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Lietuvos atstovas Amerikos Jungtinėse valstybėse Juo
zas Kajeckas kalbasi su pasaulio lietuvaite Čikagoje.

Foto A. Gulbinskas.

P.A. Povilaitis, Analitinio 
Dep. direktorius, Canadian Na 
tional Railways Montrealyje, 
vadovauja rinktiniam egzeku- 
tiviniam seminarui, kuris vyks 
ta šiomis dienomis Toronte.

Seminaras suorganizuotas 
American Management Asso 
ciation, New York.

Pasaulio lietuvių jaunimo kongreso atidarymas. Kalba PLB Valdybos pirm. J.Bachunas. FotoA.Gulbinsko.

Sveikiname Vakarų Kanados Lietuvių Dienų, 
įvykstančių liepos 30 - 31 dienomis Edmontone, Albertoje 

šlaito <VaUįfta.

Svarbesnieji savaitės 
reiškiniai

Tat aiškiai matome, kad 
VYKSTA AGRESORIŲ 
SĄMOKSLAS.
Ir Pekinas, ir Maskva , 

nors tarp savęs ir pešasi ,

braniatsia-tolko tiešatsia- 
įsimyliejusieji barasi-tik 
tai džiaugiasi/, Hanojų pa 
laiko. Ir dar

VEDA ŽIAURIĄ
PROPAGANDĄ.
Kad ir "mūsų" Paleckis, 

duodamas ataskaitą iš ke

Lietuvių gyvenimo faktai
PAVERGTŲJŲ TAUTŲ SAVAITĖS 

PROGA WAŠINGTONE
liepos 2Od.National Press 45> 5O6> _į§ viso 14o> q21.
Club Pavergtųjų Seimo va- m, , . . ... 33-JU DARIAUS IR GIRĖNOdovybė surengė priėmimą , (
JAV Kongreso nariams, skridimo per Atlantą proga 
rėmėjams ir spaudai. Va- ^-Balčiūnas "T,. ;erat.ir Me 
karo programą pradėjo “°" bastyje paskelbė 11- 
PET seimo irVliko pirm. &šio1 “isteriją del 
V.Sidzikauskas, oprogra- karstx* Paslėpimo.
mą vedė LEK-to prezide
ntas admirolas H.B .Miller 
Pasižymėję laisvės gynė - 
jai apdovanoti medaliais.

JAUNIMO KONGRESO
delegaciją liepos 21 d. JA V
Valstybės Departamente 
priėmė VaLSekr. pad. Eu
ropos reikalams Valter 
Stossel. Del. lydėjo Vliko 
pirm. V. Sidzikauskas.

JAUNIMO KONGRESO
PETICIJAI

parašų surinkta:JAV 84, 
358, Kanadoje 10,157, N. 
Zelandijoje 12,624, kitur

MONTREALIO SKAUTŲ 
STOVYKLA 

Bendruomenės stovykla
vietėje "Baltija" pradėta 
šeštadienį liepos 23 dJSek 
madienį gi įvyko iškilmin 
gas atidarymas:pamaldos, 
žodį tarė p. Irena Lukoše 
vičienė. Pirmasis laužas 
įvyko šeštadienį.Stovyk
lauja attilOO abiejų lyčių 
skautų. Bet laukiama dar 
daugiau. Šiemet stovykla 
vimas jau visai patogus, 
nes jau pastayti reikalin
gieji pastatai.

kai revolva'į, siūląs pasi
duoti. . .IrPekinas, ir Mas 
kva,ir pagal šios nurodymus 
ir Paleckis

nes ne Vietnamas,© Viet- 
kongas užpuolė V ietnamą 
ir karas vyksta ne Vietkon 
ge.bet Vietname, kurį Viet 
kongas skelbia užgrobsiąs. 
Tat yra visai atvirkščiai 
tam.ką Paleckis skelbia.

Ž aurioje kovoje komu-

NERIMAS IR KOVOS ŽMONIJOJE
Vienos dieninės laidos 

dienraščiai nespėjo sure
gistruoti įvykių, kurie gal 
votrūkščiais vyksta pašau 
lyje. Tartum visa žmonija
būtų keliama kokių mielių., špagai rusų patarlę:milyje 
Nerimas visuose kontinen 
tuose,net ir daugiausia įsi 
izoliavusioje Australijoje. 
Ir Australija nepasitiki 
Monroe doktrinos principu. 
Ir jai reikia numatyti ateitį 
ir apsidrausti nuo galimų 
netikrumų. Todėl ir
AUSTRA LI JA DA LYVAU JA lionės į Australiją,įtaigoja 
VIETNAMO KARE. jogAmerikos siūlymas tai

O karas Vietname toly- kytis esąs gangsterio pa- i 
džiodarosi vis grėsmingas siūlymas"kuris atkišęs au 
nis, vis daugiau išsiplečia 
ir jau gręsia išsiplėsti Į 
globalinį.Taipkalba ir grū 
moja komunistai ne tiktai
Vietkongo,bet ir Pekino ir AKIPLĖŠIŠKA ĮMELUOJA 
Maskvos. Ir vieni, ir kiti, 
ir treti pasisako, kaip tik 
rt

KOMUNIZMO
IMPERIALISTAI, 

kurie jėga pasiryžę už vai 
dyti visą pasaulį.Nors Mas 
kva kalba apie koegzisten
clją,betfaktinai veikia prie nistai nesiskaito su jokio 
šingaisavo kalboms.Mas
kva atsisako bet kokių žy
gių, kad karas Indokinijos 
pusiasalyje būtų sustabdy 
tas. Visos pastangos, ir In 
dijos pirmininkės Ingridos 
Gandhi, ir Anglijos pirmi 
ninko Haroldo Vilsono, ne 
davė nė mažiausių laukia
mų pasekmių. Visų prašy
mai į Kremliaus valdovus 
atsimušė,kaip žirniai! šie 
ną.

mis tarptautinėmis taisyklė 
mis,ir karo belaisvius gra 
sinateisią,kaip kriminali 
nius nusikaltėlius. Tai yra 
priešinga tarptautinei kon 
vencijai. Matyti, sąmoksli 
nin kai tyčia provokuoja 
Vietnamo karą išplėsti į 
pasaulinį karą.
• Gen. Šuharto sudarė In
donezijos vyriausybę. Už
drausta bet kokia kinų kai 
ba spauda.

NEPAPRASTA AMERIKOS KOSMONAUTIKOS 
SĖKMĖ

JAV astronautai Young bus nuskristi ankščiau, ne 
ir Collins įvykdė nepapras negu buvo tikimasi, 
to sėkmingumo žygį .Jie abu| 
skriedami Gemini lO.pasie 
kė ir susitiko su A gena lb , 
kuri dabar jiems buvo pa 
leista ir su Agena 8,kuri 
buvo paleista kovo mėnesį . 
Collins buvo du kartu išli 
pęs iš raketos. Labai sėk 
mingai plaukė erdvėse ir 
nuėmė instrumentą,kuris 
matavo mikrometeoritus . 
Šį instrumentą dabar tirs 
mokslininkai. Po 43-jų ap 
s i suk imu aplink žemę, pa
čiu aukščiausiu iki šiol iš 
kilimu, Young-Collins erd 
vių laivas labai tiksliai nu 
s įleido į Atlanto vandenyną, 
tiktai už 4 mylių nuo laivo, 
kuris jo laukė.Nauji šio žy 
gio laimėjimai sustiprino 
viltį, kad į Mėnulį galima

ŽINIOS TRUMPAI
• Sovietiniai kraštai šie
met vakaruose pirko 20 
milijonų tonų javų.
• Lenkijos atstovas Berly 
ne Vl.Tichočinski atsisakė 
grįžti Lenkijon.
• Australijos min.pirm.Holt 
pareiškė,kad JAV preziden 
to nusistatymas dėl Vietna 
mo yra teisingas ir tvirtas .
• Prancūzija išbandė naują 
atominį užtaisą Ramiaja
me vandenyne.
• JAV pasikvietė SSSR pa 
sitarti dėl žvejybos,nes ru 
sų žvejyba yra brakonjeriš 
ko pobūdžio.
• Dėl Vietkongo bomdarda 
vimo JAV prezidentas atsa 
kė į užmetimus,kad JAV 
sutinka tartis dėl bombar

davimo sustabdymų ir tai 
kos.
• Genevoje susitariama dėl 
erdvių naudojimo tiktai tai 
kos reikalams.
• Madride renkasi astro- 
nautikos kongresas,kuria 
me dalyvauja 20 šalių.
• Liberijos ir Etiopijos 
skundas dėl Afrikos pietva 
karių krašto Tarptautinio 
teismo atmestas.
• KINIJOS kontinente vyks 
ta valymas toliau. Kompar 
tija "valosi" nuo diktatū
ros priešų pirmiausia, ku 
rie gali būti pasislėpę pa 
čioje partijoje. Valosi ir 
nuo komunistinės opozici 
jos.
• JUGOSLAVIJOJE tęsia
mas valymas toliau. Pasku 
tintu laiku valoma kompar 
tija.Juodkalnijoje ir Serbi 
joje.
• INDONEZIJOJE dartebe 
vyksta kova už valdžią. Vy 
raujaDžakarta, kurioje la 
bai veiklūs studentai.reika 
laują demokratinės santvar 
kos. Bet dar stirpi yra ir 
komunistuojanti grupė, 
ypač Javos salos viduryje , 
kuri palaiko Sukarno, nors 
jau ir nuamžintą. Prisibijo 
ma naujo sukilimo ir vi
daus karo.
• KONGO Valstybėje kilo 
susidūrimų tarp diktato
riaus Mobutu ir respubli
kos kariuomenės. Padėtis 
ten dar neaiški, nes dar 
vyksta kovos.
• IT A LIJOJE politinis sąjū 
dis: socialistai bando susi 
jungti su socialdemokra
tais ir sudaryti vieną stip 
rią partiją.
• PRANCŪZIJOS preziden
tas vos sugrįžęs iš Rusi
jos,tuojau lankės i V.Vokie • RUSIJOS min.pirm.Ko- 
tijoje irtarėsi su Erhardu, sygin lankysis Japonijos 
o dabar jau pakviestas į sostinėje Tokio ir tarsis 
Iraką. su min.pirm. Šato.
• LENKIJOS sostinėje mi • TUNISO pre z identas Bur 
nta, kurioje buvo daug ka- guiba viešėjo V.Vokiettjos 
reivių, užpuolė JAV atsto sostinėje,Berlyne,kur jam

KAS NAUJA KANADOJE
ĮVYKIAI KANADOS 
KARIUOMENĖJE 
Ryšium su kariuomenės! 

apjungimu į vieną vadovy 
bę .Kanados kariuomenėje 
įvyko kritikos,nepasitenki 
nimo,daugiausia laivyne , 
ir trys admirolai padavė 
atsistatydinimo pareiški
mus .

Admirolas V.Landymo- 
re pa re iškim(nepadavė ir 
todėl buvo atleistas iš pa
reigų. Laivyno vadovybė 
norėjo išlaikyti senas tra
dicijas, ypač skirtingas 
laivyno uniformas, o da
bar uniformos bus suvie - 
nuodintos visose ginklų rū
šyse.

Krašto apsaugos ministe 
ris Hellyer yra nusistatęs 
kariuomenę pertvarkyti a- 
tatinkamai dabarties rei -

KANADOS PARLAMENTAS 
UŽBAIGĖ SESIJĄ

Ji žadėjo būti pratęsta 
ik i bus trim skaitymais pri 
imtas socialinio aprūpini 
mo planas, vadinamas "Me 
dicare", tačiau buvo susi
tarta, kad įstatymas tebus 
priimtas tiktai pirmuoju 
skaitymu.Baigiant sesiją, 
min.MacEachūn pareiškė, 
kad senatvės pendija bus 
pakelta iki 105 dolerių mė 
nesiūi,bettaibus vykdoma 
kaip pereinamoji priemonė 
nes kai bus priimtas visuo 
tinio socialinio aprūpinimo 
planas,šis 30 dolerių prie 
das savaime atpuls.

VISI TURĖS DUOTI
PIRŠTŲ NUOSPAUDAS
Policijos viršininkas J. 

Mackay paskelbė, kad bus 
paimti visų Kanados pilie
čių pirštų nuospaudai.Ši kalavimams, kurie išmu - 
priemonė panaudojama to 
dėl,kad yra įvairių piktada 
rybių ir nusikaltimų at ve 
jų, kuriuos išaiškinant la 
bai svarbu turėti pirštų 
nuospaudus .Be to, policija 
pageidauja,kad kiekvienas 
kanadietis turėtų su savim 
ir asmens įrodamąjį doku 
mentą.

Šiam patvarkymui yra 
pasipriešinimo,nes skaito 
ma.kad tai yra pasikėsini 
mas į asmens laisvę.

vybės būstinę Varšuvoje, 
iškūlė langus, išardė atsto 
vybę.
• KENIJA apkaltino Pran
cūziją ir Kiniją dėl atsisa 
kymo pasirašyti atominių 
bandymų sulaikymo sutartį.

ša iš senų formų praeitį.
Nors dalis senųjų kari - 

ninku nepatenkinti naujo - 
mis reformomis, bet mini- 
steris Hellyer reformas 
vykdo griežtai.
KANADOS PAGALBA

VIETNAMUI
Viena Kanados ligoninė 

-laivas skirtas Vietnamo 
gyventojų pagalbai, jau iš 
plaukė į Vietnamą. Tam 
tikslui yra ruošiama dar 
9 laivai-ligoninės JCiekvie 
na ligoninė-laivas turi po 
200 lovų su visais įrengi 
mals.

ypač sunkų įspūdį padariu 
s t komun istų pastatytoj i mū 
ro ir vielų sieną.

e Bruksely labai sėkmin
gai vyko Bendros ios rinkos 
sambūrio sus trinkimas ,ku 
riame susitarta opiausiu, 
žemės ūkio produktų klau
simu. Nustatytos ir kai
nos.

Visi ruoškimės Montrealio ir Ottawos lietuvių 
susitikimui, kuris įvyks rugpiūčio 14 dieną!
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Sovietu biurokratams
apsilankius

Prieš kai kurį laiką re 
vanšavosi savo apsilanky 
mu šiame krašte sovieti
niai pareigūnai.

D.Polianskis su savo gru 
pe daug kur lankėsi Kana*# 
doje, o taip pat ir did. For 
do įmonėse, Oakville, Ont. 
Jis labai domėjosi įvairiais 
Fordo įmonėje vykstan
čiais darbo procesais. Jis 
nuolat klausinėjo jį lyd ėjų 
sius įmonės vadovus apie 
mašinų produkciją ir pan.

Bet štai kas jį labiausiai 
nustebino.

