėl pasigirdo Mortos balsas: — Ko negyveni kaip žmonės? 
Kam kariauti su visu kaimu? Ką užkariausi?

— Ne kariauju, Mortel, nuo šunų ginuosi.
— Giniesi. . .— Gilus atodūsis, vėl tyla, o paskui priki

męs balsas. Išsigandęs, nenorintis tuo tikėti, ką sako, bet 
slepiantis savyje nuodingą įtarimo geluonį.— O ko tave mi
licija tampė? Kitus vietoje apklausinėjo ir paleido, o tave 
netgi trejetą kartų.. .

Virš galvos sukrenkšėjo, numykė.
— Bobai proto, kiek tai vištai. Tampė! Nebūčiau Lapinas, 

nebūtų tampę. Nori apšmeižti prieš žmones, pažeminti. Ar 
dar neperkandai Toleikio?

— Griežei dantį ant Gaigalo, ir sudegė. . . Kaip ant len
tynos padėta.. .

— Dievas padėjo. Viešpats! Karalių karalius nubaudė...
— Dievo šaukiesi, o su velniu eini po ranka. Motiejau, 

Motiejau, man širdis dreba.
. Nukelta 4 psl.

LIETUVIAI
KREPŠININKAI
Nuo Lietuvos Nepriklau 

somybės atgavimo laikų, 
lietuviai pasireiškė kaip 
geriausi krepšininkai ir 
iškovojo Europos melste 
rio vardą,

1959 metais Gumbaragio 
iš Urugvajaus ir Petručio 
iš JAV rūpesčiu buvo su 
daryta iš JAV lietuvių kr ep 
šio komandų "Lithuanian 
American"rinktinė ir pa
siųsta į Lotynų Ameriką 
prieš geriausių lietuviuko 
lonijų ir tų kraštų vietos 
rinktines, iš kurių grįžo 
triumfališkai, išgarsinda
ma lietuvių vardą.

Urugvajaus lietuviai pa 
s įžymėję įvairiose šalių 
krepšio komandose, buvo 
paskirti atstovauti kraštą 
pasaulinėse olimpiadose; 
Hels inki,Londone, iVxelbur 
ne ir kitur, kur iškovoja U 
rugvajui antrą ir treč tą vie 
tą tarp pirmųjų. Tai Vikto 
ras Cieslinskas, Leonas 
Slažinskas, Adolfas Kano 
pa, Ottas Vikonis Ir visa 
ei lė kitų.

SovJRusijaį savo rinkti 
nę kovoti su geriausiomis 
pasaulyje krepšio koman 
domis visadturėjosnvo ko 
mandoje lietuvių’.

Nukelta 7 psl.
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Kęstutis Zapkus savo studijoje

NEW Y ORKAS. AMERIKA

Raimundas Piešina / "Aidai"

MONTREALIS, KANADA

KĘSTUTIS ZAPKUS

Studijavo meną Čikagos Meno Institute. 1960 m. gauna BA. Magistro laipsni 
gavo University of Syracuse 1962 m. Gavęs Ryerson Foreign Travel Fellow
ship $3500 stipendiją važinėja po Europą ir tęsia studijas Paryžiuje. 1963 m. 
laimėjo $2500 pirmą premiją Čikagos Meno Festivalyje McCormick Place. Daly
vavo sekančiose parodose Čikagoje: Artists of Chicago and Vicinity (1958 ir 
1964), Hyde Park Art Center (1959), Individuali paroda. Čiurlionio galerijoje 
(1962), Gres Galerijoje (1962), Chicago Arts Festival (1963), Society of Con
temporary Arts (1965), K. Kazimir Gallery (1965) ir “Signal” American Cultu
ral Center Paryžiuje (1964). Šiuo metu Kęstutis Zapkus gyvena New Yorke, 
kur turi savo meno studiją.

KONGESINIAI KONCERTAI IR OPERA ČIKAGOJE
Įdomus buvo birželio pa

baigos ir liepos pradžios 
savaitgalis Čikagoje, ku - 
rin buvo suvažiavę ne tik
tai JAV ir Kanados dauge
lis žmonių,bet buvo atvy
kusios nemažos delegaci
jos, ir ne tiktai jaunimo, 
bet ir vyresnio amžiaus

tautiečių iš 17 kraštų.
Muzikaliu atžvilgiu svai- 

tgalis ypač buvo įdomus: 
pastatyta naujai sukurta 
lietuvio kompozitoriaus lie 
lietuviška opera, kas yra 
išimtino svarbumo faktas 
ir įvykdyta trečioji JAV ir 
Kanados dainų šventė, ku

ri turėjo ypatingą savumą: 
ji parodė augančias naujas 
jėgas, numatė ateitį, kas 
yra nepaprastai svarbu.

Visa tai bent trumpai ten
ka aptarti.

OPERA "LOKYS" 
Kylantis mūsų kompozito
rius Darius Lapinskas/pa

Rasa Renkauskaitė / “Katės”

RASA RENKAUSKAITE
TORONTAS. KANADA

Gimė Prancūzijoj, 1944 metais. Šiuo metu lanko On
tario Meno Kolegiją, Toronte. Dalyvavo Kanados Jau
nimo parodoje (1965).

vardė verta atlietuvinimo,' 
Pasaulio lietuvių jaunimo 
Kongresui sukūrė operą Lc 
kys, kuriai operos librett- 
stė V. Bogutaitė-Keblienė 
panaudojo temą iš Prosper 
Merimee fantastinės apy
sakos ".Lokys".

Faktinai libretistė tiktai 
Merimee mintį panaudojo, 
ir novelės griaučius, bet 
libretą sukūrė pati. Čia 
fantazija pinama su simbo
lika, apjungiant poetiškai 
moderniu būdu, kuo grei
čiausiai susižavėjo irkom 
pozitorius. Veikalas neiš 
vystytas, todėl ir opera iš
ėjo beveik miniatiūriška.

Opera, kaip ir libretas, 
parašyta modemiškai, 
modernišku būdu, nors di 
dėsnių naujumų joje ir nė. 
ra, ypač vokalinėje srity, 
tiktai orkestras daugiau 
modernus.

Autorius sako esąs nusi
vylęs, "kad maža publikos 
dalis bet ką iš viso atpažį
sta", jog jo "muzika visa - 
da yra persisunkusi lietu
vių liaudies dainų ritmais, 
motyvais". Bet autoriui, 
atrodo, nereiktų nusivilti, 
jeigu ir šioje operoje tie

lietuviškieji muzikos ele
mentai būtų taip ryškūs, 
kaip pav. miniatiūrinėse 
dainose, įdainuotose sol. 
Stempužienės. Autorius 
pats sau turi būti kritiš
kas, nes ne visada ir pub
lika klysta.
Operos vykdytojais buvo: 

Dirigavo pats autorius, D. 
Lapinskas, atsiremdamas 
į partitūrą;geru pasakoto
ju buvo L. Barauskas; soli
stais buvo:Daiva Mongir- 
daitė-Dalia, Stasys Baras 
-Meškys, Aldona Stempu- 
žienė-Medeinė, John Lu- 
eck-Danyla,Bernardas Pra 
puolenis-Tarnas;režisū - 
raD'Attilio, dekoracijos 
O.Virkau, Jaunutis Puo
džiūnas ir Gražina Gied
raitienė baletininkai.

Ryškiau iš solistų išsis
kyrė Stempužienė, nors ir 
lyrinio balso atstovė, kai

RAIMUNDAS PIEŠINA

Studijuoja Ecole Des Beaux Arts, Montrealyje. Dalyvavęs parodose Montrealyje 
(1966) ir La Salle (1966), kurioje laimėjo pirmą premiją.

visa opera perdėm drama
tinė ir reikalinga drama
tinių balsu. Ypač sunkus 
uždavinys buvo D.Mongir- 
daitei. Momentais per- 
triukšmingas orkestras 
stelbė net ir Baro drama 
tinį balsą.Įdomiai pasiro
dė pusdainuojantis choras. 
Įdomi buvo ir baletinėįtar- 
pa.

Dekoracijos Virkau nesi
derino su operos modernu 
mu ir romantika, ypač čika 
giškos "raštavonės", į ku • 
rias kelis kartus turėjo kar 
tis geras pasakotojas, Ba 
rauskas.

Operos autorius,Darius

mažų muzikinių gabumų ir 
muzikai meilės,kuriai jis 
ir aukojasi. Bet jis dar 
jaunas kompozitorius. Lig 
šiol jis dar eksperimentuo 
ja.

Rašančiam "Lokys" pati
ko. Ypač įdomus orkest - 
ras, instrumentų panaudo
jimas, jv sąskambiai, di
namikos išvystymas ir kt.

Bendrai sakant, opera 
"Lokys" įdomi, bet iš D. 
Lapinkso lauksime dar 
brandesnių kūrinių, juo 
rimtai ir viltingai pasiti
kėdami.

DAINŲ DIENA
Puiku, kad sukurta ir en 

tuziastingai pastatyta ope - 
ra. Tai yra mūsų gyvenime 
sąlygose liuksus. Gi "kas
dieninė mūsų duona" yra 
chorai, kurie gaivina mus 
kasdienybiėje .Be chorų 
mes greičiau nutaustume 
ir nuskęstume svetimybių 
jūrose. Todėl nepaprastai 
buvo džiugu ir malonu,kai 
didžiulėje scenoje išvydo
me ir išgirdome dviejų tū
kstančių balsų chorą ir to
kį pat jo įpėdinį-vaikų cho
rą.

Labai gaila, kad organi-

Lapinskas, atrodo,turi ne- Nukelta 5 psl.

Danutė Aneliūnaitė / “Žemė erdvės vėžėse"
DANUTĖ ANELIŪNAITĖ montrealis,kanada

Gimė 1940 metais. Kanadoje studijavo meną Ecole Des Beaux Arts de Montreal, 
kurioje įsigijo diplomą.

KAIMAS KRYŽKELĖJE Atkelta iš 3 psl.

— Mortel, kam reikia, moterėle? Jaunieji sukrito, ir 
mudu neleiskim pro šalį.