Fordo įmonėje daugiau 
šia įvairių darbų atliekama 
ant taip vadinamų judančių 
linijų-konvejerių.Pav.,ant 
vienos linijos sustatyta ma 
šinų rėmai su motorais,© 
kita linija, ore, ateina jau 
visiškai sustatyta maši
nos viršutinė dalis, vad. 
"body" ir lengvai nusilei
džia ant jai skirtų rėmų. 
Belieka tik pritvirtinti tą 
body prie rėmų. Ties šia 
vieta jis ilgai žiūrinėjo ir 
įdomavosi, ir galų gale pa 
reiškė,jog Rusija yra atsi 
1 ikus i auto- maš inų gamy - 
boję. Bet jis pridūrė, kad 
italai pastatys Rusijai auto 
-maš inų fabriką ir kasmet 
pagamins po 600.000 ma 
šinų.Bet vargšas užmiršo, 
o gal nenorėjo pas akyti, jog 
pirmiau reikia auto-maši 
noms pravesti tinkami ke
liai,reikiamą skaičių benz i 
no stočių įrengti ir kiti pa 
tobulinimo darbai atlikti.

Kai sovietiniai biurokra 
tai amžinai šaukė, jog ka
pitalistinis pasaulis yra su 
puvgs ir kad viskas pas ka 
pitalistus yra daug pras
čiau, tai šis D.Polianskio 
pareiškimas, suteikė pro
gos jį lydėjusiems įmonės 
pareigūnams kiek nusišyp 
soti.Jis taip pat nustebo su 
žinojęs, jog Fordo įmonė 
dieną ir naktį veikia prie 
elektros šviesos.Mat pas 
komunistus tik nakties me 
tu yra naudojama elektros 
šviesa.

Fordo įmonėje beveik vi 
s i darbininkai dirba įmonės 
parūpintais darbo apsiaus 
tais. Dauguma darbininkų 
dirba su įvairiomis piršti 
nėmis, nes tas priklauso 
nuo darbo rūšies. Kur tik 
leidž lama rūkyti, dauguma 
darbininkų rūko cigarus . 
Beveik kiekvienas darbinin 
kas ant rankos turi laikro 
dį.Irvisą tai D.Polianskis 
matė ir sekė,kaip darbinin 
kai mikliai atlieka savo dar 
bą ant nuolat judančių lini 
jų-

Gandaugkas iš darbinin 
kų tarpo moka rusiškai ir 
laukė progos su darbo kla 
sės užtarėju pasiklabėti. 
Bet pasirodė, jog svečias

darbininkais visai nesido 
mėjo. Jis nei vieno iš dar 
bininkų neužkalbino,nepasi 
teiravo apie darbo sąlygas, 
atlyginimą ir pan. Jam tur 
būt visai neįdomu buvo,kiek 
Fordo darbininkas turi poli 
šio pertraukų, kur jis nūs i 
prausia,kur valgo ir pan.

D.Polianskis dar lankė 
pienoūkius, augalų tyrimo 
stot is,o taip pat ir Saskače 
vanoprov. kviečių laukus, 
iš kurių pyragus ir jis pats 
valgo.

Karvių ūkyje jis pa re iš 
kė, jog sovietiškos karvės 
yra geresnės ir duoda dau 
giau pieno. Traktoriai gi 
pas sovietus yradaugpiges 
ni, bet Kanados kviečiai 
yra daug didesni.

Tikri juokdariai tie so - 
vietai.Jie atsigabeno ir dvi 
materis. Tai reiškia, kad 
pas mus yra lygybė ir mo 
terys yra renkamos į jųjų 
"parlamentą'ilš išvaizdos , 
tai dvi kaimo bobutės. Jos 
slinko šalimais vyrų ir dai 
rėsi, lyg tos antelės ant le 
do.Tiesa,viena dar turėjo 
ir lietuvišką pavardę,bet 
ar ji tikrai buvo lietuvė, 
tai kas ten gali žinoti, nes 
jos su nieku ir niekad netu
rėjo progos pasikalbėti.Ir 
laikraščių nuotraukose jų 
niekur nesimatė. Gal tik 
tiek gerai, kad grįžusios į 
namus, bent savo namiš
kiams galės pasakyti ką 
mačiusios "kapitaltstinia 
me” krašte.

Šia proga reikia pastebė 
ti keletą įdomių pasikeiti 
mųpas sovietus .Jie jau se 
nokai nustojo didžiuotis sa 
vo stachanovcais ,t. y. žmo 
nėmis,kurie kitados dirbo 
už du ar tris .Kitaip sakant, 
jie liovėsi lupti dvi-tris 
skūras pus iau alkanam dar 
bo verguiJKaipgi darbinin 
ko "užtarėjai" gal i taip elg 
tis ?Atrodo,jog jie jau pra 
deda primiršti petilietkas 
ir semilietkas. Kitados gi 
jie pranašavo, jog semiliet 
kos pabaigoje,kiekvienas 
sovietų pilietis gaus tikrai 
po vieną kiaušinį dienai.

Bet ką gi ten kalbėt i apie 
kiaušiniuąkai duonos trūks 
ta ir reikta pirktis pas ka 
pitalistus.

Įdomu,jogD. Polianskis 
nebuvotoks didelis pagirū 
nas, kaip kad kiti sovieti
niai biurokratai ir nrišdrį 
so tvirtinti, jog sovietai 
greitu laiku pavys ir pra 
lenks kapitalistus.

Politiniame lauke ir kaž 
kas pas Įkeitė.Kai Kinijoje, 
Anglijoje,Kanadoj ir daug 
kur kitur vyksla protesto 
demonstracijos prieš ame 
r ikiečių bombardavimą Š . 
Vietname, tai Rusijoje vi 
siškai ramu tuo, atžvilgiu.

A. L.

Didelis laimėjimų vajus savai spaudai

kanados lietuvių

BENDRUOMENĖ
Krašto Valdyba, 941 Dundas Street Vest, Toronto 3, Ont^

APYLINKIŲ VALDYBOMS
Aplinkraštis No 12

LIETUVIŲ DIENŲ REIKALU

Primename apylinkių valdy
boms ir visiems tautiečiams, 
kad šiemet Kanadoje vyksta dvi 
Lietuvių Dienos.

Vakarų Kanados Lietuvių Die
na įvyksta liepos mėn. 30- 31 
dienomis Edmontone, Albertoje, 
vietos lietuvių namuose 11629- 
- 83 Street.

Tradicinė bendroji Kanados 
Lietuvių Diena, Krašto Tarybos 
nutarimu, šiemet įvyksta Toron 
te, Ont. Darbo Dienos savaitga

lyje, rugsėjo mėn. 3-4 die
nomis. Smulkesnė sios dienos 
programa bus skelbiama spaudo
je artimiausiu laiku.

Atsižvelgiant į didele Lietuvių 
Dienų reikšmę, kviečiame visus 
galimai gausiau abiejose dieno
se dalyvauti.

A. Ri n kūnas, 
Krašto Valdybos pirm.

L. Tamošauskas, 
Sekretorius.

JONAS RŪTENIS

Ligijos Bieliukienės netekus
( NEKROLOGO VIETOJE)

ADRESAS:

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
indspsndsnv Lithuania

7722 Georgą Street Le Salio
Montreal, P.O. Canada.

LAIMĖJIMAI
3 ŽEMĖS SKLYPAI

Žemos sklypas N:'. 220 • MOO są> podq
•• ” Nr. 229- <000 •• ••

” Nr. 230- <394 ” ”
Visi sklypai randasi Montreelle prlemlesty|e 
Francois de Salos, country of Level. 
Sklypą verte 1000.00 kiekvieno.

Laimėjimų paskirstymas įvyks 1967 m. NL Spaudos baliaus metu.

5 Tickets -- Donation 33.00.

SATURN IN TRANSIT

Tautiškais drabužiais B ieliukienė atstovavo lietuves visose General Federation of 
Women's Clubs konvenci/ose. čia ji matoma su tarptautinio klubo narėm, organisact' 
tos pirm. ,Sarah Whitehurst Baltimore)*, tėd., 1952 m.

Girdžiu atodūsį,
Tamsos dar nematytą spindulį-
Jis skausmų pritvinkęs,
Didelėje erdvėje kelio nerandantis
O mes gi turime eiti,
Nes pažadas duotas
Tą naštą per klaikiausius
Kelius-per mišką
Išnešti sveiką ir gają...

Tyla
Niekas neatsako
Viešpatie, šviesos.,,.
Nebematau
Ir našta per sunki-švininė
Nebepakeliama.

Lyg lašelis sutviskęs
Bejėgė aš
Prieš sroves ir liūtis, dundėjimą
Ir aklą, tamsią naktį.
Viešpatie, šviesos.

Jaučiu dar garuojančią žemę
Vaizduojuos mėlynę
Ir rudens spalva dažytus pagojus
Dar rodos stvertuos
Mane geibstančios rankos
Bet tat tik vingiai
Išklydę iš sampratos vagos.
Jaučiu širdį tylutėliai ir beviltiškai plakančią
Bet tai tik atgarsiai
Tamsos raps odi jai -
Viešpatie šviesos'....

Ž tnau ji nebegrįš
Jos gyvata kaip ir manoji
Pasibaigė
Nakties keliuos tamsiuos
Spindulys trykšta,
Bet jau nebežemtškasis
Žemiškąjį, matau, paženklino
Nebepabudinamai...

Aš pasidedu savo naštą,
Man leista pailsėt-
Kiti ją neš į saulę-

l Jonas Rūtenis.

Skaudu,kai senieji kovo
tojai negailestingos mir
ties išplėšiami iš kovos 
lauko- už Lietuvos laisvę 
ir Nepriklausomybę.

Skaudžiau, kai kaskart 
vis labiau ir labiau jaučia 
me,kai jų vietoj retai teat- 
siranda nauji-visa širdim 
ir visu savuoju aš-tai lais
vės kovai vadovauti pasi
šventėliai.

Gi skaudžiausia-kai pil
na to žodžio prasme amba- 
sadorius-kovotojas,vos tik 
meteoru švystelėjęs, be 
laiko iškeliauja anapus.

Tokią skaudžią valandą 
išgyvename, netekę amži
nos atminties Ligijos BIE- 
LTUKIENĖS,vienos žymiau
sios ir visa širdimi atsi
davusios ambasadorės-ko 
votojos.

Jos, visus žavėjęs pra
našumas, išsimokslinimas, 
diplomatinis taktas, gera 
orientacija,greita nuovoka 
ir moters intuicija toliau 
pramatanti perspektyva- 
davė mums daug nuošir
džių draugų bei bičiulių, 
svetimtaučių tarpe, kurių 
mums taip reikia toje žūt
būtinėje kovoje.

Ji buvo viena iš tų, suge
bėjusių per asmeninius kon 
taktus bei pažinčių pasa
žus visiems įtikinančiai 
perstatyti Lietuvos bylą, 
kuri nėra pasauliui nei įdo

mi, nei patogi.
Tačiau a. a. Ligijos Bie 

liukienės sugebėjimais ir 
nuoširdžiu tos bylos per- 
statymu-ji buvo gyva,nors 
ir skaudi, neįdomi ir opi.

Ne be reikalo prie Ligi
jos kapo atsisveikindama 
žymioji filantrope Mrs.dr. 
M.M.Preminger sakė, kad 
Ligijabuvo mūsų tarpe ir 
kalbėjo daugumoje apie sa- 
vokenčiančią ir pavergtą 
tėvynę,o mes tūkstančiais 
susirinkusios su didžiau
siu susikaupimu išklausy- 
davom ir verkėm .Jos tėvy
nės gėla-buvo mūsų gėla, 
jos skausmas-buvo mūsų 
skausmas.

Naujas priėjimas prie 
šio klausimo,nauji ir neiš
pasakytai gilūs šios mažos 
tautos dvasiniai lobiai-nie- 
kad Lietuvos problemos ne
nustums iš mūsų suvažiavi
mų dienotvarkių paskuti- 
nėn vieton-priešingai-tai 
buvo klausimas,kuriam te
buvo reikalingas komunis
tinio režimo pasmerkimo 
sprendimas visos vienuoli
kos milijonų moterų orga
nizacijos vardu visame pa
saulyje.

"SimboliškaįTau mirus, 
aš bučiuoju ranką-padėkos 
ženklan.kad Tu uždegdavai 
mus kovai už laisvę ir tat 
ką visai žmonijai".

Gyvenimas eina-viskas

keičiasi ir šioje aplinkoje^ 
lietuviai,kai pačiame žydė
jime ir pačioje vasaroje 
netekome vienos iš tų-pa 
čios žymiausios-įkvėpu- 
sios ir vedusios mus į Lie
tuvos laisvės saulėtekį...

Ir š iandien mums stojas 
klaus imas,ar atsiras, kas 
stos a.a.atminties Ligijos 
vieton?

Ar laiko dulkės neužpūs- 
tys tų kelių, kurie vedė į 
vieškelius ir plentus Lietu
vos laisvės bylą?

Ar nepamirš susižavėju
sios,Ligijos idėjomis, ken
čiančių ir pavergtų, o taip 
pat ar ir mes pagarbinę ją 
kaip jau įprasta, mirusią- 
nenumarinsime anų Ligi
jos skelbtųjų Lietuvos by
los reikalu nuolatinės ir 
nesibaigiančios kovos as
pektų, taip reikalingų vi
sam pasauliui,nuolatos pri
minti?

Kas atsiras toks jaunas, 
o ypač jauna ir gabi, išsi
mokslinus įkal bas mokanti 
ir diplomatiškais gabu
mais apdovanotoji-naujoji 
Beatriče-amžinos atmin
ties Ligija.

Tikėkimės. Tebūnie taip. 
Ir tai bus atpildo ženklan 
paminklas,amžinos atmin
ties Ligijai-lietuvių amba- 
sadorei-kovoje už Lietu
vos laisvę ir Nepriklauso 
mybę.

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 
APR0P1NIMAS. 

Kreipkitės asmeniškai Employment office 
4970 Notra Dame East. Montreal, P. Q-
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Povilas Dargi*

S.L. A. 80 MET
ĮSPŪDŽIAI IŠ SLA 54 SEIMO KLEVELANDE

SLA SEIMO ATIDARYMAS
Liepos 11 d.lO val.Seimui 

ruošti komiteto pirminin
kas J. F. Daugėla atidarė 
SLA 54 seimą. Trumpame 
savo žodyje parei škė, kad 
SLA organizacija įsikūrusį 
prieš 80 metų,tebėra svar- 
bi ir šiandieną ir pristatė 
Klevelando miesto burmis- 
trąR.S.Locher tarti žodį. 
Burmistras pasakė ilgą kai 
bą apie SLA ir lietuvių veik 
lą Amerikoje. Pareiškė, 
kad lietuviai Klevelande sa
vo veikla pralenkia kitas 
tautybes .Lietuvių tautinės 
programos yra aukšto ly
gio ir sutraukia gaus iai žiū- 
rovų.Priminė 1918 m.Lietu
vą atgavus nepriklausomy 
bę ir pažymėjo, kad 1940 
m. rus a i panaudodami jėgą 
vėl ją okupavo.