— Ukš! — Pliaukštelėjo, sušlamėjo. Ir vėl balsas. Ver
piasi iš lėto. Šiurkštus kaip pakulinis siūlas: — Besotis esi, 
Motiejau. Turi gerą darbą malūne, Goda galėtų įsitaisyti 
mieste. Manai Toleikis neišleistų iš kolūkio, nesuprastų? 
Galėtume ramiai gyventi, kitų neužkliudydami, patys kitiems 
neužkliūdami. Dabar sėdėtume Birutės vestuvėse. .. Būtum 
kitoks, ir Tadas ant tavęs nešokinėtų, ir Birutė būtų gera. 
Tokia porai Svetimi džiaugiasi, o tu, tikras tėvas, pavydi 
savo vaikui laimės. O kaip visi gražiai palydėjo per kaimą! 
Kokia daugybė vestuvininkų! Pasodino į mašinėlę kaip kara
laitę. Vainikai, gėlės. . . muzika. .. Dieve Dieve. . .

Paskutinių žodžių Lukas nebeišgirdo. Rausva migla ap
traukė akis, ausyse ėmė spengti. Nematomos pabaisos žnyp
lės sučiupo jį už kojų, nutraukė nuo lentų rietuvės ir trenkė 
į juodus bedugnės nasrus.

Krūtinėje kriokė mirtinai sužeistas gyvulys.

Krūminių sodyboje, už veršidžių, stovėjo apipešiotas šiau
dų kūgis.

— Še, imk kraitelę ir eik,— tarė Magdė vyrui.— Aš pa
sivysiu.

— Kad ir man. .. spaudžia.— Raudonikis užlindo už 
kūgio.

Kitoj pusėj įtartinai triukšmingai šlamėjo šiaudai.
*— Ar tu jau, žmona? Ką ten dirbi taip ilgai?
— Vestuvių pyrago reikia parsinešti. Pakeliui.
— Ar ne šiaudų užsimanei? — Raudonikis perspėjančiai 

krenkštelėjo ir pasuko už kūgio, kur bruzdėjo Magdė.
Tikrai! Šalia kūgio kūpsojo pripešta šiaudų krūva. Mag

dė tupinėjo aplinkui, ieškodama apačioje virvės galų, ruoš
damasi suveržti naštą.y.- ■

— Ko įsispoksojai? Atlikai reikalą ir eik,— subarė vy
rą.— Drožk savo keliu ir nematyk.

— Kad matau, žmona.
— Neplepėk! Nieko tu nematai.
— Matau, žmona, ir matysiu.
— Nuo Grigo vaišių tau galva į užpakalį atsisuko. 

Drožk namo, kad sakau!
— Ne, žmona. Toliau taip nebus, kaip buvo. Daugiau 

man nedarysi gėdos. Nesiginu, šiandien esu išgėręs, bet ry
toj negirtas tą patį pasakysiu. Jei darysi gerai, visur bus 
tavo viršus, o jei blogai, tada aš viršų paimsiu.

— Aš tau brūklį paimsiu, kvaily! — sujudo Magdė, ne 
juokais supykusi, nes iki šiol nebuvo tokio atvejo, kad vy
ras, nors ir girčiausias būdamas, išdrįstų prieštarauti.— Ne
moki elgtis prie žmonių, nežinai savo vietos, verši nelaižy
tas. Turėjom sėdėti troboj — kuo gi tas rėksnys Gaigalas 
mandresnis? — bet Grigas įkišo į daržinę su paskutiniais. 
Pamatysi, rytoj vėl kaip elgetas prie durų pasodins, o tu, 
molminy, džiaugsies, rodysi dantis, pulsi kilnoti Toleikį. 
Nesuprantu, kaip jam nepabučiavai į užpakalį?

— Ne gėda ir pabučiuoti tokiam žmogui. Juk žinai — 
galėjo mane įkišti su tais rąstais. .. Nepadarė...

—- Stuobrys! Atrado kuo teisintis. Toks veršis, kaip tu, 
galėtų srėbti, sėdėdamas po stalu, jei kas pakištų stiklinę.

— Geriau po stalu, negu po bobos sijonu,— atkirto Rau
donikis, stebėdamasis savo drąsa.— Pasiirtik virvę, žmona. 
Einam namo, kol niekas nepamatė.

— Eisim, tuoj eisim.— Magdė užgulė naštą ir ėmė 
veržti.

Raudonikis krenkštelėjo. Kartą, kitą. Pažvelgė žemyn, 
aukštyn, apsidairė, lyg tikėdamasis iš ko nors protingo pa
tarimo. Paskui pasipurtė, giliai atsikvėpė, tartum ruošdama
sis nerti į šaltą vandenį, ir nuėjo prie žmonos. Sugriebė ją iš 
užpakalio į meškišką glėbį, trūktelėjo, kaip skudurinę lėlę 
nuo siūlo ir, panėšėjęs kelis žingsnius į šalį, pastatė ant že
mės. Viskas įvyko taip greitai ir netikėtai, kad apstulbusi

Magdė nespėjo žado atgauti. Kol ji atsipeikėjo, Raudonikis 
suvyniojo virvę, įmetė į kraitelę ir padėjo žmonai prie kojų.

— Ak tu, nendrele nurėdyta! Prisilakė kaip gyvulys, 
nebežino, ką darąs! — suspiegė Magdė. Pačiupo kraitelę ir 
žiebė iš visų jėgų vyrui per galvą.

Bet Raudonikis laiku prisidengė ranka. Kraitelė sutra
tėjo ir atsitrenkusi nušvilpė kaip kamuolys kažkur už šiau
dų naštos.

— Nooo. ..— sugrumėjo Raudonikis.— Daugiau taip ne
daryk, žmona! Bus negerai. Mušimės.

Magdė treptelėjo koja. Norėjo verkti, šaukti, plūstis, bet 
moters nuojauta pasakė, kad niekas nepadės. Tad dar kartą 
bejėgiškai treptelėjo koja lyg avis ir, galutinai išmušta iš 
vėžių, pasileido tekina namo.

Raudonikis sutvarkė išpeštus šiaudus, paėmė kraitelę, 
virvę ir nuėjo. Jautėsi, tartum koptų laiptais į nematomą 
bokštą, nuo kurio atsivers akiai nematyti reginiai. Širdyje 
buvo ir lengva, ir smagu, ir truputį baimė ėmė.

Pakilią nuotaiką išblaškė aname kaimo gale pasigirdęs 
riksmas. A, Prancūzas. Užpernai irgi kartą buvo pasiutęs. 
Matyt, padaugino.

Raudonikis paspartino žingsnį. Pasidarė neramu dėl žmo
nos. O nykus kvailio bliovimas ritosi per kaimą vis arčiau. 
Jau buvo galima išskirti žodžius:

— Ušmušiu! Peilis, baslys per galvą! Užmušiu!
Raudonikis išsilaužė iš tvoros statinį. Na, vis dėlto ver

čiau pasukti į šalį, per daržus.. .
Priešais iš tamsos išniro kažkieno šešėlis. Žmona!
— Justinai, dėl dievo. . .— Magdė puolė prie vyro. Kal

bėjo springdama, visa drebėjo, dantis į dantį nepataikė.— 
Žmogus guli. .. Už kryžkelės.. . ties mūsų kiemu. . . Ma
niau, girtas. .. Toleikį užmušė!

Daugiau bus. KOMPOZITORIUS DARIUS LAPINSKAS
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KONGESINIAI KONCERTAI IR OPERA ČIKAGOJE

Dainų šventės autoriai ir vykdytojai. Kairėje praėjusios dainų šventės dirigentas P.Aleksis perduoda dirigavimo lazdelę trečios dai
nų šventės garbės dirigentei A.Stephens. Dešinėje kantatos "Tėviškės namai" žodžių teksto autorius poetas Bernardas Brazdžionis, 
solistė Dana Stankaitytė kantatoje dainavusi solo partiją, kantatos kompozitorius Bronius Budriūnas ir antras kantatos solistas Rim
tautas Dabšys. Foto V. Juknevičiaus.

Atkelta is 4 psl. 

zatoriai nesugebėjo tinka
mai sutvarkyti salės, dėl 
ko labai pakenkta dainų š- 
ventei ir visų iškilmių įs
pūdingumui. Ir pats tosdi 
dėlės šventės vedimas at
rodė taikomas kitam, ne 
dainai, tikslui. Ką bendra 
visokį publikos pristatinė- 
jimai turi su dainų švente? 
Tas tiktai išvargino nepa
prastai gausiai į salę susi 
rinkusius, kenkė chorams 
ir gadino nuotaiką.

Dainų dieną vedė žymieji 
mūsų muzikai dirigentai. 
Alice Stephens, Petras Ar- 
monas, Jeronimas Kačins
kas, Alfonsas Mikulskis ir 
Bronius Budriūnas. Forte 
pijono palyda:Stasys Gaile- 
vičius, Raimonda Apeikytė 
ir vargonų Vladas Jakubė- 
nas.

Solistais buvo Dana Stan 
kaitytė ir Rimtautas Dab
šys.

Po įvedamųjų ceremoni
jų Alice. Stephens dirigavo 
Algirdo Kačanausko gra
žiai parašytą Maįdą už tė
vynę ir himnus. Įdomūs 
buvo Algirdo Kačanausko, 
Juliaus Gaidelio,K.V.Ba
naičio, Jeronimo Kačinsko 
/Rauda/, Vlado Jakubėno 
/Ko žilas ožys bliovė/, Juo 
zo Žilevičiaus / Laisvės/ 
ir nepaprastai įspūdinga 
Broniaus Budriūno kanta
ta Bernardo Brazdžionio 
žodžiams-Tėviškės namai.

Kantatą dirigavo pats au 
torius.Nepaprasto grožio 
momentų, kaip Fuga tema 
Namai ir daugelis lyrikos

Kūrinys brandus, pa - 
rašytas moderuotu naujo
višku stilium.