Burmistras po ilgos kal
bos kvietė visus lietuvius 
jungtis į susivienijimą ir 
drąsiai visiems organizuo
tai protestuoti prieš dabar
tinę okupaciją. Tegu žino 
apie jūsų veiklą dabartinis 
Lietuvos okupantas;tegu ži
no,kad okupacija yra laiki
na ir Lietuva bus vėl lais- 

SANDARIEČIŲ BANKETAS va,-kalbėjo meras, 
įvyko lietuvių salėje.Salė 
buvo perpildyta svečiais , 
nes daugelis SLA delegatų 
ne sandariečių iš Kanados 
ir USA jame dalyvavo.

SLA prezidentas P.Dar 
gis labai rūpestingas, vi
sus delegatus asmeniškai 
sveikinai ir supažindina nau
jokus su ąen ais SLA veikė 
jais.

Į SLA 54 seimą kanadie 
čiai delegatai SLA 72 ir 
936 k. išvykome liepos 1O 
d.,anksti iš ryto, nes norė 
jome dalyvauti Sandaros 
ruošiamame bankete.Kle 
velande sustojome pas žy 
mius visuomenės veikėjus 
V. ir O. Jokūbaičius, kurie 
suteikė plačią informaciją 
apie vykstantį Sandaros Sei 
mą ir banketą ir kaip pa
siekti viešbutį, kuriame 
vyks SLA 54seimas. Pp. Jo 
kubaičiai,lOO%SLA nariai, 
kanadiečius priėmė kaip 
savo brolius ir parodė di
delį vaišingumą. Už tai 
jiems iš kanadiečių tenka 
didelė padėka.

RICHAR SPECK 
nužudė Čikagoj 8 mer
gaites, išliko tiktai gre 
ta esanti, palindusi po 
lova.

J. F. Daugėla pakvietė 
Akrono SLA kuopos delega
tą tarti sveikinimo žodį . 
Delegatas suminėjo P. Dar- 
gio nuveiktus darbus kaip 
susivienijimui, taip ir tau
tinėje veikloje ir už jo pasi
darbavimą įteikė Konstan
cijos Gosha pagamintą Lie
tuvos vėliavą.

J. F, Daugėla perduoda- 
seimo vedimą SLA prezi
dentui P.Dargiui.P.Dargis 
išreiškė gilią padėką Akro
no SLA k. delegatams už 
brangią dovaną.

P. Dargis, pasveikinęs 
seimo delegatus, pabrėžė, 
kad šiame seime teks svars
tyti visą eilę svarbių SLA 
reikalų ir

PERŽVELGTI SLA 80 
METŲ VEIKLĄ.

Apsidžiaugė,kadSLA dėl 
jame esančių patriotiškų 
narių ir didelės toleranci
jos išliko viena iš stipriau
sių organizacijų laisvame 
pasaulyje ir pakvietė SLA 
80 m. veiklos pažvalgą pa
daryti K.Navasaitį .K .Nava- 
saitis savo ilgoje paskaito
je supažindino delegatus su 
SLA 80 veikla, priminda
mas,kad per tą laikotarpį 
turėta įvairių sunkumų. 
B et S LA, būdama s libera
liškų idėjų, atlaikė visus 
sunkumus ir tapo pajėgiau 
sias iš visų kitų susivieni 
j imu.

Taip senosios kartos 
ateiviai dirbo ir sielojosi 
dėl geresnės SLA ateities . 
K.Navasaitis paminė jąkad 
Balsevičius paaukojo 300 
akrų žemės, kad tik lietu
viškas centras įsikurtų J. 
A. Valstybėse.

Aktorius V. Žukauskas 
poetiškai apibūdino SLA 80 
metų veiklą, pradėdamas 
šiais žodžiais:"Aš esu lai 
kas, kuris neturi galo nei 
pradžios".

1946 m. SLA

J.F. Daugėla

komentarai, pastabos ir pasikal
bėjimai su jumis1 ir savim.............

JONAS 
AVYŽIUS

CORAZON AMURAO

SEIMAS PRIĖMĖ REZO
LIUCIJĄ, 
reikalaujančią rūpintis , 
kad Amerikos valdžia su 
teiktų lengvatų atvykti lie 
tuviams iš tremties į USA. 
Buvo prisiminta,kad šian 
dieną SLA negali atsilaiky 
ti prieš moderniškos ap- 
draudos kompanijas .Lietu 
viams,norint išlikti,reikia 
stoti patriotiniais sumeti 
maisįSLA ir palaikyti SLA 
tolimesnę egzistenciją.

Seime sveikinimo kal
bas pasakė: PLBV pirm. 
J. Bačiūnas, dr. P. Grigai 
tisJM.Vaidyla, ALT ir fi
nes vardu adv. J. Talala ir 
kt.

KULTŪRINIO DARŽELIO 
LANKYMAS

Klevelande lietuvių vei 
kėjų pastangomis šis kultu 
rinis židinys puikiai supla 
nuotas ir dabartinio darže 
lio vedėjo K.Karpio prižiū 
rimas daro puikų vaizdą . 
K. Karpius atidaromame 
žodyje pareiškė, kad prie 
šių Lietuvos atgimimo vei 
kėjų ir kovotojų, dr. J. Ba 
sanavičiaus irdr.V.Kudir 
kos, paminklų Klevelando 
lietuviai įvairiomis progo 
mis susirenka.

SLA prezidentas P.Dar 
gis ir sekr.B. Pivaronienė 
padėjo gėlių vainiką.

P.Dargis prie dr.J. Ba 
sanavičiaus paminklo paša 
kė jaudinančią kalbą.

Pagrindinę kalbą pasakė 
"Tėvynės" recLASodaitis . 
P rogramoje dalyvavo Rū
ta Jokubaitytė, kuri pade
klamavo kelius eilėraš
čius ir tautinių šokių gru 
pė,vadovaujama j'.Kovaliū 
naitės ir M. Leknickio, pa 
šoko tautinių šokių.Kultūri 
nio darželio apeigos užX 
baigtos Lietuvos Himnu.

ČIURLIONIO VARDO ME
NO ANSAMBLIO NAMUO
SE

Dėka SLA suteiktos ma 
terialinės paramos,Čiur 
lionio Ansamblis turi nuo 
savas patalpas, kurios pa 
deda palaikyti ansamblio 
egzistavimą

FARRIS JORDANDAVY

ROMANAS

38 atkarpa.
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PENKTA DALIS
GYVENIAL4S IS NAUJO

jūrėnas numojo ranka.
— Ūžimas, tas pats ūžimas...— sumurmėjo, užsiėmęs 

delnais akis. Pasipurtė, tarsi norėdamas nuginti maudulį, ir 
su visa kėde pasisuko į Martyną, kuris, užėjęs sekretoriui 
už nugaros, žiūrėjo pro langą: — Stengiamės! Žmogau! Jei 
nori žinoti, jūsų kolūkis man kaulu įstrigęs gerklėje. Tokia 
istorija! Per patį karštymetį... Buvai aplankyti Toleikio?

Martynas linktelėjo galva.
— Gero mėnesio prireiks, kol atsistos ant kojų. Kiaušas 

įlaužtas, pečiomentė... Gydytojai nėra tikri, ar gerai galės 
valdyti dešinę ranką. Prisidirbo...

Martynas gūžtelėjo pečiais. Jis nepritarė sekretoriaus 
smerkiančiam tonui, bet nesiryžo prieštarauti. Jūrėnas užsi
minė apie tardymą. Martynas vėl nutylėjo. Ši tema jam buvo 
skaudi. Širdies gilumoje jis linkėjo sugauti niekšus ir nujau
tė, kad prokuratūra eina teisingais pėdsakais, tačiau kai 
tardymas nieko neišpešė nei iš Lapino, nei iš Šileikos su 
Strazdiene, ir buvo apkaltintas Pruncė Prancūzas, Marty
nas lengviau atsikvėpė.

— Prokuratūra per lengvai pažiūrėjo,— tęsė Jūrėnas, 
nesulaukęs atsakymo.— Pasikėsinimas prieš komunistą... 
Čia jau kvepia politika. Vienas idiotas to negalėjo padaryti. 
Kur logika?

— Kokios logikos galima reikalauti iš idioto?
Jūrėnas pažvelgė į jį. Paprastu pašnekovo žvilgsniu. Ta

čiau Martynas išskaitė jame nebylų klausimą: „Šileika tavo 
pusbrolis? O Lapinas?"

Kitais metais du įvykiai bus Kanados gyve
nimo centre: EXPO '67 ir Federacijos šimtmečio minėji
mas. Abiems įvykiams^ruošiamasi kruopščiai bei rūpes
tingai, vbet ir su ,^siems kraštams įprastu, biznieriš
ku pamušalu. Pavyzdžiui, EXPO ’67, laikanti save pel
ną nesančia organizacija, į daugumat projektų žiūri 
biznierio akimi. Net ir grafiško parodos simbolio pa
naudojimas įmanomas tik užmokėjus tam tikra^ pinigų sumą, 
į abu įvykius yra pakviestos vienaip ar kitaip dalyvau
ti ir Kanados tautinės mažumos, taigi, ir lietuviai. 
Kiek mums žinoma,tam ruošiamasi ir visa eilė projektų, 
kaip matosi iš spaudos, baigiami įvykdyti. Be abejo, 
tai džiuginantys faktai, nes tokiu budu ir mes galė
sime labai efektingai pasakyti kelis žodžius apie sa- 
ve ir nurodyti Kanados gyventojam^, kad Šalia dviejų, 
šiandien taip karstai besi rungiančių, krašt® didžiųjų 
tautinių grupių yra ir trecioji, nei kiek nemažesnė 
ir lygiai reikšminga, grupė, apie kurią iki šiol bū
davo tikrai nedaug užsimenama.

. v' •
. Literatūrine parašte is Lietuvos. Naujas 

poezijo^v^Tsleido dvi produktingos ir talentingos .Jau
nesniosios kartos poetės_- Janina Degutytė "Sigures 
vasaras" ir Judita Vaičiūnaitė " Vėtrunges". Išleido 
ir Vincas Mykolaitis-Putinas naują, eili^ rinkinį"Lan- 
gas". Putino, poeto veterano, knyga be galo liūdna 
ir slepianti. Žmogaus, kuriam apkarto visas gyvenamas 
melas^lr savęs išsipardavinėjimasr Kaikurie eilėraš
čiai sį skaudu nusivylimą ir kartelį i čsako tokiais 
tiesioginiaisvzodziais, kad mus stebina, kaip jie pra
ėjo pro partinės cenzūros žirkles. Bet ir Vaičiūnaitės 
bei Degutytės knygos, nors ne tiek pesimistlskos, kal
ba tiktai apie asmeniČkus išgyvenimus, apie Čiurlionį, 
apie laimę ir meilę, apie liaudies kraitį, visiškai 
nutylėdamos, anksčiau taip madingus ir reikalingus,, 
raudonarmiečiu bei kolchozĮninku žygius, elektros jė
gaines, traktorius ir kombainus, astronautu ( aišku, 
tik raudonųjų ) laimėjimus ir t.t. Visa tai rodo, kad 
salia atodrėkio yra Lietuvos literatūroje ęyva pastanga 
išsivaduoti is partinių pakinktų, akiplėšiško melo ir 
stalininio patoso. Tuo tegalime džiaugtis ir norime 
lįnkėti lietuviams rašytojams dar didesnės Žodžio lais
ves, kuri paprastai būna Įžanga i tikręja^ laisve

KlevelandeSLA veikėjų 
sudarytas komitetas seimo 
delegatus labai rūpestingai 
prižiūrėjo ir vaišino.Ko-

PASIONGARGULLOWIIKENINGMATUSEKSCHMALE

Martynas nusišluostė ūmai sudrėkusią kaktą ir apsidžiau 
gė, kai Jūrėnas pakvietė pavažinėti po kolūkį.

Išvažiavo Martyno motociklu, nes lengva mašina ne vi
sur lauko keliais galėjo praeiti.

Pūtė šaltas rytys. Baltos debesų pusnys griuvo pavasa
riška dangaus žydryne. Saulė bėgo iš paskos, čia pasislėpda
ma už jų pasidabruotų keterų, čia kaip guvi išdykėlė kyš- 
teldama nosies kraštelį, čia ūmai atstumdama snieginę užuo
laidą ir karštu įsimylėjėlės žvilgsniu nuplieksdama visą 
žemę.

Laukuose visur buvo jaučiamas įsismarkavusio pavasario 
alsavimas. Vešliai žaliavo per gerą sprindį pakilę žiemken
čiai ir dobilai, dygo vasarojus, o mišinys žaliam pašarui, 
kurį pasėjo dar prieš gegužės šventes, raibuliuojančia žalu
ma užliejo varsnas, paskandindamas dirvos grumstus ir ma
žesnius akmenis. Jūrėnas dairėsi išmanančio šeimininko aki
mis, kartais rikteldamas Martynui sustoti, ir abudu eidavo 
ten, kas patraukė sekretoriaus dėmesį.

Iš Maironių pasuko į Kepalių laukus: sekretorius ne
tikėtai susigalvojo apvažiuoti visas brigadas. Prie Akmenės 
tilto jiedu aplenkė vežimą su sėklinių grūdų maišais. Ant 
viršaus sėdėjo Lukas Rimša ir susikūprinęs smelkė cigare
tę. Greta kibilkščiavo Strazdų Vincė.

— Sustok! — ryktelėjo Jūrėnas. Martynas iš karto neiš
girdo.— Sustok, kur velnias neša!

Sustojo. Jūrėnas nušoko nuo užpakalinės sėdynės ir, ne
laukdamas, kol vežimas prisiartins, nuėjo priešais.

— Šikšnių brigada,— lyg juokais, lyg pasigirdamas pa
aiškino Martynas.— Mobilizavome sėjai. Pusė raštinės irgi 
laukuose.

— Sveiki, vyrai. Kaip sekasi? Na kaip, Rimša? Nesusi
taikei su boba? — užkalbino Jūrėnas ir, nelaukdamas atsa
kymo, paliepė: — Atrišk vieną maišą.

Lukas nerangiai pasikėlė ir ėmė triūsti.
— Grūdai kaip auksas, galit nežiūrėti,— pastebėjo Vincė.
— Verdenis paskolino,— patikslino Martynas.
Jūrėnas pasėmė saują grūdų, pažarstė delne smiliumi 

ir, plona čiurkšle leisdamas pro pirštus, supylė atgal. Buvo 
patenkintas, labai patenkintas — matėsi iš akių,— bet nega
lėjo to parodyti, nes pagyrimą laikė žalinga vadovo silpny
be. „Tik žmones paikina. .

— Nn — taaaip. .. Neblogi grūdeliai. Galima sėti.

miteto pirm. J. F. Daugėla liai.Be to, J.F .Daugėla pui 
labai sumaniai pasireiškė kus kalbėtojas ir seimo de 
seimo metu visur teikda
mas informaciją punktua

Apvažiavo visas brigadas. Aplankė sėjėjus, MTS trakto- 
rinę brigadą. Pakeliui užsuko į senus valstietiškus tvartus, 
kur buvo patalpinti kolūkio gyvuliai. Apžiūrėjo naujųjų 
karvidžių statybą. Kai ką pabarė, papeikė, kai ką pamokė, 
tačiau niekas neišgirdo iš santūriai suspaustų sekretoriaus 
lūpų pagiriančio žodžio. Vienok ko neištarė lūpos ir slėpė 
dirbtino abejingumo kaukė, tą išdavė akys. Jurėnui patiko 
ne tik sėkla. Martynas pastebėjo, kaip jo akys nušvito (nors 
veidas liko toks pat neįžvelgiamai sausas, ūkiškas, protar
piais prisidengiantis nieko nesakančia šypsena), kaip išsi
plėtė ir sužibėjo tamsiai mėlynos lėliukės, kai jis pamatė 
viename kieme žaidžiant vaikų būrelį ir sužinojo, kad čia 
„kilnojamas darželis", tiesa, negausus, nes dauguma motinų 
nesutinkančios patikėti savo vaikus svetimai priežiūrai.

— Kol kas teturime vieną grupę — Liepgiriuose,— pa
aiškino Martynas.— Su vienkiemiais blogiau. Na, pamažu pri- 
sikasime ir iki jų. Šiaip ar taip, prisidėjo kolūkiui aštuonios 
poros darbo rankų.

— Ir tas neblogai,— ramiai pasakė Jūrėnas, nors jo 
akys šaukte šaukė: „Puiku, draugai! Nuostabu!"

Galop užsuko į Diemenčio tvartus, kur stovėjo didžioji 
dauguma kolūkio karvių. Jų tarpe visos tos, kurias Arvy
das paėmė skolon iš valstiečių. Pačios geriausios karvės.

Jūrėnas peržiūrėjo ant sienos kabančią lentą (taip pat 
Arvydo įvesta naujovė), kur kasdien buvo kreida užrašo
mas iš kiekvienos karvės gautas pieno kiekis ir, išsitraukęs 
bloknotėlį, ilgai kažką skaičiavo, lygino, nervingai čiulp
damas lūpas.

— Nn — taaaip.— Staiga atsitiesė kaip spyruoklė ir pa
žvelgė kažkur pro Martyno viršugalvį.— Keturiasdešimt 
karvių išbazarijote. . .

— Teisingai, sekretoriau,— atsiliepė Grigas.— Užtat jų 
vietoje nupirkome dvidešimt vieną. Ne karvės ragus ir uode
gas, o tikras karves. Pažiūrėkit į tą.— Grigas pliaukštelėjo 
delnu per strėnas stambiai juodmargei su dideliu nutįsusiu 
tešmeniu.— Dešimt litrų kasdien, kad ją kur kots! O ant 
šiaudų sėdi, burokų seilei nuryti begauna, dar miltų dulkelę. 
Pamatysit, kas dėsis, kai išleisime į ganyklą.

— Šiaip ar taip, pieno primelžiame daugiau, negu anks
čiau,— įsiterpė Martynas.

— Kitaip ir negali būti. Rėpliodami atgal nepasivysime 
Amerikos.

Nukelta į 4 psl.

legatams teikė gerą nuotai 
ką.

SLA BANKETAS
Bankete dalyvavo iš Ar 

gentinos ir Australijos jau 
nimaskaipo SLA svečiai. 
SLA centras visas išlaidas 
apmokėjo.Bankete sveiki
nimo kalbą pasakė A rgenti
nos SLA centro sekretorė 
Nelida Guda itė, Australijos 
Jūratė Reizgytė papas ako 
jo,kaip išgavo iš Justo Pa 
leckiopo peticiją parašą, 
reikalaujant Lietuvai lais 
vės.

Bankete pagrindinę kai 
bą pasakėSLA prezidentas 
P. Dargis. Nukelta j 5 psl.'

VANDA VALIULYTĖ
Kazimiero ir Teklės Va

liulių duktė, gimusi Brazilijoj.

Čia pat ir mokinosi. Lietuvis 
kai išmoko iš savo tėvelių, 
kalba grynai ir aiškiai. Da
bar mokosi ir anglų kalbą. 
Turi gerą tareną ir svetimo 
se kalbose ir, jau kelinti me 
tai, yra sanpauliškės »Rauio 
Tupy» pranešėja.

liai.Be
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ARCH. LOVIS STANKAITIS

PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO 
KONGRESO NUTARIMAI

Pirmasis laisvojo Pasaulio Lietuvių Jaunimo kongre
sas, įvykęs 1966 birželio 30 — liepos 3 dienomis Chicago-' 
je, Jungtinėse Amerikos Valstybėse, ir atstovaująs Argen
tinos, Australijos, Austrijos, Belgijos, Brazilijos, Didžio
sios Britanijos, Italijos, Jungtinių Amerikos Valstybių, 
Kanados, Kolumbijos, Naujosios Zelandijs, Prancūzijos, 
Švedijos, Šveicarijos, Urugvajaus, Veneeuelos bei Vokie
tijos lietuvių jaunimui, paskaitomis, simpoziumais ir dis
kusijomis aptaręs išeivijos lietuvių jaunimo tikslus, sie
kius, pareigas ir uždavinius, iškilmingai ir vieningai pa-

KULTŪRIVB^KROVIKA
M .MYKOLAIČIO-PUTINO 

"LANGAS”, 
kurtame autoriui leistapa-

APIE DABARTINE LIE- ŽEMAITĖS APYSAKOS s išakyti atviriau,kaip min-
tuvių literatūrą kritikos kny Rumunijos sostinėje Buka- tis neša,išleistas 1O, OOO 
gą parašė anglų kalba kri- rešte išleistos rumunų kai tiražu, per kelias dienas 
tikas dr. R. Šilbajoris. kalba. visiškai išpirkias.Štai,ką

gaus teisių deklaracijos principų taikymą visoms pasaulio 
tautoms, ne tik didelėms, bet ir mažoms, ne tik šiapus, 
bet ir anapus geležinės uždangos.

reiškia žmonių laisvės iš
siilgimas. Leidinyje tiktai 
krislelis laisvės, ir jau žmc 
nių susidomėjimui nėrari-

Arch, L. Stankaičio projektą*

J^Jaunimo Kon-
- greso metu J- 

aunimoCent- 
re buvo jaunų- 

Įp^jų architektų 
Apį^statybinių pro- 
Mįipktų paroda. 
JįgCia patieki am 
^Įkai kuriuos tos 
g** parodos pavyz

džius. Archi- 
l*s,tektūra, didelė 

meno šaka, da- 
•e^bar progresuo- 

j anti .

LOUIS STANKAITIS

’ LIETUVIŲ TAUTOS REIKALU
Kongresas reiškia tikėjimą lietuvių tauta, turinčia 

žmonijos istorijoje savo vietą ir misiją, ypač dabartiniais 
nm laikais, kai pasaulio tautos suartėja bendriesiems žmoni

jos tikslams siekti ir vykdyti.

Todėl kongresas didžiuojasi visais tais lietuviais,
Registruotas architektas Illinois valstybėje 

yra gimęs sausio 1, 1933, Joniškyje, Lietuvoje. 
Baigė University of Illinois Bachelor of Archi
tecture laipsniu. Universiteto mokslo metais 
vasaromis dirbo pas L.F. Coleman-Architect.

Nuo 1960 metų priklauso S. Zubkus, Žemai
tis & Associates, Architects & Engineers fir
mai, dirbo kaip chief draftsman ir structural de
signer iki 1962 m. galo. Šiuo metu yra architec
tural designer pas A. Epstein and Sons, Ine.

kurie su nepalaužiama viltimi ir pasiaukojimu dirbo ir 
dirba savo tautos gerovei ir ateičiai, ypač Lietuvos jau
nimu, savo valią išreiškusiu 1941 metų sukilimu prieš o- 
kupantą, didvyriškomis partizanų kovomis, rezistenciniu 
pasipriešinimu ir kitais žygiais.

Iševijos lietuvių jaunimas, tęsdamas tautinius darbus 
svetur, reiškia savo tautai ištikimybę ir ją vykdo šiais 
darbais.

Pasisako už Jungtinių Tautų chartos ir žmogaus tei
Architects & Engineers. Ši firma yra viena iš 
dešimties didžiausių Amerikoje architektūros 
kompanijų. Taip pat šiuo laiku yra Consulting 
Associate su Zubkus, Žemaitis & Associates — 
Maryland.

Arch. D. Bitės projektas — Bažnyčia Australijoje, 
pritaikant prie vietos krašto aplinkumos. Šį projektą 
iridė jo Armstrong TONE žurnalas, 1965 m.

sių deklaracijos visuotinį įgyvendinimą, laiduojantį vals
tybinio apsisprendimo, kultūrinio savitumo, religijos, žo-' 
džio, sąžinės ir kitas teises bei laisves. Tokių teisių ir lais
vių taip pat privalo lietuvių tauta, turinti ilgaamžę isto
riją, tautinę savo kultūrą ir nepriklausomo gyvenimo tra
dicijas- Dėl to kongresas dabartinę Lietuvos okupaciją, 
įvykdytą klastingu sovietinės Rusijos ir nacinės Vokietijos 
susitarimu, laiko neteisėtu prievartiniu aktu, pavertusiu 
Lietuvą Sovietų Sąjungos dalimi su visais iš to. kylančiais 
kolonizacijos padariniais — išnaudojimu, naikinimu, nu
tautinimu ir nuvertinimu

Kadangi aukščiau minėtos teisės ir laisvės yra visos 
kultūringosios žmonijos laimėjimas, dėl to visų kultūringų 
žmonių jos turi būti ginamos ir saugojamos. Lietuvių iš
eivijos jaunimas, bręsdamas kartu su teisių bei laisvių 
idealo įsitvirtinimu žmonijoj, pasižada ne tik pats dėl šio 
idealo kovoti, bet kartu kreipiasi ir į kitus:

1) Didžiuojasi Lietuvos jaunimo atsparumu okupan
to užmačiom, didžiai vertina jo pastangas išlaikyti tauti
nę savo individualybę ir tiki, kad jis nesusigundys komu
nizmo skraiste dengiamais rusiško imperializmo sieki
mais, ir linki ištvermės ir ryžto;

2) Prašo rusų tautos jaunimą suprasti lietuvių tautai 
okupacijos daromą žalą ir santykius su Lietuvos jaunimu 
grįsti ne režimo tironija iiy komunizmo nusikaltimais, bet 
gerų kaimynų susipratimu ir pagarba;.

3) Kviečia pasaulio jaunimą, su kuriuo kartu laisvėje 
gyvena, padėti kovoti už Jungtinių Tautų chartos ir Žmo-

Kongresas tiki, kad yra atėjęs metas žmonijos san
tykiuose atsisakyti jėgos bei dominavimo ir juos grįsti 
teisingumu bei broliškumu, ta ekumenine dvasia, kuri 
savo išraišką rado neseniai įvykusiame Vatikano suvažia
vime. Tokioms viltims kongresas laukia visų tautų jauni
mo pritarimo ir paramos, ir tai būtų visų gražiausia, ką 
jis pasauliui galėtų duoti.

Tokios mūsų viltys, kuriomis tikime, ir siekimai, ku
riems ryžtamės- Bet norėdami kitų talkos, taip pat ir patys 
turim būti stiprūs ir pajėgūs.

Tai priklauso nuo mūsų vieningumo ir organizuotu
mo. Tokį vieningumą ir organizuotumą mums laiduoja 
Pasaulio Lietuvių bendruomenė, laisvojo pasaulio lietu
vius jungianti lietuvybės pagrindu ir vykdanti bendruo
sius tautinius jų tikslus Lietuvių chartos principais. Dėl 
to kongresas skatina laisvojo pasaulio lietuvių jaunimą 
visu plotu jungtis į Pasaulio Lietuvių bendruomenę, kurios 
iniciatyva bei parama taip pat įvykdytas ir šis pirmasis 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo kongresas, pasirinkęs savo 
šūkiu ’’Mūsų jėgos, mūsų žinios laisvai Lietuvai tėvynei“.

Tad į darbą išlaikyti išeiviją Lietuvai ir jaunimą Lie
tuvos ateičiai!

JAUNIMO KONGRESŲ REIKALU
Pasaulio Lietuvių Jaunimo kongresas buvo pirmas 

žingsnis į lietuvių jaunimo bendravimą visos lietuvių iš
eivijos mastu. Todėl Pasaulio Lietuvių Jaunimo kongre
sai turi ir toliau būti vieta, reguliariai telkianti ir jungianti 
jaunimą bendram tautiniam darbui ir siekimams. Kon
gresų šaukimo iniciatyvos ir toliau prašoma imtis Pasaulio 
Lietuvių bendruomenės valdyba.

LIETUVIŲ SPAUDOS REIKALU
Lietuvių spauda, būdama tautinės kultūros ryški ir 

svarbi dalis, reikalinga jaunimo dėmesio ir paramos.
Atskiro dėmesio nusipelno žurnalas Lituanus ir Lie

tuvių enciklopedija anglų kalba, skiriami lietuvių kultūros 
reprezentacijai ir teikią lietuvių tautos mokslo, kultui os 
ir gyvenimo pagrindines žinias.

JAUNIMO ŽIDINIŲ REIKALU
Kongresas skatina lietuviškų institucijų ir bendruo

menių vadovybes vietose, kur tik įmanoma, steigti jauni
mo židinius, tuo sudarant geresnes realias sąlygas jauni
mui burtis, bręsti ir veikti-
PASAULIO LIETUVIU STUDENTU SĄJUNGOS REIKALU

Pasaulio Lietuvių Jaunimo kongrese dalyvavusių lie
tuvių studentų sąjungų nariai ir vadovai, išdiskutavę 
bendros studentų organizacijos svarbumo reikalą, sutarė 
įsteigti Pasaulio Lietuvių Studentų sąjungą Sąjungos 
veiklą koordinuoja Pasaulio Lietuvių Studentų atstovybė.