Gerai praskambėjo V, Ja 
kubėno Ožys, bet J.Kačin
sko labai įdomus kūrinys 
Rauda Jono Aisčio žodži- 
iams nepasisekė svarbiau
sia dėl įsivyravusio salėj

triukšmo, Kuris labai truk 
iė choristams vienas kitą 
girdėti. Be to, ir kūrinys 
mėgėjų chorams nėra vi
sai lengvas. Jis reikalin 
gas stipresnio susirepe- 
tavimo.
Visokiu atveju dainų Šve

ntė praėjo dideliu pakilimu 
Už tai didelė pagarba pri - 
klauso visiems tiems lie - 
tuviams,kurie myli dainą, 
jai aukojas i ir tuo labai gra 
žiai atlieka savo pareigą 
tautai ir tėvynei. Kad gi 
mūsų entuziazmas ir pas i 
aukojimas lietuviškai dai
nai niekad neišsektu'.

jai reikia mokyklą dar iš
eiti.

Geriausių duomenų turi 
Rimtautas Dabšys. Kaip 
jis dabar yra, galima pa
sakyti: Dabšys turi gerą 
medžiagą .-didelį, skambų

kanklininkai buvo labai ge
rai išjnokę savo roles. Tas 
darė labai gerą įspūdį. Di
delė pagarba toms šeštadie 
ninėms mokykloms,kurios 
taip gražiaL auklėja savo 
mokinius.

Dirigentui tačiau patarti- bas-baritoną, plataus di
na tokiais atvejais kiekvie-

- nos dainos dainuoti ne dau
giau kaip tris punktus.

1 Jaunimo chorą ir publika 
' priėmė labai šiltai. Tai 
tikrai yra ateitis.

SOLISTAI
Jaunimo Kongresas ir Dai
nų diena turėjo solistų, ku
rių dauguma nauji žmonės. 
Tiktai Dana Stankaitytė jau 
plačiau žinoma.

D.Stankaitytė atliko solo 
partiją Br.Budriūno Kan
tatoje. Ji gerai tiko tam 
uždaviniui. Ji būtų gerai 
tikusi ir operos Dalios ro 
lei.

Iš paujų solistų pasireiš

apazono balsą, gana gra - 
žaus tembro. Tačiau jo 
balsas nepastatytas, netu
ri diafragminės atramos. 
Dėl to Dabšys dainuoja tik 
gerkle, mėgėjiškai. Jei
gu jis nori gerai ir ilgai 
dainuoti, turi išeiti gerą 
mokyklą, ir visų pirma pa 
statyti balsą, be ko jis ga 
Ii greit jo netekti.

Pianistė R .Apeikytė 
pajėgiai skambino.

J. Kardelis.

AUŠRA VEDECKAITE, sopranas, 
baigusi Julliardo muzikos mokyk- 
klą B.S. laipsniu, toliau studijas 
gilino su Neuman Leighton Mem
phis, Tenn., Vokietijoje ir Austri
joje.

DIDELIO DĖMESIO !
EXPO 67 yra tikrai gera proga, pa- Mes parūpiname visur kelionių 
sikviestl gimines'is Europos į Mon bilietus laivais, lėktuvais, auto- 
trealj. Jau dabar mažu įmokėjimu busais, parūpiname vietas viešbu- 
užsltikrinklte vietas per mus.EXPO *’ 
Pasai dar iki liepos 31 d. visam 
sezonui parduodami už $20.-(vė
liau - $35.-). 7 dienų Pasus iki 
liepos 31 d. gausite tik už $6.50 
{vėliau - $ 12.50).

Darbo 
valandos: 
Pirmadieniais 
iki Penktadienk
- 9 iki 5.30 v. 
Šeštadieniais
- 9 iki 4.30 v.

čiuose, padedame imigracijoje, per
siunčiame pinigus, maisto siunti - 
nius ir kt.

KO C H

Tel.: 288-6203
TRAVEL BUREAU

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

Univetial Cleaned & TiailoTA
• Valau ir taisau vyriškus ir moteriškus drabužius.
• Siuvu naujus pagal užsakymus vyriškus paltus, 

kostiumus ir kelnes.
• Aukštos kokybės medžiagos.

i 239 FOURTH AVENUE B. KIRSTUKAS
(ąt Wellington St.)

Tel. 525-8971

Baltica Investment Corp.
Autorizuotas kapitalas $ 120.000

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

- Už indėlius mokame 8% dividend.®

1920-Frontenac St. Montreal, P. Q. T. I .iiiirimiitis

romui IAI VEDYBOS . KRIKŠTYNOS

Sl'KAK.I I VES MAŽAME/ IAMS 

ĮVAIRIOS PROGOS

VAIKŲ CHORAS,
,Kurį sudarė šeštadieninių 
mokyklų mokiniai, publi
kai padarė labai didelį įs
pūdį.

Vaikų buvo apytikriai tik 
pat, kiek buvo ir suaugusių-kė Kongreso baliaus metu 
jų. Jie dainavo mintinai,kai buvo pristatyta ir dainavo 
suaugusieji dainavo iš gai-Aušra Vedeckaitė, mokslus 
dų.Chorą palydėjo kanklių baigusi Vokietijoje. Ji tu - 
orkestras, kurį vedė Ona 
Mikulskienė.

Vaikų chorą vedė Faustas
Strolia, gerai prisitaikyda
mas prie jaunųjų dainininkų Dainavo Argentinos lietu 
Atrodė,kad ir choristai ir vaite Z. Valatkaitė, bet

ri malonaus tembro sopra
ną, tačiau riboto diapazono 
Ir jos dainos baliui netiko.

• Turime laivus ir motorus.

• Geras žuvavimas.

Tel. 769-2941

BALTIC WOODWORK CO.
DAROMOS ĮVAIRIOS DURYS, LANGAI, VIRTUVĖS KABITAJ- 

IR KITI ĮVAIRŪS MEDŽIO DIRBINIAI.

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

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

LaSALLE AUTO SPECIALIST Rea’d
SAV. G. DESROCHERS

Taisau ir dažau lengvas mašinas 
7717 GEORGE LASALLE, QUE.

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

namų 366-4203

ME 7-6727

DE LUXE CLEANERS
Sav. P. RUTKAUSKAS 

117—6th Avenue, Lachine.
4

BELLAZZI - LAMYJNC-
DO 6-6941 7682 Champlain Blvd. I^iSalle
Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langą rėmai- 
Insuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis popietis.

LIGI JA BIELIUKIENĖ 
Amerikos lietuvių Mo
terų Klubo pirmininkė, 
šiomis dienomis neti
kėtai mirė.

L.Bteliukienė sirgo 
astma. Grįždama vie
na savo automobiliu į 
namus vidunaktį, ji pa
sijuto negerai, sustab 
dė mašiną ir bandė at
sikvėpti. Deja, tai bu- 
vos paskutinis atsikvė
pimas. Ji mirė.

Ligija Bieliukienė 
buvo veikli moteris, 
dalyvavo lietuvių mo
terų veikloje ir buvo 
narė tarptautinės mo
terų organizacijos, 
GFWC.

L.Bteliukienė da
lyvavo daugelyje tarp 
tautinių moterų susi
rinkimų ir visur kėlė 
Lietuvos laisvės nuo 
rusų okupacijos ir ko
lonializmo klausimą. 
Užuojauta vyrui, Br 
B lėliukui kTRAILS END LODGE

• Galima išnuomuoti su valgiu 
arba patiems virti.

VASARVIET
( Prie Pigeon ežero Ontario)

s Atidaryta iki spalio 11 dienos.

• Nuolaida žuvautojų klubams 
ar grupėms pavasari ir rudenį.

Kre iptis:
Trails End Lodge 
Bobcaygeon, Box 58, 
Tel: 705 - 738 - 2871.
(Llolė Kaminar- Jacevičiūtė).

j Raimonda Apeikytė, 

jauna gabi pianistė iš 
LosAngeles, Kaliforni 
jos, U.S.A.

MTia»o«ov

SIUNTINIAI LIETUVON
Kaufman’s Woollens &Textlles

4115 St. Lawrence Blvd. Montreol, P.Q. Tei. Vi 2- 5319.
Is čia pasiųsite siuntinius savo artimiesiem^

garantuotai skubiausiai ir

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

IMPORTUOJAME iŠ ANGLIJOS

geriausias angliškas vilnones medžiagas vyriškiems ir 
moteriškiems kostiumams ir suknelėms.

Turime didžiuli pasirinkimą viln., kašmiro ir šilk. skarelių.
Ateikite ir Įsitikinsite, kad čia perkant sutaupysite.

PRIIMAME UŽSAKYMUS

vyriškiems ir moteriškiems kostiumams ir paltams.

Priimami užsakymai Made to Measure vyrišku kostiumų iš
geriausiu angliškų medžiagų. — Kaina $ 50. kelnės $12.-

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

vedėjas. Laisvai kalba UetuviSkai.

GEORGE LAVINSKAS
ALLSTATE INSURANCE 

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

Telefonas 768-6679

WINDSOR
DRY CLEANERS & DYERS CO. LTD. 

Valome visokius drabužius ir kitą Jūsų namų apyvoką.
Savininkai:

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

PRANEŠAMA apie 
NAUJĄ GYDOMĄJĄ 

MEDŽIAGĄ — 
Tai yra ypatinga gydomoji 

medžiaga, įrodžiusi galią 
sutraukti hemorojus ir 

pataisyti sugadintus 
audinius. _ 

Pagarsėjęs tyrimą institutas 
atrado nepaprastą gydomąją 
medžiagą,sugebančią sutrauk 
ti hemorojus be skausmo. Ji 
per keletą minučią sumažina 
niežėjimą ir nepatogumus 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 audinią augimą .

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

Pasitenkinimas -- arba 
j grąžinami pinigai.

FILATELISTŲ ŽINIAI !
PERKU HERMKLAUSOMOS UETUVOt 
FaSTO ItHKLUS - VOKUS - ATVIRUTES • 
ABARIUS - PAVIENIUS. SEMJOMIS - DIDE ‘ 
UAIS BEI MAŽAIS KIEKIAIS. KREIPTIS 

SU PASIŪLYMAIS | W.E. N O RK U.ZM7 
EOOIHSTON STREET, PHILADELPHIA, PA. 

IBIS? USA.