's1rljo5
VEDA D R. GUMBAS

RAŠYTOJO LABDARYBĖ 
Labdarybės baliuje rašyto
jas Bernardas Šhaw pakvie- 
tz šokti vieną ponią.Gars- 
saus rašytojo, Nobelio pre
mijos laureato, kvietimas

KAIMAS KRYŽKELĖJE Atkelta iš 3 psl.
— O būtų buvę, kad jį kur kots! Galėjo būti. Toleikio 

toli gražu niekas negyrė, sekretoriau, kai pradėjo išpardavi
nėti netikusias karves.

— Žmogau! Kas giria darbą, kol jis nepadarytas? Jei ir 
giria, tai ne darbą, o jo vaisius. O vaisiai tik užsimezgė, 
Antanai Grigai, tik užsimezgė! O ar pribręs? . .

„Vis dėlto jis pritaria.. . patenkintas...“ — pagalvojo
Martynas, stengdamasis nuslopinti nemalonią mintį, kad var
gu ar būtų tęsęs karvių atrinkimą, jeigu Arvydas nebūtų 
užbaigęs to darbo.

Kolūkio valdybos kieme prie jų priėjo strazdanotas vals
tietis žvitriomis pelės akutėmis. Nučiurę, bet visur tvar
kingai sulopyti drabužiai kabojo ant lieso, kaulėto kūno, 
kaip ant mieto.

— Kodėl ne darbe, Kašėtai? — šiurkščiai paklausė Mar
tynas.

Kašėtas patraukė nosimi. Pelės akutės aplėkė kiemą ir 
apsistojo ties Jurėnu.

— Šiokių tokių neaiškumų atsirado, draugas sekreto
riau. Kalba, nebemokėsią avanso.

— Kas kalba? — griežtai paklausė Martynas.
— Kalba... Prie Toleikio buvę vienaip, o prie Vilimo 

qalį apsiversti, kitaip. Anksčiau gi jokio avanso nebuvo. .. 
Ko nekalbėti?

— Gegužės mėnesį ir Toleikio nebuvo, o avansą už ba
landį tai gavote? O gal negavai, velniai tave žino, gal nu
skriaudė vargšelį? — su apmaudžia ironija paklausė Mar
tynas.

Jiems besikalbant, priėjo dar pora žmonių.
— Kada grįš Toleikis?
— Kaip bus su daržais?
— Ar nepanaikins valdybos nutarimo dėl dekretinių 

atostogų boboms? — pasipylė klausimai.
— Ką čia paistotl — supyko Martynas.— Kas jums pri

pūtė galvas miglos?

— Pripūtė ar nepripūtė, bet sekmadienių nebešvenčia- 
me. O prie Toleikio buvo nutarta.

— Kai apsisėsime, tada atšvęsime,— atkirto Martynas.
— Teisingai,— pritarė Jurėnas.— Kolūkis ne fabrikas. 

Valstietis švenčia ne pagal kalendorių, o kada sąlygos lei
džia.

— Tikrai, sekretoriau) Negi ir kiti valdybos nutarimai 
apsivers aukštyn kojomis?

— Nežinau, draugai. Tai jūsų vidaus reikalas, aš nesi
kišu. Viskas priklausys nuo to, kaip valdybos numatytos 
priemonės pateisins save. Jeigu valdyba ras reikalo ką nors 
pakeisti, pakeis. Ne rajkomas, jūs savo kolūkio šeimininkai.

Valstiečiai reikšmingai susižvalgė.
— Šeimininkai. ..— burbtelėjo vienas su neslepiama pa

šaipa ir, reikšmingai mostelėjęs ranka, nuėjo šalin.
— Žmogau! — sviedė Jurėnas pridurmui.— Mano žo

džiai tavęs neliečia. Tikras šeimininkas nebimbinėja per dar
bymetį pašaliais, pilvą išvertęs.

Martynas pasisuko į Kašėtą.
— Per anksti susirūpinai reformomis, Kašėtai. Žiūrėk, 

kad neapsigautum. Ir tu, Karanauskai. Nelaukit, niekas ne
pasikeis. O jei pasikeis, tai tik jūsų nenaudai. Tai man 
žmonės! Įsikibę dantimis savo arų, nežiūri kolūkio reikalų, 
o prie avanso pirmutiniai. Ateis ruduo, atimsim daržus, 
tada šauks, gerkles atstatę,— gelbėkit!

Kašėtas su Karanausku pasitraukė kaip puodkėliu per 
dantis gavę.

— Nepataisomi. Ir ne vieninteliai kolūkyje. Iš pradžių 
buvo sukrutę — avansas paveikė. O šiandien, matote, kas 
jiems ant seilės užėjo? Permainų laukia. Tokių gražiais žo
džiais neįtikinsi — reikia laikyti ant grandinės.

Jurėnas nieko neatsakė, bet Martynas jautė, kad sekre
torius pritaria jo nuomonei. Pritaria ne vien dėl daržų, bet 
ir kitoms Arvydo įvestoms naujovėms, nors kažkokia prie
žastis verčia jį laikytis rezervuotai. „Toleikis teisus,— pa
galvojo Martynas, įeidamas paskui Jurėną į kolūkio rašti
nę.— Kas bebūtų, reikia laikytis jo linijos."

bų.

ANYKŠČIŲ ŠILELIS 
verčiamas j vokiečių kal
bą ir dar šiemet bus išlei 
stas.VerčiaHermann Bud 
densieg, kuris į vokiečių 
kalbą išvertė ir Donelaičio 
"Metus". Vertėjas Bara- 
ranausko kūriniu susiža
vėjęs.

LIETUVOS OKUPANTAS, 
bandydamas pasidalyti at
sakomybę už kriminalą, 
į Kauno psichiatrinę ligo 
ninę uždarė rusų rašyto 
ją Eufroziniją Platonovn 
Barovskają. Rašytojų ka 
linimaspsichiatrinėse Ii 
goninėse yr Nikitos Chru 
ščiovo išradimas, .kurio 
tačiau neatsisako nei Ko
sygin.
ĮDOMUS RAŠYTOJŲ SUSP 

RAŠINĖJIMAS
Nobelio premijos laurea
tas amerikietis rašytojas 
Steinbeck prieš tūlą laiką 
viešėjo Rusijoje ir sugrį-ž 
žęs parašė įspūdžius, ku
rie rusams nepatiko,Sa
vo iniciatyva ar "vadų" 
paskatintas rusų poetas 
E. Jevtušenko dėl toStein 
beck’ui parašė atvirą laiš 
ką,kuriame jis kviečia a- 
merikietį pasmerkti JAV 
prezidento politiką.Stein 
beck atsakydamas rašo : 
"Tu žinai, kaip aš neken
čiu karų, o ypač šito, Ins 
piruojamą kiniečių. Aš ne 
žinau nė vieno amerikie
čio, kuris jo norėtų.Bet 
tu, mano mielas drauge , 
nori,kad aš pasmerkčiau 
tik vieną šiokaro pusę-mū 
sų pusę.Aš kreipiuosi į 
tavę.kad prisijungtum pa
smerktum visą karą,..

-  ---------- ---- .... ------------- T".n. z j

be... Kaip kilnu...

ponią labai sujaudino ir ji 
rašytojui pabėrė tiradą ko
mplimentų:
- Ach kaip kilnu iš jūsų 
pusės, kad šokate su nie
ko nereiškiančią asmeny-

Bernardą Shaw tokia po
nios kalba supykino, ir jis 
jai atsakė:
- Kas čia tokio,ponia?Juk 
esame labdarybės gi baliuj. 
MODERNI DVIKOVA 
Kavalierius dėl merginos 
pasijuto įžeistas ir konku
rentą iššaukė dvikovon.
- Iš dvikovos lauko grįšim 
tiktai vienas, -pabrėžė kon
kurentui.

Vingėla, pašokęs nuo rašomojo stalo, paslaugiai atidarė 
pirmininko kabineto duris. —

— Šitas tiktų prie sėjamosios. Lankstus. . .— pasakė Ju
rėnas, susiraukęs.

— Turi kas nors likti raštinėje. O jis išmano savo dar
bą. ..— paaiškino Martynas, nesmagiai pasijutęs.

Jurėnas atsisėdo ir tylėdamas ėmė apžiūrinėti kambarį, 
tartum čia būtų patekęs pirmą kartą. Tačiau susikaupęs 
žvilgsnis sakė, kad jam rūpi visai kas kita.

— Kalbėsim atvirai,— pagaliau pratarė, prisidengdamas 
nieko nesakančia šypsena.— Dėl kai ko būtų galima tave 
pagirti, dėl kai ko papeikti, o aplamai reikalai ne dieviški. 
Labai nedieviški. Sakysim, karvių turite neblogų, bet be 
pašaro nė Grigo išgirtoji neduos po dešimt litrų pieno. Pa
lauk palauk. Palikim dobilus ramybėje. Gal nebloga kul
tūra, bet atgyveno savo. Varpinių-ankštinių mišinys žaliam 
pašarui? Ir to dainelė sudainuota. Į kaimą ateina nauji lai
kai, revoliucija agrotechnikoje, tolygi technikos revoliuci
jai žemės ūkyje, kada traktorius išstūmė iš vagos arkliuką. 
Tur būt, visiškai neskaitai laikraščių. Ten aiškiai pasakyta: 
be tvirtos pašarų bazės nesukursime našios gyvulininkystės, 
o tokią bazę gali užtikrinti tik viena pagrindinė kultūra — 
kukurūzai. Deja, man susidarė įspūdis, kad jūs esate kitos 
nuomonės, gerbiamasis.

Martynas tylėjo, suglumintas netikėto užpuolimo. Pagal 
Arvydo planą kolūkis turėjo užsėti kukurūzais tik trečdalį 
ploto, kurį buvo numatęs vykdomasis komitetas. Kiti du 
trečdaliai buvo palikti varpinių ankštinių mišiniui žaliam 
pūdyme. Taigi iš karto Martynas pagalvojo, kad kalba eina 
apie kolūkio planą, o ne apie tą, kurį nustatė liniuotėmis ir 
automatiniais plunksnakočiais ginkluoti žmonės, išsimiklinę 
daryti ant popieriaus stebuklus su pašariniais vienetais. Mar
tynas pakartojo, ką buvo sakęs Jurėnui, važinėjant po kol
ūkį, ir nusistebėjo, kodėl tada sekretorius neatkreipė dė
mesio į jo žodžius. Kukurūzams išskirta šešiasdešimt hek
tarų. Iš jų pusė užsėta, o likusius baigsią sėti per porą 
trejetą dienų. Daugiou bus.

- Tikriausiai taip bus, nes 
aš į tą lauką neisiu. ,, 
KADA PRIREIKIA ŽADIN

TUVO?
Kalbasi dvi kūmutės:

- Po vedybų vyrą aš ban
dydavau pažadinti bučkiup 
aiškina viena.
- O dabar?- klausia kita.
- Po trijų mėnesių jis nu
sipirko žadintuvą...
PASTABĖLĖS TYLIAI 
Patarlė: "Už vieną muštą 
du nemuštus duoda" par
duodant kiaušinius nega
lioja.

-o-o-o-o-
Kaprizinga aktorė ir re- 
pettc i ją pave rč ia spektakl iu 

- o-o-o-o-
Šuo nepažino šeimininko: 
jis parėjo namo blaivus...

-o-o-o-o-
A non imas ir ant kapo savo 
pavardės prašo nerašyti...

-o-o-o-o-
i Sovietijoje, kur juokui nė- 
; ra vietos, humoras gyvena
i didžiausiąkrizę.Todėl, sta

tant tjaują komediją, kad pu
blika nepabėgtų iš salės ,

i komediją pavadino:"Kaniai 
juokiasi tas, kas juokiasi

i paskutinis",-todėl publika 
turi laukti galo...
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Pasaulio lietuvių jaunimo kongreso vakarienės vaizdai. Priešakyje atpažįstame spaudos žmones: kun. dr. P.Gaidą Tėv.Žiburiu red., kun. dr. Celiešių iš Kalifornijos. Dešiniau 
matome Eltos bendradarbį V. Alseiką, Naujienų p. Gudeli. Margučio radio vedėją J.Žemelį, O. ir A .Raciborskus čikagiečius, E. ir J.Kardelius. Paskutinis vaizdas užbaigiant 
vakarienę giedant giesmę s'Lietuva brangi, mano tėvynė". Foto A. Gulbinsko.

PASAULIO LIETUVIU JAUNI MO KONGRESO NUTARIMAI PRADEDAMA LEISTI SLA 80 METŲ... Atkelta iš 3 psl. • Bankete meninę progra
Prezidentas P.Dargis sakėi^Noriu, kad mes visi geriau įsi- mą išpildė:Juzė Krištolai

(Atkelta iš 4 pusi.)

POLITINES ORGANIZACIJOS REIKALU
a) Kongresas, apsvarstęs reikalą ir galimybes jau

najai kartai jungtis į bendrą lietuvių politinės veiklos or
ganizaciją, laiko, kad dabartinis politinės vadovybės su
darymo būdas partiniu ar sroviniu pagrindu yra tokio įsi
jungimo kliūtimi.

Kitokioje aplinkoje išaugusi jaunoji kaita nėra or
ganiškai susijusi su išeivijon atsineštais politiniais lietuvių 
junginias. Siekdamas efektingo organizacinio apjungimo, 
kongresas tiki, jog politinė lietuvių išeivijos vadovybė 
turi būti sudaryta demokratiniu būdu, ją sudarant re
miantis gyvomis visuomenės jėgomis, o ne paveldėjimo 
principu ar fiktyviais politiniais vienetais.

b) Kongresas mano, jog per daugelį metų esmiškai 
nesikeitus įvairių centrinių politinių institucijų vadovybių 
sąstatui ir to pasėkoje įsigyvenus vienodumui bei kūrybi
niam lėkštumui, reikia plataus politinės vadovybės sąstato 
pakeitimo, kuris iškeltų lietuvių politinę veiklą į dabarties 
reikalavimus atitinkantį ir veiksmingesnį lygį- Kol bus 
paruoštas kelias demokratiniam politinės vadovybės su
darymo būdui, kongresas kviečia politinius junginius de
leguoti naujų žmonių į esančias politinės veiklos pozicijas,

c) Siekdamas sustiprinti darbą už lietuvių tautos in
teresus ir įjungti į tą darbą visus lietuvius, kongresas pra
šo Pasaulio Lietuvių bendruomenę, Vyriausią Lietuvos Iš
laisvinimo komitetą ir kitus atskiruose kraštuose veikian
čius politinės veiklos vienetus dar šiais Jaunimo metais 
sušaukti, konferenciją ar konferencijas reikalingoms re
formoms paruošti.

(Bus daugiau)

„LITUANISTINE BIBLIOTEKA“

DIDELIO
EXPO 67 yra tikrai ..gera proga pa
sikviesti gimines'is Europos Į Mon 
trealį. Jau dabar mažu jmokėjimu 
užsitikrinkite 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). i

Darbo 
valandos: į
Pirmadieniais Į 
iki Penktadienio Vgj|
- 9 iki 5.30 v. 
Šeštadieniais
- 9 iki 4.30 v.

DĖMESIO !
Mes parūpiname visur kelionių 

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

Salia naujųjų autorių 
mūsų knygų leidyboje ne
maža dėmesio skiriama se
najai lietuvių raštijai ir 
klasikai. Šiemet pradeda, 
mas naujas darbo baras — 
„Vagos“ leidykla imasi 
leisti „Lituanistinės biblio
tekos“ seriją. Tos serijos 
uždavinys — pateikti 

skaitytojui tai, kas 
piaeities raštijoje yra 
reikšminga ir vertinga, kas 
turi išliekamos vertės. Se
rijoje bus skelbiami, visų 
pirma, lietuvių kalbos ir 
literatūros paminklai; šalia 
jų bus leidžiami ir seno
sios lietuvių raštijos auto
riai, rašiusieji kitomis kal
bomis (lotynų, lenkų), ku
rių raštai turi Išskirtinę 
vertę ir duoda retų žinių 
kultūros istorijai. Atskirą 
grupę sudarys senieji sve
timi autoriai, rašiusieji 
apie Lietuvą Ir lietuvius 
ir paskelbusieji vertingos 
Istorinės bei etnografinės 
medžiagos.

Šios serijos leidinių po
būdis, palyginti su ankstes
niais tos rūšies leidimais, 
bus labiau specializuotis. 
Tai bus daugiau moksliniai 
leidiniai: tam tikrais at
vejais jie bus leidžiami su 
dvejopais tekstais (senasis 
— tarminis ar senovinė 
rašyba — ir naujasis, 
transponuotasis, arba teks
tas svetima kalba ir šalia 
jo vertimas). Siekiant kuo 
didesnio autentiškumo, kai 
kurte senieji tekstai bus 
patelkiami fotograiuottnlu 
būdu. Suprantama, tokie 
leidiniai bus aprūpinami 
išsamiais (vadais, dalyki
niais komentarais bei įvai
riais priedais.

„Lituanistinės bibliote
kos" profilis nustatytas, ar
timai bendradarbiaujant 
tiriamosioms lituanistikos 
mokslo- Įstaigoms, ypač 
LTSR MA Lietuvių kalbos 
Ir literatūros Institutui Ir 
Istorijos institutui. Atski
riems serijos leidiniams re
daguoti bus sudaromos Iš 
atitinkamų specialistų (li
teratūros istorikų, istorikų, 
etnografų, kalbininkų ir 
tekstologų) redakcinės ko
misijos. Bendriems pagrin

diniams serijos leidinių 
klausimams spręsti bei jos 
planui nustatyti yra suda
ryta Vyriausioji redakcinė 
komisija, Irų Tery

Dar šiais metais “išeis 
pirmasis serijos leidinys, 
vienas iš (domiausių XVI 
a. lietuvių raštijos pamink
lų — Mykolo Lietuvio 
veikalas „Apie totorių, lie
tuvių Ir maskvėnų papro
čius". Sis (domiai skaito
mas veikalas duoda daug 
žinių apie Lietuvos Dldž. 
kunigaikštystės visuomeni
nio gyvenimo, sąlygas, ano 
meto totorių ir maskviečių 
bult|. Iš lotynų kalbos šj 
veikalą yra išvertęs prof. 
Ig. Jonynas. Leidinyje de
dama ir nemaža aiškinamo
sios medžiagos — dr. J. 
Jurginio pratarmė, prof. 
Ig. Jonyno (vadinis 
straipsnis ir M. Llubavsklo 
pabaisos straipsnis.

Ateinančiais metais Išeis 
du serijos leidiniai. Pirma
sis jų — Jono Goštauto 
„Ponas Teisėjams arba 
pasakojimas apie Lietuvą 
ir Žemaitiją" (Išvertė Isto
rijos instituto moksl. 
bendr. P. Jasas). Sis lenkų 
kalba parašytas ir pirmo
joj XIX a. pusėj Prancūzi
joje Išspausdintas veikalas 
pasakoja apie Lietuvos 
valstiečių ir bajorų buitį 
ir patelkia daug etnografi
nės medžiagos.

Antruoju leidiniu 1967 
m. išeis S. Stanevičiaus 
„Raštų” vlenatomls, kuria
me bus sukauptas gana 
(vairus žinomo XIX a. ra
šytojo literatūrinis paliki
mas. Jame bus sudėta ne 
vien grožinė jo kūryba 
(pasakėčios ir užrašytoji 
tautosaka), bet ir seniai 
bibliografinėmis retenybė
mis virtę jo vertimai bei 
rankraščiuose išlikę dar
bai. „Raštai" (paruošė dr. 
J. Lebedys) pirmiausia 
skiriami mokslo darbuoto
jams, dėstytojams, moky
tojams ir studentams.

Tolimesniame „Lituanis
tinės bibliotekos" serijos 
plane numatomi S. Dau
kanto, A. Baranausko, V. 
Kudirkos, J. Basanavičiaus 
ir kt. raštų leidimai.

gilintumėm, daugiau suprastumėm ir įvertintumėm tą tytė-Daugelienė,Julius Ka 
faktą, kad štai svetimam krašte lietuviška organizacija, 
įkurta praėjusiame šimtmetyje, išgyveno 80 metų, pajėgė 
išsilaikyti gyvenimo audringuose sūkuriuose ir šiandien 
yra tapusi viena pajėgiausių ir didžiausių Amerikos lie
tuvių organizacijų...

Klaidinga būtų galvoti, jog Susivienijimo gerovė 
priklausė tik nuo šio krašto palankumo ir teikiamų sąly
gų. Yra ir mūsų pačių nuopelnų, teisingiau SLA kūrėjų ir 
vėlesnių organizacijos veikėjų. Ko negalėjo mūsų broliai 
atlikti savo krašte, tą jie padarė Amerikoje. Jie įkūrė 
Susivienijimą, padėdami organizacijai tvirtus pagrindus, 
pastovius ir nesugriaunamus , principus, kuriais Susivieni
jimas ir šiandien remiasi ir jais vadovaujasi...

Tas platesnis ateivių susiorganizavimas daug davė 
mūsų tautai. Galima tvirtinti, kad per savo organizuotu
mą išlaikėme gyvą lietuvybės idėja, brendom tautiniai ir 
kultūriniai, per organizaciją ir toliau galėsime likti tau
tiniai gyvi...

Broliai ir sesės, tegul šioji sukaktis ir seimas sustip
rina mūsų dvasią ii- jėgas ateities darbams ir žygiams, ke
lia viltis šviesesnių ir geresnių laikų. Tad baigdamas šį 
savo žodį, kviečiu pakelti taurę už garbingą ir šviesią 
mūsų organizacijos ir tautos ateitį.”

TRAILS END LODGE
VASARVIETE

( Prie Pigeon ežero Ontario)

• Galima išnuomuoti su valgiu 
arba patiems virti.

• Turime laivus ir motorus.

• Geras žuvavimas.

-• Atidaryta iki spalio 11 dienos.

Tel.: 288-6203
TRAVEL BUREAU

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

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

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

lol Wellington SI.) Tel. 769-2941
79 ir 81 St. Zotique St. E. 

Td. CR 7-0051. MONTREAL

• Nuolaida žuvautoji) klubams 
ar grupėms pavasari ir rudeni.

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

zėnas,akompanuojant Biru 
tei Smetonienei.

Liepos 13d.į seimo pre 
z idiumą buvo pakviesta Ar 
gentinos SLA centro sekre 
torė N.Gudaitė.kuri įteikė 
Amerikos SLA prezidentui 
P. Dargiui dovanas reiš
kiančias du giminingus su 
sivienijimus. Taip pat Ar 
gentinos atstovei buvo 
įteikta iš Amerikos SLA 
dovana.

Seimo paskutinėje sesi 
joje buvo įteikta SLA vei 
kė jams .kurie išbuvo valdy 
bose ne mažiau 20 metų 
AUKSINIAI MEDALIAI. 
Šiame seime tokių veikėju 
buvo per 70 asmenų.

KlevelandoSLA veikėjas 
K.Karpius įsirašęs į SLA 
1915 m. savo pomirtinę ap 
draudą $1000.00 padova 
nojo Tautiniam Fondui. E . 
Mikužienė.SLA centrinė iž 
dininkė įteikė asmeniškai 
$100.00 Tautiniam Fondui

Be to, iš pavienių ir kuo 
pų suaukojo įvairiems fon 
dams arti tūkstančio dol.

M .Klimas,žinomas SLA 
veikėjas ir centrinis orga 
nizatorius, prirašęs apie 
dušimtus narių,seime kai 
bėjo apie naujų narių ver 
bavimą.Jo kalba buvo dide 
lis pavyzdys ir pamoka vi 
stems organizatoriams.Pa 
gal M. K. išsireiškimą, na 
rių galima gauti, re ik ia ma 
žiau kalbėti, bet daugiau 
dirbti.

SLA 54 seime Vykdoma 
jai Tarybai rekomenduo-

Nuk ei ta j 6 psl.

----------------------------------------------------- --------- —----------------------- ■---------

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% dividends

Į ■ . --------

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

IR KITI ĮVAIRŪS MEDŽIO DIRBINIAI.

K. KIAUŠAS ir J ŠIAUČIULIS.

Montreal, P. Q.

ME l-bin

DE LUXE CLEANERS
Sav. P. RUTKAUSKAS

. 117—6th Avenue, Lachine.
----------------------------------------------------- 1------------------------------------------------------

Adresas: 547 Lafleur Str., LaSalle.
Tel. DO 6-3884.

LaSALLE AUTO SPECIALIST Keg’d
SAV. G. DESROCHERS 

Taisau ir dažau lengvas maiinas 
7717 GEORGE LASALLE, QUE.

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

namų 366-4203

BELLAZZI - LAMYJNC-
DO 6-6941 7682 Champlain Blvd. LaSalle
įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmas- 
Insuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis popieris.

SIUNTINIAI LIETUVON
Kaufman’s Woollens &Textlles

4115 St. Lawrence Blvd. Montreal, P.Q. Tel. 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 Mode to Measure vyrišku kostiumų iš 
geriausiu angliškų medžiagų. Kaina $ 50. kelnės $ 12.-

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

vedėtas. Laisvai kalba lietuviškai.

GEORGE LAVINSKAS
ALLSTATE INSURANCE 

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

Telefonas 768-6679

WIN DSOR
DRY CLEANERS & DYERS CO. LTD. 

Valome visokius drabužius ir kitą Jūsų namų apyvoką.
Savininkai:

A. Keršys, P. Petrulis. P. Keršulis, A. Greibus.
1205 CHURCH Ave., Verdun, Montreal.
...... ... 1 ------------------

Jeigu keliatės .1 JAVaJsty- 
bes, apsigyvenkite; amžinai 
žaliuojančioje ir šiltoje Kali 
fornijoje. Informacijas teikia 
ir padeda įsikurti

JOHN KUTRAfM

911 WluSHIRE Blvd. 394-6817 
SANTA MONICA, CALIF. ,395-3358

JUOZAS AUDĖNAS 
Ekonomistas

Tarpininkauja Mutual 
Funds 

investments.
109 Warwick Street

Brooklyn 7,N.Y.

D Ė M E S I of
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- Colutnb, 
Montreal.

FILATELISTŲ ŽINIAI I 
PERKU NEPMKLAUSOMOS LIETUVOS 
PAŠTO ŽENKLUS - VOKUS - ATV1K. - 
ABARIUS - PAVIENIUS, SEMTOMIS - OIDE 
UAIS BEI MAŽAIS KIEKIAIS. KREIPTIS 

SU PASIŪLYMAIS | W.E. N 0 R K ų.2647 
EOOtNSTON STREET, PHILADELPHIA, PA. 

1SI37 USA.
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TAUPYK IR SKOLINKIS
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAUSIAME

TORONTO LIETUVIU KREDITO KOOPERATYVE PARAMA 

KAPITALAS SIEKIA DU SU PUSE MILIJONO DOLERIU 
MOKAME: DUODAME:

4%% ui depositus Morgičius ii
S'/^o numatyta ui serus Asm. paskolos i J 7 % ’

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

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

notaras
ANTANAS L I U D Ž IU S,B«L. 
Bendradarbis V.S. M a st i s,L.L. C

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

t08 RONCESVALLES AVE. 
TORONTO.

Margio vaistinės II aukftas.

T eit Įstaigos LE7- 17081 
Namų CR9-6166.

VEDA KAZYS

Kazys Baronas.
KANADOS IR LIETUVOS

SPORTAS
/Tęsinys iš pereito nr./

Tuo tarpu lietuviai, gy
venę daugiau šimtmečio be 
savo švietimo įstaigų, laik 
raščių ar knygų-negalėjo 
priaugančiai kartai iš kar 
to pasiūlyti vien tik spor
tą, nedavę jam išsiauklėji 
mo-mokyklos,nesupažindi 
n? jo su naujaisiais techni 
kos atslėkimais, sociali
nėm problemom.O vėliau, 
didysis karas ir vėl Lietu 
vos lais vės kovos 1918-1921 
m.m.tūkstančius jaunuolių 
pašaukė iš mokyklos suolų 
į frontų apkasus tikint, kad 
su laisve ateis į Lietuvos 
gyvenimą ir laisvas spor 
tas.

Tiesa, nežiūrint kovų 
fronte, jau 1920 m. Kaune 
įvyko pirmosios lengvo
sios atletikos rungtynės, 
vykdytos daugiausia užsie 
nyje studijavusių lietuvių 
studentų. Pasekmės buvo 
labalkukltos,tačiau pirmo 
sios pasirodžiusios kregž 
dės, tolimesniame Lietu
vos gyvenime buvo labai 
vaisingos,vedusios per 20 
m.nepriklausomo gyveni
mo metų kelią, tuometinį 
Lietuvos sportą į tarptau 
tinę areną.

Visai kitu keliu ėjo Ka
nada, nepažindama pries
paudos ir organizicijų 
veiklos draudimo tad tuo 
pačiu ir sportinio gyveni 
mo varžtų.Jos laimėjimai, 
ypač ledo rutulyje, plačiai 
nuskambėdavo lietuviško 
je spaudoje.Nenustebkime, 
jeigu kiekvienas ledo rutu 
lio-Kanados tautinio spor 
to mėgėjas mūsų tėvų kraš 
te mėgdavo būti vadinamas 
"Canadian" Tas vardas lyg 
ir pasakydavo jo gerą žai 
dimą, gerą techniką ir ge 
rą rutulio valdymą.Nenuos 
tabu,kad Kaune, nepriklau

Antanas Stankevičius, 
N. Lietuvoje vartininkas.