6 PSL. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 1966. VII. 13. -27(1001)

Pasaulio lietuvių jaunimo Kongreso lietuvaitės- Miss Lithaunia- rinkimai. Dešinėje matome kandidates į Lietuvaitės titulą. Pačioje dešinėje trečia iš dešinės, Giedrė Galinytė, buvo 
išrinkta Miss Lithuania. Kairėje ją vainikuoja gintariniu vainiku Pasaulio Lietubių Bendruomenės Valdybos pirmininkas Juozas Bachunas. Pačioje kairėje moteris ir vyras vedę pris
tatymo mergaičių ceremonijas, bet kaistai sumanę jas vesti ne lietuviškai. Vasario 16 gimnaziją baigusios pasirodymas sugriovė jų keistą sumanymą. Ji kalbėjo lietuviškai.

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

Vl.Jasinskas.

TAUPYK IR SKOLINKIS

PIRMUTINIAME IR DIDŽIAUSIAME
TORONTO LIETUVIU KREDITO KOOPERATYVE PARAMA 

KAPITALAS SIEKIA DU SU PUSE MILIJONO DOLERIŲ 
MOKAME: DUODAME:

4J4% už depositus Morgičius iš 6'/JZ
5'//i numatyta ui serus Asm. paskolos iŠ 7% 1

Asmenines paskolas duodame iki $5,000.- ir morgičius 
valdžios nustatytai normą, 66% įkainuoto turto.
Visą narią gyvybė apdrausta santaupų dydyje, bet nedau
giau $2,000.- Asmeninės paskolos, mirties atveju,apdraus 
tos iki $5,000.-
Paramos nariais gali būti kiekvienas lietuvis gyvenąs 
Kanadoje.
Kasos valandos: Kasdieną nuo 10 vai. iki 3 vai. p.p., 
išskyrus sekmadienius. Pirmadienį ir penktadienį vakarais nuo 
4 vai. 30 min. iki 8 vai. 30 min. Šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vai 
p. p. f liepos ir rugpjūčio men. šeštadieniais uždaryta).

Būstine: Lietuviu Namai - 7 729 Dundas St. West, 
Toronto 3, Ont. p Telefonas LE 2- 8723.

NOTARAS
ANTANAS L I U D Ž I U S.B.L.
Bendradar bis V, S. M a st i s, L.L.C

pirkimo • pardavimo dokumentu 
sudarymas, mortglčlal, sutarty*, 
testamentai Ir visi kiti t.lslnlal 
reikalai.

<08 RONCESVALLES AVĖ. 
TORONTO.

Margio vaistinės II aukšta*.

Tel: Įstaigos LE 7- 1708: 
N omų CR9-6166.

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

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

330 Bay Street.

BE MUITO

ĮVAIRIOS sudėties maisto 
SIUNTINIAI BE MUITO IKI 33 
SVARU.PRAŠOM REIKALAUTI 

MUSU NAUJU MAISTO 
KATALOGŲ.

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

)OVANOS :
Automobiliai,šaldytuvai,skal- 
bimo masinos,motociklai,dvi - 
račiai,siuvamos mašinos,tele
vizijos aparatai ,p i anai, aut omo 
biliams padangos, foto aparatai 
ir t.t.

• Be ttS siunčiame Jūsų sudarytu. Ir apdraustus {vairius siunti
nius iki 19% svarų gryno svorio.

• Turime pardavimui {vairių medžiagų ir kitų prekių.
• Gyvenų ne 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

BALTIC EXPORTING CO.
480 RONCESVALLES AVE. TORONTO 3, ONT.

Telefonas LE 1 - 3098
DARBO V AL ANDOS: pirmadieni ai s - penktadi eniai s nuo 9 val. 
ryto iki 7 vai vak; šeštadieniais - nuo 9 vai.ryto iki 5 vai. p.p.

Savininkai A. ir S. KALŪZA

Kandidatės j gražuoles buvo: 
Zuzana Vaietkairė (Argentina)“, 
Judita Kulakauskaitė (Australi
ja), Giedrė Galinytė (Bosto
nas), Vidutė Dikaitė (Braz lija), 
Ramutė Plonytė (Brockton, 
Mass.), Laima čepaitytė (Chi- 
caga), Nijolė Grybauskaitė (Cle 
veland), Renata Jomantaitė 
(Detroit), Sandra. Vaičiūtei Ha
milton, Canada). Žibutė Stro- 
putė (Los Angeles), Audronė 
Klimaitė (New Jersey), Birutė 
Baranauskaitė (New York), Ge
ma Kreivonaitė (Philadelphia), 
Regina Jabionskytė (Venezue
la), Krist n:> Kavaliauskaitė 
f Worcester) ir Regina Plukaitė 
< Vokiet i.ja).

Iš ji) buvo išskirtos penkios 
kand dalės: Zuzana Valatkaitė 
iš Argentinos. Giedrė Galinytė 
iš Bostono, Nijolė Grybauskaitė 
iš Cleveland, Laima Čepaitytė iš 
Chicagos ir Gema Kreivėnaitė

iš Philadelphia. Iš j4į
M iss Lithuania išrinkta
Giedrė Galinytė/Boston

VAIZDELIS PARTIZANŲ BUNKERYJE, 
nors kreivai ir tendencingai bolševikiš

kai aprašytas.
Nuo šakelės ant šakelės 

čiaukšėdama striksi rau- 
dongūžė zylutė. Ją stebi 
Kregždės akys.Šalia jo su
virtę Linas Kubilius .Vaclo
vas Stančikas,Vytautas Bol- 
na .Vis i be galo nuvargę ,be 
galo nusivylę ir suirzę.

-Matyt,daugiau nebesu
lauksime, -staiga pakilda
mas sako Kregždė.Iš 19 te- 
likoma aštuoni.Ką gi, gero 
kai sulupo...

Spiaudos i ir griežia dan
tį .Paskui visi pakyla ir nu
linguoja į bunkerį. Prade
da snigti didžiuliais dribs
niais .Tai juos gerokai pra
džiugina-nebereikės mas
kuoti pėdsakų, eik kur no
ri, niekas tavęs nesuras . 
Sabaliauskas juos sutinka 
su išskėstomis rankomis. 
Anga į bunkerį pravira, iš 
jos kamuoliais veržiasi ši
luma.Visi iki vieno dings
ta bunkeryje. Sargyba da
bar nereikalinga, kai dos
niai sninga,po valandos ne 
tik pėdsakų nebelieka, bet 
gera sniego kepurė užside
da ir ant kelmo.

Viduje,pastatyta ant sta
lo, mirga maža lempa. Pa
sieniais stovi platūs, kad 
galima būtų miegoti, suo- 
laijantjų suvirtę tįso įvai
raus amžiaus likę gyvi par
tizanai. Kertėje sustatyti 
automatai, šautuvai, kulko
svaidžiai, didžiulės dėžės 
šovinių,kubilai sūdytos mė
sos,geldos prikrautos deš
rų,didžiuliai kepalai duo
nos .Pastalė taip pat netuš
čia. Ten metaliniais lan
kais blykčioja trijų kibirų 
talpos ąžuolinė statinė, 
aliuminis puodukas, su 
drumzlinu skysčiu du nau
jutėlaičiai kibirai.

Kada atvykėliai nusiren
gia ir susėda kur kas, va
das Sabaliauskas /"Kir
vis"/ išs ir idena iš po stalo 
statinę, išsitraukia iš po 
gultų didžiulį ąsotį.

-Dėl apšilimo teks išger
ti. ..

AR ŽlhOTE K£ RAŠO

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

K EI’EI V 1 žmonės mėgsta dėl to, kad jis niekam 
nepataikauja ir nesibijo teisybės skelbti. Teisingo
mis žiniomis iš visur , jame daug žinią ir iš Kana
dos/, aiškiu ir atviru pasisakymu laikraštis per 65 
metus pelnė gerą vardą ir pasitikėjimą.

K E L E I V Y rasite patarimą teisiniais ir kitais 
klausimais, gražią apsakymą, cilėraščią ir tt: Jis 
turi ir moterą skyrią .

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

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

Balkšvas drumzlinas 
skystis iš statinės kliuksi 
ąsotin.Po to jis pilamas į 
aliuminį puodelį .Neaplenk
damas nei vienos, apžėlu
sios burnos, puodelis slen
ka ratu.Stipri naminė atri
ša liežuvius. Bet visus nu
stelbia Sabaliausko teno
ras:

-A š vadovaus iu kitaip ne 
guGraičiūnas.Mums rei
kalingi stiprūs ryšiai, tik 
tada skindami komunistų 
galvas, nerizikuosime sa
vomis. Kas kaltas dabar, 
kad daugiau pusės išguldė? 
Vien tik neturėjimas ryš ių, 
neturėjimas patikimų žmo
nių, nežino j imas ,kur Šimo
nių girioje slapstosi ir ko
voja,reikią pasakyti gerai 
kovoja "Eskimo" būrys, 
"Mokytojo"/Antano Buro
ko iš Nociūnų km./grupė’.

-Aš jau šį tą žinau, kur 
juos rasti,-staiga įsiter
pia Vytautas Bolna-didžiu- 
lis plačiapetis, stambaus 
įraudusio veido, šviesiais 
papurusiais plaukais, su 
baltu raiščiu ant rankovės 
partizanas.

Sabaliauskas staiga atsi
suka, ir tamsūs iki pat pe
čių plaukai švysteli ore .

-Per ką manai galima 
susirišti?

-Pienopunkte dirba to
kia Genė Kubiliutė. Merga 
pačiame strainume. Ji kilu
si berods iš Atkočiškio kai
mo. ..

-Apie ją ir aš šį tą ži
nau, -nutraukia Sabaliaus
kas.-Bet to dar maža. Rei
kia mums daugiau gerų ūki
ninkų,kurie dar ne kolcho
ze.. .Reikia nedelsiant at
naujinti ir sustiprinti ry
šius su Vaitiekūnu-Šepe- 
tos fabriko direktoriumi'. 
Jts-buvęs karininkas-pati-

Vaizdelis iš operos "Lokys", pastatytos pirmą kartą Pasaulio lietuvių jaunimo 
Kongreso metu. Dešinėje St. Baras- Meškio rolėje ir D.Mongirdaitė Dalios ro 
Įėję. Kairėje minia valstiečių.

DIDMEISTERIAI
Šiame šachmatų skyrių 

j e dažnai paminimi šach
matų didmeisteriai.

Čia pateiksiu šiek tiek 
žinių apie juos.

Didmeisterio titulą duo 
da tarptautinė šachmatų or 
ganizacija FIDE/Federa- 
tion Internationale des E- 
checs/. Šis titulas duoda
mas visam amžiuūkartą 
didmeisteris - visada did- 
meisteris.

Dabar pasaulyje yra 79 
didmeisteriai. 24 iš jų gy 
vena Sovietų Rusijoje, 11- 
Jugoslavijoje,lO-JAV-ėse,

Sabaliauskas daug šiltų 
žodžių pasako apie Vaitie
kūną.Su juo jis pirmą kar
tą susitiko dar 1947 me
tais .Tada jiems šis Lietu
vos armijos karininkas 
Juodiškių miške nušvietė 
ta rptautinę padėtį. V ytau- 
tas G ra ič tunas, Viktoras 
Sabaliauskas, Juozas Apše
ga ir Juknevičius, klausy
damiesi buvusio karinin
ko žodžių ir įsivaizduoda
mi "laisvės" valandą, vos 
nealpo iš pasitenkinimo, 

-Taip, Vaitiekūnu nėra 
ko abejoti*. Manau, kad ir 
Kubiliutė mūsų neapvils, - 
įsikraščiavęs, įraudęs, rė- 
ž ia Sabaliauskas. -Dabar 
ž iema-riz ikinga ,tač iau pa
vasarį pirmiausia susiriš
ti su jais ir baigt vieną

kimiausias žmogus’.Pas jį kartą su komsomolu Juo- 
kuo puikiausiai ir slapsty. diškiu'. Dau iau bus 
t is galima...

LIETUVIU

DIENOS
ILIUSTRUOTAS LIETUVIŲ KULTŪROS IR 

VISUOMENĖS GYVENIMO ŽURNALAS

Negyvenkite nematydami, kas darosi lie
tuviškame pasaulyje!

Užsisakykite
žurnalą LIETUVIŲ DIENOS.

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

LIETUVIŲ DIENOS
4364 Sunset Boulevard

Hollywood, California 90029

Telefonas: 664-2910

PRENUMERATOS KAINA: m.tsm» — *60C

ŠACHMATAI
VEDA IGNAS ŽALYS.

6-Argentinoje, po 5-Vokie 
tijoje ir Vengrijoje, 3-Če 
koslavakijoje, 3-Bulgarijo 
je, 2-Pabaltijo valstybėse 
/Keres ir Tai/, 2-Olandijo 
j e.Po vieną didmeisterį tu 
ri šios valstybės:Kanada 
/A. Yanofsky, Winnipeg/, 
Danija, Ispanija, Austrija, 
Švedija,Belgija,Islandija ir 
Rumunija.

Didmeisterių amžius 
yra įvairus.

Seniausi didmeisteriai 
yra š ie:F .Saemisch/Vokie 
tija/-69 m., Euwe/Olandi 
ja/-65 m.,V. Pirc/Jugosla 
v i j a/ ir Stahlb e rg/Š ved i j a/ 
-po 58 m.

Jauniausias ptisauliodid 
meisteris V.Hort/22me 
tų amžiaus/gyvena Čeclio 
Slovakijoje.Toliau seka:R, 
Fischer/JAV/-23 m., V. 
Parma/Jugoslavija/-25 m», 
V.Lomberdy/JAV/-28 m.

29-iųmetų amžiaus yra 
tik 4: LPortisch/Vengrija/ 
R.Spaski /Rusija/, M.Tai 
/Latvija/ ir Tringov /Bul

Taigi pasaulyje teta tik 
aštuon' didmeisteriai, jau 
nesni negu 30 m.amžiaus .

Daugelis iš jų yra baigę 
universitetus, nors kai ku 
rie yra žemesnio išsilavi 
nimo.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

$ SUSIVIENIJIMAS
L LIETUVIU

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 apdraudę ir ligoje pa
šalpą, kuri yra pigi, nes SUSIVIENIJIMAS 
neieško pelno, o teikia patarnavimus savi
tarpinės pagalbos pagrindu.

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

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

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

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

V

Vaitiek%25c5%25abn%25c4%2585.Su
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HAAAIfj .L TOM
TAUPYK IR SKOLINKIS 

KOOPERATYV 1NIAME BANKELYJE

21 Main Street Eat*. Room 203 • • Telefonai JA 8- 0511.
išduodamos asmeninės paskolos is 8% iki 5.000, 

mortgičiu paskolos 18 7% iki 66% turto vertės.
Uz serus mokama 5% dividendo iš pelno, už depozitus 4%.
Veikla nemokamas gyvybės ir paskolų draudimas.

Pilnas Čekiu patarnavimas.
Darbo dienos:

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

a DIDŽIAUSIA HAMILTONO

Apylinkės

/KRONAS

NEPRIKLAUSOMA L I E i U V A 7 PSL.

Edmontono Lietuvių namuose prie simbolinio kapo ir raudonojo traukinio padėjusios gėles estų 
latvių ir lietuvi! mergaitės /lietuvaitė EI.Augytė/.Prie pulto susirinkimo pirm. Vikt. Jagoldas. 
Dešinėje Hon.A. J.Hooke, Minister of Municipal affairs, kalba minėjimo metu.Foto Vaitkūnas.

REAL ESTATE and ins. ltd.
Hamilton's Largest Realtor

366 MAIN ST. BAST, HAMILTON, ONT. Telephone 520-8492

SIŪLO:
• Didžiausią pasirinkimą namų, apartmenty, 

farmy, biznių ir t.t.
• Daug gėry pirkėjų
• Palankų finansavimų
• Greity ir sąžiningų. patarnavimų .

Per savo keturias įstaigas /8> tarnautojai /aptarnaujant 
Hamiltonų ir apylinkes, tiesioginiai per Cross Canada 
Realties Service Ltd. aptarnaujam visų Canady.

K r e i p k i t ė s su p a s i t i k ė j i m u

/KRONAS^
REALTORS.

HAMILTONO TAUTŲ FESTIVALIS
Kiekvienais metais toks fes- sesutės Juozapavičiūtės, ge- 

tivales bendraujant su paski- kančią dieną (birželio 24) vy
ru tautybių atstovais yra ren 
giamas Hamiltone, kur kiek
viena tautybė turi progos pasi 
reikšti su savo kultūra bei 
menu. Šiais metais ypatingai 
plačioje apimtyje, panaudojus 
didelę reklamą per vietos 
spaudą, televiziją ir radio 
ir šis festivales yra laikomas 
rekordiškai pasisekusiu. Pa
talpos buvo panaudotos ka 
tik baigtame, keliolikos mi 
lijonu kainavusiam“ Terminai 
Towers“ .Viena blogybė, kad 
lietuviams teko visa mūsų 
krašto reprezentacija paruoš
ti per keletą valandų. Mūsų 
atstovė L.Skripkutė, gavusi 
uždavinį, sukaupusi jėgas ry
žosi padėti gelbėti. Jai padė
jo L.Stanevičiūtė ir K. Mik
šys. Jie surinko medžiagos, 
užpildė lietuviams skirta vie 
ta lietuviško meno ekspona 
tais, todėl festivalio rengimo 
pirmininkė pareiškė: nieką 
da nebūčiau patikėjusi, kad 
jūs tokį darbą galėtumėte at 
likti per 5 valandas“ .

Festivalio atidarymo ceremo 
nijose dalyvavo daugelis Fe
deralinės valdžios bei miesto 
pareigūnų, kurie daug dėme
sio kreipė i tautybių parodė
les.

Mūsų skyrių aptarnavo ir su 
teikė paaiškinimų taut, drabu 
ziais pasipuosusios; L. Sta 
nevičiūtė, T.Tumūtytė ir dvi

ko meninis pasirodymas, ten 
programoje iš 12 tautų, pir
moje vietoje stovėjo G.Breich 
manienės gražusis“ Gyvataraš', 
pašokęs“ Sadutę“ ii“ Subatėlę“

Šių metų šio festivalio tiks 
las; jungtinių Tautų apimty
je,Hamiltone sutelkti 500.000 
dol.badaujančiai Indijai su
šelpti.

Mesgi turime būti dėkingi 
L. Skripkutei, L. Stanevičiū
tei ir K. Mikšiui, gražiai su
tvarkius Lietuvos reprezen
tacijų. Pagarba p.Bartkams, 
Stanevičiams, Breichmanams, 
K.Mikšiui, L.Skripkutei ir ki
tiems, paskolinusiems lietu 
visko meno rankdarbių paro
dėlei. V. P.
PERKANT AUTOMOBILIUS 
ar baldus iki 5,000 dol. - ne
reikia zirantu, nes paimamas 
chattel morgicius t.y. perka
mieji daiktai ikeiciami, issi 
mokėtinai 3 ar 5 metams is 
8% metiniu, bet apskaiciuo 
j ant nuo likusios nesumokė
tos sumos procentus - išeina 
43,86 dol. i metus arba 4, 
38% metiniu; asmeniniu pa
skolų įvairiems reikalams 
ligi 5,000 dol. su zirantais 
arba užstatant II-ra morgi
ciu ar agreement for sale. 
Paskoloms veikia pilnas gy 
vybes draudimas ir visiško 
invalidumo atveju. Draudimo

BAISIOJO BIRŽELIO MINĖJIMAS EDMONTONE
Birželio 19 d. sekmadieni, l_.2 ' — t"** * ••••••* • • - 

naujai sukurta Baltijos Fede kas. Toliau sekė Dr.A.Rudo 
racija Edmontono lietuvių 
namuose 5 vai. vakaro suren 
gė bendromis jėgomis, estai, 
latviai ir lietuviai minėjimą, baigta estų klasine muzika, 
Dalyvavo 300 žmonių. išpildyta Mrs.L.Pals. Alber 

Garbės svečiais buvo pa- tos valdžios vardu pritaikintą 
kviesti ir dalyvavo; Arkivys žodi tarė min. A.J.Hooke, Mies 
kupo pav.Kib.Reynolds, luth to Tarybos vardu burmistras 
bažnyčių prez. Rev.G. Rode V. Danzer, National Public 
(vakarų Kanadai),Prov.V. min. Vfairs, Reserch Foundation 

E.Preston Manning (jr), Ukr. 
organizacijų vardu Ihor Shan- 
kowskyj,Lenkų org.vardu Dr. 
H.Wojcicki. Užbaigiant pade 
kos žodi tarė A.DudaraviČius, 
Balt.Fed.Edm. vice pirminiu - 
kas.
Po minėjimo is VLKo gauti 

paveikslai kabėjo ant sienų, 
pažymėdami tremtinių skau
džią dalį. Ten pat baltu mo
terys, apsirengusios tautiniais 
rūbais, vaišino svečius kava.