ORTAS
BARONAS

somybės metais, veikiąs 
komunistų įtakoj "Vilties" 
klubas, kreipėsi laiškais 
į Kanados lietuvius, prašy 
damas patarimų, Kanados 
ledo rutulio žaidimo tai
syklių, kurios buvo gautos 
ir pilnai panaudotos tuome 
tintam nepriklausomos Lie 
tuvos gyvenime/Vilniaus 
Sportas, 1966 m. gegužės 
mėn.28 d. Nr. 63-64/.

Tačiau Kanados ir Lietu 
vos sportininkams nebuvo 
lemta susitikti tarpvalsty 
binėse rungtynėse, nebuvo 
lemta ir pajusti Kanados 
sportinio gyvenimo pulso, 
išskyrus emigrantus,pasię 
kusius šio’krašto krantus 
beveik prieš 65 m.

Nelaimės, užgriuvusios 
pasaulį 1939 m.ir vėliau su 
atdariusios Europoje politi 
nės sąlygos, privertė daĮį 
tautos apleisti savo kraštą 
ir rasti antrą tėvynę klevo 
lapo krašte.Tad ir čia, dau 
gumoje po antrojo pasauli 
nio karo užaugusi lietuvių 
tautos dalis,plačiau susipa 
žino su Kanados sportiniu 
gyvenimu, kuris pirmai
siais metais, dėl visiškai 
naujų spoto šakų/baseball, 
football, lacrose, cricet ir 
1.1./ buvo kiek svetimas , 
napažįstamas. Tas yra pil 
nai suprantama, nes išrau 
tas medis, ne iš karto pri 
gija naujoj žemėj. Reikalin 
gas laikas,apsipratimas su 
aplinkuma, kiek kitokiu kli 
matu.Antra.Lietuvos spor 
t in is gyvenimas rėmėsi 
mėgėjiškumo pagrindais,, 
kai tuo tarpu Kanadoj jis 
yra daugumoje įstatytas į 
profesionalizmo rėmus/iš 
skyrus gal lengvąją atleti 
ką ir plaukimą/, suteikiant 
jam geriausiaa -vystymosi 
sąlygas ne gynimui Kana
dos vardo, klevo lapo ženk 
lobeiKanados garbei tarp 
tautinėse rungtynėse, olim 
piniuose žaidimuose, bet 
pasipinigavimui vieno-an 
tro "promoter", vieno-an 
tro sportininko.Tikrumoje 
šiandieninis profesionaliz 
mas Kanadoje yra gražus 
pelno šaltinis ir valstybei 
ir plačiai išsivyščiusiai 
profesionalizmo organiza 
cijai.

Deja,vyresnioji karta su 
tom aplinkybėm negali ap 

siprasti,nes tautos ir vals 
tybės garbės gynimas tarp 
tautinėje arenoje yra stato 
mas pirmoj vietoj.

Priešingai čia gimusiai 
ir užaugusiai jaunuomenei, 
kuri pradedant pradžios 
mokyklom ir baigiant uni 
versitetais.pilnai įsijungė 
į Kanados sportinį gyveni 
mą, duodama iš neskaitlin 
gos savo emigracijos dide 
lį įnašą į šio krašto spor
tinį gyvenimą.

IŠEIVIJOS ŽINIOS
JAV lietuvis V.Klimaus 

kas, turėjęs žaisti futbolą 
Hamiltono profesionalų Ti 
ger-Cats komandoje, liko 
pašauktas į Dėdės Šamo ka 
rinę tarnybą. Tokiu būdu, 
Kanados futbolas bus atsto 
vaujams tik vieno lietuvio 
-J^Vtliūno,žaidžiančio To 
ronte.Tuo tarpu, mūsų kai 
mynai, jų turės žymiai dau 
giau: Joną Jonaitį, R. Butkų 
ir A. Vasį-Vasiliauską.
- Lengvosios atletikos 
rungtynėse lietuviai pralai 
mėjo ukrainiečiams 106:66 
o mūsų moterys įveikė uk 
rainietes 60:48. Ukrainie 
čiai futbolininkai įveikė 
mūsų vyrus 5:0 ir jaunius 
2:0.
- PL Jaunimo kongreso 
proga įvyko lauko tenis o 
komandinės žaidynės. Pir 
mą vietą iškovojo Čikagos 
Neris .baigmėje nugalėda
ma Clevelando Žaibą 3:0. 
Žaidynėse dalyvavo septy 
nios komandos,kurių tarpe 
buvo ir Australijos lietu
viai su veteranu A.Remei 
kiu.

PAVERGTOJI LIETUVA
Tarptautinėse krepšinio 

rungtynėse Kauno Politech 
nika nugalėjo Lenkijos mo 
terųkrepšinio rinktinę 61: 
51 /33:25/. Rygoje lenkės 
pralaimėjo Latvijos rinkti 
nei 55:45.

Padėkos
Vedybinių sidabrinių su

kaktuvių proga turėjome 
nepaprastai malonią staig 
mena,kuri mums pasiliks 
neužmirštamai atminčiai. 
Už tai esame nuoširdžiai 
dėkingi rengėjams: pp.Vo 
roninkaičiams.pp. Vileniš- 
kiams, p.M.Gudienei,pp. 
Žemaičiams.pp. Ž itkams, 
ir visiems į iškilmę atsi
lankiusiems ir apdovanoju
siems brangiomis dovano
mis. Už asmenines dova
nas esame dėkingkpp. Vi- 
leniškiams, p .M. Gudienei, 
p. M. Vasiliauskienei ir

PARTIZANAI
Tiekia J.Kručas.

ŠIMONIU GIRIOJE
Nuorašas. P. Laguckas .

Vl.Jasinskas.

BAUDIMAI UZ NUOLAIDAS OKUPACIJAI

-Vakaro nėra ko laukti, 
su Kadžiuliai s manaugali- 
ma baigti ir dienos metu, 
- žvilgčiodamas iš krūmų 
į plyną lauką, sako Matu- 
liauskas.-Aš irgi ištroš
kau ir alkanas kaip šuva.

Tačiau dienos metu eiti 
pas Kadžiulius neišdrįsta. 
Tik kai laukus apgaubia 
drungnos vasaros sutemos, 
partizanai prislenka prie 
trobos ir puola į vidų.

-Atėjome, Kadžiuli, atsi
teisti. ..

-Skola ne rona,neužgys.. 
Bet kad ne kiek tebuvo pas 
mus tas jūsų "Seniūnas" , 
-bando gud raut i K adž iul is. 
-Gaila vaikino, o geras bu
vo ir piktumo neturėjo... 
/Kadžiulis jį išdavė enka
vedistams/.

-Gaila,sakai,-Gudas pra
taria.

-Vadinas įsu bolševikais

sūnui Vytautui, pp. V. St. 
Vasiliauskams, pp. Žit
kams, Mr.& Mrs.Andro 
shick iš N. J. Klebonui T. 
K.PečkiuijSJ. už sveikini 
mą ir už asmeniškus svei 
kinimus: pp. J.Br. Džen- 
kaičiams.pp. Ad. ir Biru
tei Jocams iš Kalifornijos. 
Didelis ačiū visiems gimi 
nėms už dalyvavimą mū
sų sukaktuvėse ir visiems 
nedalyvavusiems,bet pri
sidėjus iems pfrie mūsų su
kaktuvių paminėjimo .Ačiū 
nuoširdžiai visiems.

Jonas ir Teresė Mačiuliai.

susidūdavai?Išdavinėti pa- 
norai?Už tai mes jums sko
lingi neliks ime-griaudžia 
Gudas.

-Iš ko jūs sprendžiat.kad 
mes išdavėm?...

-Okas tada kitas?Kas? 
Sakyk jo pavardę. Kas tas 
žmogus ?

-Jūs tie išdavikai'. Žudo
te žmones,-Kadžiulis dūs 
ta, springsta, bet šaukia.

Tačiau Gudas nebeišlai 
ko...

Tai įvyko 1948 metų rug
pjūčio 2 d. Gudo būrio na
riai darė kitus baudimus:

1948 m. rugpiūčio 18 d . 
panorę įstoti į kolūkį Albi
nas Mekas/5O metų/. Domi
cėlė Mekienė/6O m./,Kė- 
ginių km. Justas Šlapelis 
/4O metų/, Kazys Šlapelis 
/45 m./Elzbieta Šlapelie- 
nė/7Om./Jonas Gildutis- 
/9O metų/.

PRANEŠIMAS
imigracijos reikalu

KANADOS VYRIAUSYBĖ PRANEŠA ASMENIMS NORINTIEMS IMIGRUOTI į KA
NADĄ, KAD JIE TURI PADUOTI PRAŠYMUS Į KANADOS IMIGRACIJOS ĮSTAI 
GĄ UŽSIENIUOSE. ATVYKĘ Į KANADĄ SU SVEČIAVIMOSI VIZA NEGALĖS PA
SILIKTI KAIP IMIGRANTAI IŠSKYRUS JEI ATITIKS ŠIEMS REIKALAVIMAMS: 
JIE TURI,

jį . paprašyti prieš jų vizos pasibaigimui, galiojimo datos;
O . nėr^pažeidę įvažiavimui, įstatymo sąlygų, ir
3 • nėra padavę prašymus apsigyvenimui prieš atvykstant į Kanadą;

. galėję gauti įvažiavimui be sponsorių, kaipo imigrantai, jei bū
tų taip prašę užsienyje; arba

Į*. prieš atvykimą buvo, žmonos ar vyrai /legaliai vedę/ ar maža
mečiai vaikai, Kanados piliečių ar legaliai apsigyvenusių nuola
tinių Kanados gyventojų.

ŠIOS TAISYKLĖS NELIEČIA ASMENŲ, KURIEMS GALĖTŲ BŪTI PRITAIKO
MA IMIGRACIJOS AKTO 5-JI SEKCIJA IR ASMENIMS ATVYKUSIEMS Į KA - 
NADĄ APGAULINGU BŪDU. ASMENYS, KURIE NEATITIKS REIKALAVIMAM 
NUOLATINIAM GYVENIMUI PASILIKTI, BUS PRAŠOMI SAVANORIŠKAI AP
LEISTI KANADĄ PASIBAIGUS JŲ LEISTINAM BŪTI LAIKUI, TAM NEPAK 
LAUSIUS BUS PRADĖTAS DEPORTACIJOS VYKDYMAS.

SMULKESNIŲ INFORMACIJŲ GALIMA GAUTI ARTIMIAUSIOJE IMIG
RACIJOS ĮSTAIGOJE ARBA PARAŠANT Į THE DEPARTMENT OF CITIZEN
SHIP AND IMMIGRATION , OTTAWA, ONT. CANADA.

HONOURABLE JEAN MARCHAND
Minister of Citizenship and Immigration

1949 m. kovo 19 d. Kinde 
rių km.Kazys Kelmas /gi
męs 1902 m./AgnėKelmie- 
nė/gim.1865 m./, Natalija 
Kelmaitė.

1949 m. rugpiūčio 9 d . 
Ona Žebrienė iš Starkonių 
km.

1948 m.birželio 26 d.Pe- 
lysių kaime Danielius In
driūnas, Emilija Indriūnie- 
nė /gimusi 1889 m./.

1949 m.rugpiūčio 3 d.Jua 
džiūnų km. Antanas Pivo
riūnas ir sūnus Bronius.

1948 m.rugpiūčio 1 d.Mi- 
gonių km. eigulys Jonas 
Rimkus, Zosė Rimkienė 
/4O m./irStasė Rimkutė.

-Vienu bolševiku pasau
lyje liko mažiau.Š iąnakt su 
pasauliu atsisveikino trak
torininkas Antanas Juodiš- 
kis;tai tas komsomolcas , 
kurį aš jums minėjau.

-Bet kas tas didvyris ? 
-Noriūnietis Gervė...
Taip pat jam pavyko per 

savo ryšininką Juknevičių 
susirišti ir pasikalbėti dėl 
tolesnės veiklos su Vaitie 
kūnu /Šepetos fabrikas/. 
.. .Tąpatį pavasarį jis su 
sipažinosuGėne Kubiliute 
iš Atkočiškio kaimo.Kazys 
Kregždė, Sabaliauskas ir 
Juozas Vasilius/'Dainius'/, 
kiekvieną kartą atsiradę At 
kočiškyje, nepraleisdavo 
progos neaplankę savo ry
šininkės. Mergina jiems 
pranešdavo apie tai, kokie 
svetimi žmonės yra kaime 
ar nėra kartais užsukusių 
"liaudies gynėjų". Kai dėl 
palaikymo ryšių tarp būrių, 
taiKubiliutė visuomet juos 
užtikrindavo:

- Jei tik panorėsite,-vi
suomet galėsite su jais su 
sirašinėti, o taip pat ir su

Lietuviu saleziečių įstaigos moksleiviai 
įžodi. Saleziečių įstaiga yra Italijoje Don

ateitininkai duoda 
Bosco vietovėje.

JAUNIMO KONGRESAS IR 
DAINŲ DIENA 

pajudino ir pagyvino lietu
viškąją mintį, sukėlė dis
kusijų, vertybių perverti - 
n imą ir tas pagyvino ir lie
tuviškąją spaudą, pratur
tino m< itimis.kas turi iš
eiti visuomenei į naudą.

LIE TUVIAI RAŠYTOJAI 
Algirdas Landsbergis su 
šeima, iš New Yorko, ir 
Juozas Tininis,iš Los An 
gėlės, dabar lankosi Eu
ropoje ir apsipažįsta su 
Europos teatrais, litera
tais, muziejais ir tt.

s įtikti.. .Rasiu aš ir "Eski 
mą" ir "Mokytoją"...

1949 m.birželio mėnesį 
iš 28 į 29 naktį Sabaiiaus 
ko būrys likvidavo Rudilių 
kaimo gyventoją Algirdą 
BaniūkštpApsįstojus dieno 
ti Vidugirių girioje, Saba
liauskas kalbėjo:

-Į Rudilių kaimą mes dar 
grįšime, per daug ten bol- 
ševikėlių privisaNegalima 
jiems leisti veistis.

Daugiau bus.

SLA 80 METŲ 
(Atkelta iŠ 5 psl)

jant,Seimas vienbalsiškai 
išrinko Lietuvos 
MINISTERĮ BALUTĮ 
SLA garbės nariu.

Sekantis 55SLA seimas 
įvyks Chicagoje.

Seime buvo diskutuoja
ma apie stoką jaunimoSLA 
veikloje.Visi sutinka,kad 
reikia naujo kraujo-jauni 
mo. SLA senieji veikėjai 
kviečia jaunimą į susivie 
nijimą,susipažinti suSLA 
veikla ir už imti atsakingas 
pareigas susivienijime. 
Į SLA veiklą jau įsijungė 
jaunosios kartos žymus 
veikėjas dr.A.Budreckas.