įspūdis buvo padarytas ga 
na gilus ir atsiliepimai aukš 
tų svečių teigiami. Spaudos 
atsiliepimai; birželio 14,20 
ir28 d.d. Straipsniai; ^Edmon 
ton Journal/Televizijos sto
čių; CFRN 1 minutę vedama
sis birželio 9 d. ir vietos ži 
nių santraukoje birželio 21 d. 
CBC vietos stotis filmavo mi 
n ė ji m a, bet nerodė , (atrodo 
grūdų pardavimas nustelbė 
siu žinių svarbą! ).

A. J.Hooke, H.A.Ruste, A. Ho- 
lowach, miesto burmistras V. 
Danzer, E.P.Manning (ir),Dr. 
W.S. Hamilton (Dantologijos 
dekanas), ukrainiečių atsto 
v as A.Maslanyk, lenku kon
greso Albetroje pirm.Dr.H. 
Wojcicki. jųinejimą tvarkė V. 
Jagoldas.

Pradžioje buvo sukalbėta 
malda už žuvusius ir gyvus 
tremtinius. Vysk.Ig.Rev.Rey 
nolds ir Luth. kun.Avotins. 
Toliau sekė 3 himnai ir gėlės 
padėtos ant scenoje improvi 
zuoto kapo. Atidarymo žodi

tarė A.Osis B.Fed pirminio-

vieš paskaita, kuri buvo išsa 
mi ir gerai paruosta.

Oficialioji dalis buvo už-

premijas apmoka “Talka“. 
Nekilnojamo turto morgiciai , 
atviri is 7% metiniu iki 66, 
2/3% turto vertes,bet nedau- , 
giau 15,000.00 dol. suros. i 
Reikalui esant, galima gauti i 
draudimą ir mbrg. paskoloms j 
is Cunos.

Kaip matote,“ Talka“ paliko 
tuo tarpu senas palūkanų nor
mas, nors rinkoje kreditas 
yra žymiai pabranges ir uz 
morg. paskolas ir tai uždaru 
morgiciu jau reikalaujama 7 
%% me tiniu,jau nekalbant apie 
finansiniu kompanijų ar krau 
tuviu pirkimo kreditus, kurie 
visada buvo žymiai didesni. 
Esant reikalui skolintis, visa 
d a pasiteiraukite “ Talkos 
ar is jusunebus reikalaujama 
nepateisinamai aukštu procen 
tu. Nesivaržykite tuo reikalu 
kreiptis i “ Talka“ , kuri jums 
apskaičiuos. Bukite atsargus, 
nepermokekite uz jusu sun
kiai uždirbtus pinigus.

URUGVAJAUS
LIETUVIU VEIKLA 

/atkelta iš 3 psl/
TIRPSTA SENOJI 
LIETUVIŲ KARTA 
Senoji lietuvių karta 

krinta,kaip medžių lapai. 
Keliolika lietuvių išėjo į 
amžinybę,tarp jųOttas Ma 
Siūlaitis,65 metų amžiaus.

Nepriklausomoje Lietu 
voje buvo socialdemokratų 
partijos narys.Čia atvykęs 
susirado savo bendramin 
čių:buvusį Lietuvos social 
demokratų frakcijos sei
mo atstovą Praną Vikonį, 
valstiečių liaudininkų trak 
cijos Lietuvos seimo ats 
tovą Juozą Kaselį, Kauno 
"Lietuvos Ž inių" specialų 
korespondentą A Ibiną Gum 
baragį, Lietuvos Enciklo
pedijos leidėją Juozą Kapo 
čių, "Naujienų" korespon 
dentą Jurgį Lazdauską, 
"Keleivio" korespondentą 
MikąKrasinską ir visą ei 
lę kitų liberalinės minties 
aktyvių veikėjų, kurie jau 
buvo įkūrę Urugvajaus Lie 
tuv ių Kultu r os D raug i j ą ’.r 
Urug. Liet.Socialistų sky 
rių, į kurią greit įsijungę 
ir jose darbščiai veikė.

Mirė balandžio mėn. 28 
dieną širdies smūgio ištik 
tas, savo numylėtame že
mės sklypelyje,prie kurio 
latevalaikiais dirbinėjo.

MVSų^PORTAS
VEDA KAZYS

Sporto skyriaus vedėjas 
Kazys Baronas.

BARONAS

rOffice mail ? 
pagreitinsite kelionę laiš
kų įmesdamas juos pašto 

dėžutėn dažnai ir tai darbo metu 
® ® G ® ® ©w 

Dėl pašto informacijų žiūrėkite į telefonų knygos geltonus puslapius. i———————■ i n   

DĖMESIO?
MADAME MARIEA 

Spėjėja iš jūsų praeities, ir da
barties. Patarėja laimingos at
eities-meilėje, sveikatoje, darbe 
ir t.t.
Kreiptis privačiai kiekvienu 
laiku nuo 10 vai.ryto iki 9 vai. 
vak.

6764 Christophe - Clomb, 
Montreal.

PIRMOJI PROGA 
Vankuveryje

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

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

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

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

GLOBAL IMPORTS 
(UKRAINSKA KNYHA)

2643 E. Hastings Street, 
Vancouver 6, B.C.
Tel. 253- 8642.

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

LENGVATLETŲ PASEK
MIŲ REGISTRACIJA

ŠA LF A SS-gos Lengvo
sios Atletikos komitetas 
kreipiasiį visus S.Ameri 
kos lietuvių sporto viene 
tus bei pavienius lengvat 
lėtus, prašydamas užregi 
struoti šiais metais ar, 
eventualia i, ir anksčiau pa 
siektas lengvosios atleti
kos pasekmes, jei iki šiol 
dar nėra to padarę.

L.A. K-tas nori suregi 
struoti visus lietuvių leng 
vatletų pas lėkimus ir s ūda 
ryti lengv. atletikos pasek 
mių lenteles 1966 metams 
ir taipogi nuo ŠALFASS- 
gos įsikūrimo /1951 m. / . 
Lentelės sudaromos suau 
gusiųjų ir visose prieaug 
lio klasėse.

Registruojant pasekmę 
reikalinga pažymėt:a/leng 
vatleto vardą, pavardę, gi 
mimodatą/būtina prieaug 
lioklasėse/, adresą ir klu 
b inę pr iklausomybę;b/'ung 
ties pavadinimą/mėtymuo 
se-įrankto specifikacijas/ 
c/pasekmės atsiekime da 
tą ir v ietą ;d/varžybų pa va 
dinimą ir rengėju s ;e/kla- 
sę ir užimtą vietą ir, žino 
ma,f/pačią pasekmę origl 
naliais vienetą is.Taipogi, 
reikalinga prisiųsti patei 
sinamąjį dokumentą/pažy 
mėjimas iš savo mokyklos, 
klubo ar varžybų rengėjų; 
varžybų pasekmių biuleti- 
nis,laikraščių iškarpos ar 
pati./. Pateisinamasis do 
kumentas gali būti prisius 
tas ir vėliau, jeigu reikalin

ga ilgesnio laiko jam gauti.
Pažymėtina, kad visos 

oficialių lietuviškiį bei pa 
baltiečlų varžybų pasek
mės yra žinomos ir jų pra 
nešti nereikia .Reikalingos 
tik už lietuvių bei pabaltie 
č ių varžybų ribų pas iektos 
pasekmės.

Šis pranešimas ypatin
gai liečia pavienius, lietu 
vių sporto klubams neprl 
klausančius ar labai mažą 
ryšį su savo klubais turin 
čius sportininkus,kadangi 
su jais nėra galimybės su 
s įrišti per klubus.

Pasekmes prašome re 
gistruoti šiuo adresu:A . 
Bielskus, 15321 Lake Share 
Blvd.Cleveland.Ohio 44110.

Prašome pasekmes už 
registruoti iki birželio 15 
d., jeigu norite, kad jos pa 
kliūtų į sekančią pasekmių 
laidą, kuri bus skelbiama 
š.m.birželio 20 d. Ateity 
je prašome pasekmes pra 
nešti neatidėliojant, idant 
būtų įmanoma lenteles tu 
rėti pagal paskutinius da 
v inius. L. A. K -tas .

II. Kiti Jaunimo metų 
sportiniai užsimojimai: ~

Sportinė programa Jau 
nimo Kongreso studijų sa 
vaitės programoje ir sto
vykloje,Dainavos stovykla 
vietėja,Manchester,Mieli. 
bus pravesta Alfredo Kiel 
naičto, fizinio auklėjimo 
mokslų magistro, A. Klei- 
nattis sutiko paruštl ben
drą stovyklos sportinę pro 
gramą Ir praktiškai ją igy 
vendinti.

Sporto kadrų kursai į- 
vyks šiemet dviejose vieto 
se.Tai yra Kanadoje.PPSK 
Aušros stovyklavietėje ir 
JAV, Pottawattamie vasar 
vietėje.Apie šiuos kursus 
bus pranešta plačiau arti 
miausioje ateityje.

Jaunimo Kongreso metu 
oasįrodė, Sportas, žurna
las redaguojamas Kęstučio 
Čerkeliūno ir Lithuanian 
Sports Review,žurnalas re 
daguojamas Povilo Žumba 
kio.

vasarvietę atidarė Liolė Jacevičiūtė - Kaminar, kuri yra labai 
gražioje Ontario apylinkėje. Prieinamiausiomis sąlygomis galima 
praleisti vasarojimo laiką, ypač labai palankiose aplinkybėse su 
mažamečiais vaikais bei mėgstantiems meškerioti.
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LIEPOS MĖNESIO 17 DIENĄ PONŲ SKRUIBIŲ ŪKYJE, POINTE FORTUNE 
L.K. MINDAUGO ŠAULIŲ KUOPA RENGIA DIDELĘ TRADICINĘ

ŠAULIŲ GEGUŽINĘ
PROGRAMOJE:

I1.3O VAL. VĖLIAVOS PAKĖLIMAS 
12.OOVAL. PAMA LDOS 
PREMIJUOTAS PRIZINIS ŠAUDYMAS 
BUFETAS, MUZIKA, SPORTAS, ŽAIDIMAI 

Įžanga O.5O et. suaugusiems.
/Blogam orui esant gegužinė nukeliama į sekantį sekmadienį/

VA L D Y B A .

ATVYKSTA PIETŲ AMERIKOS 
SVEČIAI

čius priimti,prašome pra
nešti šiais telefonais: J.La
dyga 389-18l4;S. Baršaus
kas 768-6521; R. Verbyla 
482-0865.

Sus ipaž in imo vakaras Au- 
šros Vartų salėje šį šešta
dienį 8 valandą vakaro.

Seimelio Prezid 
MONTREALIEČIAI JAU

NIMO KONGRESE 
dalyvavo gana gausiai. Ir 
bendrai ir Jaunimo Kong
rese ir Dainų šventėje Ka 
nados lietuviai dalyvavo 
gausiai ir gerai atstovavo 
palyginamai negausią sa
vo bendruomenę/apie 30, 
OOO asmenų/.

Gaila, kad dėl nepakan
kamo Kongreso organiza
torių organizuotumo nei 
Montrealio, nei Toronto 
/rodos ir dar iš kitų vie- 
tų/kandidatės į Miss Li
thuania nebuvo pristaty - 
tytos.Tai yra Kanados 
jaunimui skriauda.

TRADICINĖ MONTREA- 
ALIO- OTTAWOS LIETU

VIŲ GEGUŽINĖ, 
kurioje kartą per metus 
susitinka šių kaimyninių 
kolonijų lietuviai, šiemet 
įvyks rugpiūčio 14 dieną, 
sekmadienį, pp. Skruibių 
ūkyje prie Otavos upės, 
Pointe Fortune, puškely
je tarp Montrealio ir Ot
tawos miestų. Šiemet 
palankesnis susitikimui 
laikas, todšl Ottawos He 
tuvių žada būti daugiau, 
negu praėjusiais metais.

Užsienio lietuvių jaunimo 
grupė, Kongrese Čikago
je dalyvavęs Pietų Ameri 
kos/Argentinos, Brazili
jos ir kt./jaunimas lanko 
si Kanadoj liepos 14-18 die 
nomis.Į Montrealį jauni
mas atvyksta šį šeštadie
nį, liepos 16 dieną 1 vai. 
po plet ir sustos prie Auš. 
ros Vartų bažnyčios. Va
kare Aušros Vartų salėje 
numatomas su svečiais su 
sitikimas ir susipažinimo 
vakaras ir šokiai. Visi ta
utiečiai, ypač gi jaunimas, 
kviečiami dalyvauti. Būtų 
labai miela, kad daugiau 
tautiečių atvyktų ir į sve
čių sutiktuves.

Svečiai Montrealyje tu
rės pernakvoti vieną nak
tį. Montrealio lietuviai ma
loniai pfrašomi svečius pri
imti vienos nakties nakvy- 
nei-viešnagei. Sutinkan -

DR. J. S E M O G A S

5441 BANNANTYNE Verdun. 
Pirmadienįir _ ; _ 
ketvirtadieni 2-4; 7-9 p-m- 
antradienį ir ? m 
penktadienį P‘m" 

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

PO"7-3175: namu 366 - 95 82.

I) A N T V G Y D Y T (1 J A S
Dr. J. MALIŠKA

13% St. Catherine St. W. 
Suite 419, tel. UN 6-8235

Nainy tel.: MU 1-2051.

DR. IRWIN COPNICK

DR. A. O. JAUGELIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA 

1410 Guy Street, 1 aukštas 
11-12 kambarys.

Tel. 932-6662: namg 7J7-96HI

ADVOKATAS
STASYS DAUKŠA, LI.,L.

4 Notre Dame St. E. 
Suite 902 ir 903

|Tel: 861-8478 ir 861-847$

DR. V. GIR1UNIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA

5330 L’Assomption Blvd.
Tel. 255 - 3535.

ADVOKATAS

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

Suite 205
168 Notre Dame St.'E.

UN 6-2063 ir UN 6-2064.

MEDŽIOTOJU KLUBO 
“NIDA“

INFORMACIJA
Birželio 28 d. Įvykęs klubo 

narių susirinkimas DLK Vytau 
to klube praėjo sklandžiai ir 
sėkmingai. Papildomai i klu
bo valdybą darinkti du klubo 
nariai; J.Petrulis ir J. Matu 
sevičius.

Sudaryta išvykų komisija iš 
K. Toliušio, Br. Kirstuko ir 
Pr. Bukausko. Susirinkimas 
nutarė Įsigyti čarterį, pagal 
kurį iš provincijos valdžios 
būtų galima gauti vandens ir 
miško teritorija, parterio ir 
teritorijos reikalus tvarkyti 
sutiko klubo narys notaras J. 
Bernotas. Visi Klubo nariai 
gavo nario korteles ir Maišo 
no premijų gavimo blankus 
bei paaiškinimų knygutes.

Prii nta naujų narių, kurių 
šiuo metu yra 49 pilnateisiai. 
Nutarta rudens ar žiemos metu 
DLK Vytauto Klube suruošti 
pirmąjį didelį šaunu parengi
mą- vakarą. DLK Vytauto klu 
bas maloniai sutiko leisti nau 
dotis klubo patalpomis ir pa
togumais visiems Nidos na
riams. Be to, žada paskirti 
Klubo vardu puikia premijine 
taurę.

Susirinkimas nutarė liepos 
,, , » . . , 16 d. suruošti pirmąją žvejo 
tojų išvyką Į Ottawos upę Wan 
dover vietovę, Į kurią kviečia 
mi visi nariai ir ne nariai da
lyvauti.

Suinteresuoti smulkesniuv I 
informacijų reikalu prašome 
kreiptis telefonu ar asmenis 
kai Į K. Toliuši - 768-4644, 
Br. Kirstuką - 769-2941, Pr. 
Bukauską - DO 6-2367 ir J. 
Šiaučiuli - PO 7-2781.

V a 1 d y b a.
SKAUTIŠKOJI

INFORMACIJA
Montrealio skautų-cių sto 

vykios atidarymas įvyks lie 
pos 23 d. 4 val.p.p. Stovyklau 
tojų tėvai ir svečiai kviečia
mi atidaryme dalyvauti.

Geležinio Vilko tunto 
vykios vadovybe sudaro: 
mendantai (pakaitomis)-
Piečaitiš, A. Kličius ir J.Pie 
čaitis, adj.- E.Tekutis, drau
gininkai; skautų- S. Radaus
kas, vilkiuku - D. Sibitytė.

Neringos skaučių tunto sto
vyklos badovybė:kiršini akės 
(pakaitomis)- I. Kličienė, A. 
Lukoševičiūtė, ddj. - D. Kudžv 
maitėj draugininkės; skaučių 
- 1 . Gražytė, paukštyčių- I. 
Lukoševičienė,pagelbininkės; 
R.Skučaitė, L.Zižytė, L.Ged
vilaitė, R.Staškevičiūtė, V. 
Murauskaitė.

Stovyklos kapelionas bus 
kun. G.Kijauskas.S.J., lauž- 
vedė D.Skrinskaitė iš Toron-

sto
ko
V.

DANTŲ GYDYTOJAS 
4966 Decode Blvd. Suite 7.
Montreal, Que. Tel. 489- 3191.

Notaras
J. BERNOTAS 

B.A., B.C.L.

Sun Life Building 
Suite i2001

Tel,: UN 6-4364.

LIETUVIŠKAS PUSVALANDIS GIRDIMAS KAS

ŠEŠTADIENIS PER CFMB STOTI
BANGA 1410, 5-30 VALANDĄ VAKARO

Progromos vedėjos I.. Stankevičius.
Tel. 669- 8834.

1! 11*17 A « 1465 De Seve St- Mon,reQI 2°.
TEL 766 - 5827

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

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

KASOS VALANDOS:

1465 DE SEVE: ROSEMOUNTO SKYRIUS:
Sekmodiemais 10.30- 12.30

Dorbo dienomis: 10.00—-3 00 vol. 39°7 Rosemount Blvd tel 722-2472 
kasdien, iiskiriant pirmad. ir leitad. Dieno, penktad. 100 - 6.00 vai

Vakare trečiadieniais ir Vakare: pirmadiemois. trečiadieniais 
penktadieniais 7.00 - 9.00 vai. ir nenktodieniais 7 00 ■ 9.00 vai

IZABELĖS IR KATARINOS MONTREALIO 
AMBRASIENIU SUTUKIMAS ATEITININKŲ

Paskutiniosios grupės mon- 
trealiečių lietuvių lankiusių 
Lietuvą, tarpe buvo Kazio ir 
Juozo Ambrasų žmonos, ku
rioms grįžtant sutikti birže
lio 27 d. buvo suruošta staig 
mena DLK Vytauto Klube,ku
rioje dalyvavo jų artimųjų ir 
pažįstamų apie 100 asmenų. 

“ Viešnios“ net iki ašary bu
vo nustebintos netikėtu pri
ėmimu, už ką atsilygindamos 
pasipasakojo savo įspūdžius 
iš kelionės ir viešnagės Lie 
tuvoje.

Reikėtų pabrėžti, kad NL 
bendradarbiui iš daugelio ankš 
čiau girdėtų tokių keliaunin
kų pasipasakojimų p. Izabe
lės Ambrasienės pasipasakc Gorys, vandens sargas - L 
j imas jautėsi iš realiausių. Giriūnas, A.Rudinskas.dėko 
Ji neturėdama intencijos nei racijos- J.Ladyga, virėja - A. 
girti, nei peikti; kaip ji pati Zubienė, ūkvedys J.Ladyga. 
pačioj pradžioj išsireiškė: Šalia Įvairių užsiėmimų die 
“ Aš nepridėsiu nieko,ką ma- nos metu, kiekvieną vakarą 
čiau ir ką patyriau iŠ sutiktųj bus įdomios vakaro programos; 
ten asmenų-papasakosiu“ . 
Ji pasakojo Įspūdžius be jo 
kių užrašų patirtus kelių die
nų svečiavimosi Lietuvoje. 
Ji buvusi laimingiausia iš vi 
sos grupės kitų, kurie turėjo 
tik po dvi dienas ir Įskaitant 
kelionę iš Vilniaus, nežiū
rint kuriame Lietuvos krašte 
gimines rado. Daugiau laiko 
nuo Maskvos atvažiavus Į Lie 
tuvą tekę praleisti standarti
niais valdžios numatytų vie- Kan;dą> Daug kas ir "ten es*a 
tų aprodymais. Ji gi pas arti geriau kaip ji palikusi,- ypač 
muosius išbuvusi net 5 die- keliai ir mokslo atžvilgiu,- 
nas. daugiau jaunimo mokinasi ir

Izabelei Ambrasienei leng- stengiasi kaimą palikti, moks 
viau buvo galima orentuotis las prieinamesnis, bet priva- 
Lietuvoje, nes ji iš jos išvy loma ir rusų kalba, nes istai - 
kusi tik prieš 33 metus, gal gose visur pastebėjusi per 
todėl ten ją ir “ žurnaliste“ 
vadinę, nes ji gana daug ir Baigdama, ji rodėsi nuomo 
klausimu pastačiusi ir net pa nės.kad ten žmones visokius 
tarimų davusi žmonių gyveni sunkumus lengviau neštų, jei 
mo labui, ir prašiusi neiškrei viskas priklausytų nuo Lie
piant perduoti aukštesnėms tu vos valdžios, o kaip iki šiol 
valdžios institucijoms. Kaip ten viskas priklauso nuo Mask- 
ji mano, kad ten mažai kas vos.
nuo pačių žmonių priklauso, Katarina Ambrasienė kalbė- 
nes viskas turi būti taip -- dama priminėj kad visur buvę, 
kaip valdžia reikalauja. Zmonuoširdžiai priimti ir nesigai 
nės nuėję i pasyvumą, nenoJli kelionės ryžtu, nes visa ki- 
riai viską ir visur dirba. Katą jau papasakojusi jos ben- 
galima pas mus, Kanadoje, drakeleivė. Pr. P.

ruošiama“ Baltijoje“ jaunimo 
vasaros stovykla prasideda 
ši šeštadieni liepos 16 d. 
Stovyklautoju laukiame šuva 
žiuojant i stovykląŠeštadien 
apie pietus. Stovyklą baigsi 
me liepos 23 d., apie pietus.

Stovyklos vadovybė: vedė 
jas ir globėjas - kun.G. Ki- 
jauskas.S.J., vyr. mergaičių 
vadove- I. Ambrazaitytė,jun. 
mergaičių vadovė V.Kizers- 
kytė, berniukų vadovas - L. 
Giriūnas, pagelb.S.Gorys, va
karo programų ir muzikos ve 
deja- Ses.M.Berhadeta, darbe 
liai- Ses.M.Divida, J.Ladyga, 
sportas - kun.G.Kijauskas, V. 
Kizerskytė, L.Giriūnas, S.

LIETUVIU NAMU 
viršutiniame aukšte talkos 
būdu naujai perdažyta. Dar
bams vadovavo St. Pulkys, 
A.Braziukaitis ir A.Svetule- 
vičius, talkinant; Abromai
čiui, Cicėnui, Juciui, Petry- 
lai, Šarūnui, Smilgiui, Statu- 
levičiui ir Urbeliui. V - bos 
pirm. Dr.J.KaŠkelis nuošir
džiai visiems dėkoja.

Dr.P.MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeitadieniais 
pagal susitarimą.

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

Raštinė: LE 4-4451.

to.
Seimininkės p.Kuncevičie

nė ir p.Gabrusevičie nė. Ukve 
dys p. Baradinskas, sanitarė 
• p.G. Kudžmienė.

DZ.

J. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS

SIUVU IR PARDUODU

Taisau ir Remodeliuoju
Vasaros laiko saugojimas 

/ Storage /.

6396 Bonnantyne, Verdun. 
PO 7-6183,

PONAI GIRDZIJAUSKAI, 
pasakų vakaras, talentų vaka- laimingi susilaukę dukrelę 
r,a± \a“t°S.!kOS.:.la_UZ.^:_par:! tš Lietuvos, vykdami atos

togų į Laurynijos kalnus, 
lankėsi NL redakcijoje.
PALANGOS VASARVIE

TĖ
liepos mėnesio 30 dieną 
sakmadienį, ruošia didel 
lę ir labai įvairią geguži
nę. Tat bus viena įdomių 
jų Šios sezono gegužinių. 
Sekite Nepriklausomą Lie 
tuvą, kurioje bus plates
nių informacijų.
Į LIETUVĄ BUVO IŠVYKĘ 
ir sugrįžo šie Montrealio 
lietuviai: Iz.irK. Ambra 
stenės, pp. Gataučlai vy - 
ras ir žmona, taipgi pp. 
Kušlelkos ir pp.Mllašiai, 
A.Girnienė, L.Bernotie
nė, St.Sagaittenė, P.Ben- 
džaitienė, A.Šuplevičienė, 
St.Stankūnienė, J.Zabie- 
lienė, G. Kukėnienė ir J. 
Andrijauskienė.
Daugelis iš Šių turistų 

nusiskundė kai kuriais tu
ristiniais nepatogumais, 
pav. senesniems arba ma
žiau stipriems žmonėms 
reikėjo lagaminus tempti 
net į 4-5 aukštą.Kai kam 
tas sudarė sunkią padėtį, 
bet šeimininkai nepasirūpi 
no koktu žmogum, kuris

zanų vakaras, literatūros ir 
poezijos vakaras, linksmava- 
karis. Kasdien bus pašneke
sių ir diskusijų Įvairiomis te 
momis: lietuvių tradicijos, 
ateitininkų organizacija, par
tizanai, Jaunimo Metai.klau
simų dėžutė,charakterio ug
dymas.

Tėveliai ir svečiai kviečia
mi vakaro programosejdalyvau- 
ti. G.K.K.

• Charles Milius, kartu su 
narna ir dėdiene Juana Milie 
ne, savo mašina yra išvykę 
į Floridą, dar prie jų prisijun 
gė Izabelė Paulauskaitė.
• M. Gruckunienė atostogau
ja pas brolį New Yorke.
• Klubo pirm.J. Petrulio žmo
na Kazimiera atostogas lei
džia Cape Cod, Mass.
• M. Petrauskienė (Petro) 
paslysdama nusilaužė koja.
• Algis Gražys gavęs pasky

sti mą Į Bishops universitetą 
’prie Sherbrooke, P. Q,Lenix
Fielde Įsigijo savus namus 

vienai moteriai padaryti, ten ir ten persikėlė nuolatiniam 
reikia 5- 6 moterų. Bet dėl to apsigy veni n ui.
------- --------- a.----------* ’ • 1 z

• Leono ir P Simonėlių sū* 
nūs Kenneth užbaigęs pir
muosius studijų metus McGill 
universitete,apie mėnesi lai
ko praleido važinėjimui po
Kanadą. Studijuoja žemės kon bent mažiau pajėgiems bū- 
servatyvinius projektus ir mi? tų padėjęs lagaminus nune- 
kininkystę. šti į didelį aukštį,nes lif

tų sovietinėj statyboj nėra.

esą moterys turinčios lygia 
teise su vyrais tuos pačius 
darbus dirbti,- kaip statybo
je, prie žemės kasimo darbu 
ir t.t. Žmonės vis laukia ge
riau, girdėdami, kad kituose 
kraštuose daug geriau gyve 
na. Ypač jie labai gerą nuo 
monę turi apie JAV-bes bei

pusę rusu tarnautoju.

D-L.K. VYTAUTO KLUBAS
2159-61 ST.CATI1ERINE F.„ MONTREAL.

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

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

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

Petrulį, tel: 522-2353

EXPO 67
Visų rūšių parodos bilietai 
gaunami “Lite“.

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

LAIKRODININKAS
ANTANAS ŽUKAS 
1855 WELLINTON ST. 

Tel. WE 2. 0644.
TAISAU IR PARDUODU 

ŽEMOMIS KAINOMIS 
LAIKRODŽIUS IR JUVELYRUS.

AR ŽINOMA, KAD

“NEPRIKLAUSOMOS
LIETUVOS“ SPAUSTUVE

spausdina bilietus, pakvietimus, liū
tines ir padėkos korteles, įvairius 
b laiku s, receptans lepelius, vedybi
nius pakvietimus, nirties atveju už- 
uc jautos laikus, visokius "statemen 
tus", vokus su adresais, laikraščius, 
žurnalus ir knygas.
Dabą atlieka pigiau,negu kitos spaus 
tuvės. Kvie&ane įsitikinti.

Spausdinius gedime priimi paštu ir paštu 
pasiųsti.
Adresas; 7722 George Street,

LaSalle,Montreal,P. Q. 
C a n a d a.

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

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

P. ADAMONIS
Chartered Insurance Broker

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

S - fos “ Lite“ No. 752 D

A. NORKELIUNAS
Commisioner of the Superior Court of Montreal 

MONTREAL ENTERPRISES REG’D 
VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS.

6695—35-1a Ave., Rosemount (kamp. St. Zotique)
Montreal 36, Que. Tel. RAymond 7-3120.

<X<^FORD
Sales Limited

4415 Bannantyne Avė., 
Verdun,

F ALCON-F AIR LANE 
GALAXIE—THUNDERBIRl 

MUSTANG —TRUCKS

Z USED CARS
1 year guarantee.

Kreipkitės į
LEO GURECKAS

Sales Managers Assistant 
Keating Ford lietuvis atstovas 

769-8831. 

Tel. namų DO6-2548 
Įstaigos 769-8529.
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