Kaipo "Nepriklausomos 
Lietuvos" bendradarbis, 
noriu išreikšti padėką už 
parėmimą "NL" laikraš
čio leidžiamos loterijos, 
SLA Vykdomosios Tary
bos šiems asmenims:? . 
Dargiui,S. Gegužiui, B. Pi 
varonienei, E.Mikužiūtei 
ir dr.S.Biežiui.

J.Šarapnickas .



1966. VII. 27. - 29(1003) NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 7 PSL

hamiAltom
TAUPYK IR SKOLINKIS

KOOPER ATYV I N I AME BANKELYJE

„TALK A"
21 Moin Street Eost, Room 203 •• Telefono! JA 8- 0511.

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

UŽ serus mokama 5% dividendo iš pelno, už depozitus 4%.

Veikia nemokamas gyvybės ir paskolų draudimas.
Pilnas čekiu patarnavimas.

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

»
 DIDŽIAUSIA HAMILTONO 

Apylinkės

/KRONAS
REAL ESTATE ano ins. uto.

Hamilton's Largest Realtor

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

SIŪLO:
• Didžiausių pasirinkimą namų, apartmentų, 

farmy, biznių ir 1.1.
• Daug gerą pirkėjų
• Palanką finansavimą
• Greitą ir sąžiningą patarnavimą.

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

K r c ipkitės su pasiti k ė j i m u

/KRONAS

1

2 Įspūdžiai iš Maroko

lituanistikos kursu dalyviai Fordhamo universitete. Pirmoje eileje is kaires kursu vede 
jas prof. A. Vasys, slavistikos instituto direktorius, kurio žinioje yra ir lietuviškieji kur 
sai, kun. J. Jackevičius, dr. A. Slepetyte Janaciene. Uz ju kursu studentai Birute Barau 
skaitė,JAV, Daina Botyriute, JAV, Jūrate Ceponkute is Toronto, Rūta Danyte is Otta 
wos, Joseph Rey, New York, Jean Daubenaite, New York, Rymante Steponaityte is Brazi 
lijos, Visvaldas Gerdvilas, New York, A.Stankevičius is Urugvajaus, E. Klimas is U rug 
vajaus, A. Uiniauskaite is Urugvajaus, Mir‘a Paukstaite is Argentinos, J. Mažeikaite, N Y, 
G.Karosaite, Boston, Nancy Koher, Washington, D.Mažeika, NY, J.Mažeikaite, NY.

REALTORS.

LINA VERBICKĄ ITĖ,
pasirašiusi dvejiems metams 
sutarti,rugpiūčio 22 d. išvyks 
ta i Prancūziją mokytojauti 
vienoje kanadiečių aviacijos 
bazėje netoli Paryžiaus. Ha
miltono lietuvių kolonija jos 
asmenyje netenka darbščios 
vadovės, mokytojos ir akto
rės. Jau Kanadoje užaugusi 
ir įsigijusi mokytojos diplo
mą, Lina visa širdimi ir jėgo 
mis įsijungė į lietuviuką veik 
la. Nuo pat mokyklos suolo 
uoli ateitininkė ir skautė, o 
vėliau vadovė ir ypač sekmin- buvoti su ja scenoje tiems, 
ga laužvedė, mokėjusi visus su kuriais ji dirbo ir suteikti 
sujungti ir uždegti bendrai dai žiūrovui keletą maloniu aki
nai. Ji nuolatinė minėjimųpra 
tiesėja ir koncertų (vedėja, dai 
taip nesenai puikiai vedusi 
“ Gyvataro“ ir “/kušros Vartų“ 
parapijos choro pasirodymą 
Gage parke. “ Gyvatarui“ pri
klauso 14 metų, kaip nepamai 
noma šokėja, vėliau vaikų 
grupės mokytoja ir vadovės 
pavaduotoja. Turėdama nmalo 
nu ir linksmą būda ypač yra 
mėgiama vaikų. Ji taip pat 
priklauso Dramos Teatrui“ Au 
kurui“ . Kaip pajėgi ir pirma

eilė aktorė pasirodė Barboros 
Radvilaitės vaidmenyje. Si 
jos sukurta charekteri hamil 
toniečiai atmins ilgai, nors 
ir ankščiau yra žavėjusi ne 
viena savo deklamacijomis, 
šokiu ar vaidyba.

Visos jaunimo organizaci
jos, kurioms Lina priklauso, 
ruošia jai išleistuvini koncer 
tą (skelbimas bus vėliau). Ji 
myli lietuviška dainą, žodi ir 
šoki, tad geriausia atsisvei
kinimo forma bus dar karta pa

mirku. O mūsų visų padėka 
Linai už jos daugelio metų 
darbą mūsų kolonijai, būtų 
skaitlingas dalyvavimas kon 
certe, nes turbūt nėra Hamil
tone lietuviškos šeimos, su 
kurios vaikais Lina vienu ar 
kitu laiku, vienokia ar kito-; 
kia proga nebūtų dirbusi.

Išleisdami Lina,linkime jai 
kuo geriausios sėkmesjos nau 
juose planuose, bet kartu ti
kimės, kad, atlikusi sutarti, 
vėl sūgriš pas mus.

' G. D.

LONDON, Ont
Po šalto nepalankaus pa 

vasario Londonas pradeda 
atgyti.Po visu parapijiniu 
pobūvių salėse ir sportinių 
varžybų, Liet.Bendruome

Hamiltoniečlai atostogose. Iš kairės: A.Paštlienė, 
A. Pilipavičienė, A.Pulianauskienė, A.Pilipavičius, 
J.Svabaitis ir vietoves savininkas Port Elgin, Ont. 
Apačioje: alkanos žuvėdros visada palaiko kompa
niją žmogui. Matome tarp jų pp. Pašilienę, Pulia- 
nauskienę, Pilipavičienę ir Pilipavičių.

nė rengiapirmą š. m. lietu 
viųpikniką ponu P.M.Gen 
čiųūkyje.Maloniai kviečia 
me tautiečius dalyvauti su 
šūkiu:Lietuvis neturi vie
nas nuo kito nutolti, bet ko

nuteikė malonia poilsio nuo- voje už pavergtos Lietuvos 
taika. Mėgėjams žuvauti, ten 
pat prie jachtų krantinės, yra 
ir geros žuvies (žiūrėk nuo
trauka). Žvejams patartina 
sliekais apsirūpinti iš namų.

Leisdami laika, aplankėm 
13-kos mylių atstume garsųjį 
Sauble Brock, tačiau geres
nę poilsiui vietą,pasiliko prie įvairiais gaivinančiais gė- 
Port Elgin. Paįvairinimui lai-

išlaisvinimą suartėti.
Pamirškime įsitikinimų 

skirtumus, prisimindami 
Mažosios Lietuvos Himno 
žodžius: Lietuviais esame 
mes gimę, lietuviais turi
me ir būt.

Piknike veiks bufetas su

Pasinaudodami vasaros atos 
togom, palikom dulkėta Hamil
toną, užmirštant kasdieninius 
rūpesčius, bei manotonišką 
darbininko kasdienybę. Iš ank 
sto susitarus,apsistojom Port

SAVAITE PRIE HURIONO
Elgin, Ont. pas buvusį hamil- ko, kartą pasileidom su maši- 
tonietį p.J.Svabaitį, dabar va- na i Tobermory, Ont. Tai pa- 
sarvietės savininką“ Holiday skutinė sausuma pasiekiama 
Houst“ . Atsipalaiduojant nuo vieta tarp Huriono ežero ir 
maisto gaminimo, pasinaudo
jom“ Holiday House“ valgyk

Georgen Bay. iš čia didžiulis 
laivas neša turistus su maši 
nomis kartu i Monitauliu saly 
na. Mes gi, dėl laiko stokos, 
pasinaudojom mažu kuteriu 
1 valandą aplink salas.

Taip ir nepajutom, kaip sa
vaitė prabėgo ir liepos 17 d. 
pavalgę paskutinius pusry
čius, atsisveikinom su p. J.

V.P.

vienus metus.

R. Dalangauskas ir A. Pa- 
šilys laimėjo žvejyboje - 
pagavo didžiausį ešerį.

Greitomis apsitvarkę, skubė 
om i Huriono pakrantį, kuri 
ros už 100 metrų. Skaidrus, 
taip kristalas, vanduo be jo 
;io akmenėlio smėlys, daugy 
ie vasarotojų ir nuolat budin 
is gamtos “ Health Departa- 
nentos“ žuvėdros, iš karto Svabaičiu.

J1B. vartojo 16 savaičių, pusę metų, 
paveikslai parodo, kad J IB. vaistai ATAUGINA PLAUKUS, išgydo 
fileiskanas, iaius, niežėjimą, sulaiko plaukų slinkimą, atgauna natūra- 
ią plaukų spalvą MOTERIMS IR VYRAMS, 100 proc. garantuotai.

J I B VARTODAMAS NEBŪSI NEI PLIKAS NEI ŽILAS.
JIB. 8. Oz. 16 savaičių vartojimui Kanadoje viso $6.30. 

Užsakymus su Money Orderiu, reikalaukite tuojau.
[JIB LABORATORIJA, 1437 So. 49th Avė., Cicero, Illinois 60550

rimais.
Iš Londono važiuoti 2 ke

liu. Privažiavus Christine 
krautuvę, sukti į dešinę, o 
į farmą į kairę.

Piknikas įvyks liepos 30 
d. 4 vai.po pietų.

Rengėjai.

RAŠO V. PAVILANIS JNR. 
MAROKIETIŠKCS VAIŠĖS Triukšmas toks didelis , 

Pas draugus,pas kuriuos kad atrodo, jog iškyla virš 
viešėjau, manęs laukė ma- Medinos sienų, aplipdytu 
rokietiškos vaišės-"cous- filmų plakatais.Visur jude- 
cous"Paduodama didžiulis 
dubenis ryžių su džiovIn
tom vynuogėm .virtom dar
žovėm ir mėsos gabalais , 
užpiltas stipriupadažu.Šio 
mišinio rezultatas-nepa— 
prastai skanus patiekalas.

MAROKO MIESTE
Pamokytas saugoti pini

ginę, nevaikščioti mažom 
gatvelėm ir nekalbėt su 
arabais-išėjau susipažinti 
su Boulevard Mohamed V, 
ir visi jie atrodo vienas 
kaip kitas. Gal būt ši me
džiais apsodinta alėja Ra
bate yra kiek puošnesnė už 
kitas bendravarde&Ž iūr int 
į minią judančią po krautu
vių arkadomis, galima pa
galvoti,kad tai montrealie- 
čiai skuba St.Catherine gat
ve penktadienio vakarą.Ir 
štai staiga visas tas judėjt- 
mas sueina į vieną tašką 
aukštoj sienoj -vartus, ve
dančius į Mediną/t. y. ara 
bu kvartalą/.

sys,garsūs balsai, žmonės 
smarkiai užsiėmę, bet nie
kas nieko nenuveikia, iš
skyrus tik gal dvi mažas 
mergaites,didelėm akim, 
tinkuojančias rūpestingai 
namą,taškančias savo kuk
lius drabužėlius irkartkar- 
tėmis juokiančias.

kiau paskui jį į senąją Me
de rsą dės Oudaias/jo var
das buvo Azzam Berbich/ . 
Oudaias-tai sena karių gi
minė, buvusi kadaise tiek 
galinga, kad turėjo savo 
nuosavą casbah/grupę na
mu/ svarbiuose Maroko 
miestuose.

MUZIEJUS MADERSOJ
Madersoj yra liaudies 

dirbiniu, muzikos instru
mentu ir marokietišku kos
tiumu muziejus. Ten pat 
yra būdingas vestuvių kam
barys, išpuoštas sunk >u

dą.Tamsiai žali uždanga
lai ir margi kilimai suda
ro ryšku kontrastą su 
grakščiais arabų sidabro 
darbiniais.Pro sunkias me-

ARABŲ KVARTALE
Žemi balti pastatai su 

apvaliais kampais duoda 
keistą vaizdą absoliučios 
harmonijos .Bet kitoj vartų 
pusėj sakytum kitas pasau
lis .Viena S Ėdi Farah gatvė 
tęsiasi tiesia linija.Baltam 
fone mirga myriados spal- 
vų.Už sienos vyraujanti ty
la neleidžia nuspėti to 
triukšmo,judėsiu ir kvapų 
mišinio,kuris pasitinka Me- 
dinos turistą. Čia pardavė
jai šaukia ir siūlo viską 
pradedant trans istoriumi 
ir baigiant žuvimi ir arabiš
kais sandalais .Gražios mo
terys, dėvinčios tradici
niais arabu drabužiais, su 
veliumais, bet batais aukš
tais kulnim ir su saulės 
akiniais,atvežtais išMadri 
do ar Paryžiaus-trina alkū
nę su piemenim dėvinčiais 
suplyšusiom avių odom.

TRYS ARABAI SEKA
Aš pastebėjau tris ara

bus, kurie atsargiai sekė 
mane. Pasiviję jie ėjo gre- šviesiu aksomu,dengiančiu
ta manęs, įdėmiai stebėda- žemus suolus ir stalus ir 
mi kiekvieną mano judesį teikiančiu kambariui di- 
tuotarpukai aš stengiausi dingą ir paslaptingą išvaiz- 
žiūrėt priešais save ir vis 
sau kartojau:"Nebendrauk 
ir nekalbėk su arabais, ne 
bendrauk ir nekalbėk... " 
Ir štai vienas klausia:"Ke-
linta valanda?"Aš jam at- dines duris įeinama į nuo- 
sakautrumpai ir laukiu se-stabaus grožio sodą.ap- 
kančio klausimo: tvertą sena stora siena ir

"Ar Jūs norėtumėte, kad mirgantį gėlių gausybe, 
aš būčiau Jūsų vadovu?", per kurias nematyti take-

"Ne,dėkui",-atsakau ne- lių,vingiuojančiu tarp upe- 
įtik'nančiubalsu, prisimin- lių ir krūmų ir vedančių į 
damas gaubus prieš porą restoraną,stovintį ant kal- 
valandų pamokymus. Ir ne nelio su vaizdu į Rabatą ir 
žiūrint to, aš netrukus se- Bou Regreg upe.

Da u q i a u bus.

AR ŽINOTE K£ RAŠO

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

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

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

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

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

LIETUVIU

DIENOS
ILIUSTRUOTAS LIETUVIŲ KULTŪROS IR 

VISUOMENĖS GYVENIMO ŽURNALAS

Ne<tyrenkite nematydami. kas darosi lie
tuviškame pasauly fe!

Užsisakykite
žurnalą LIETUVIU DIENOS.

LIETUVIŲ DIENOS
yra vicnirtnlis lietuviu ir ano’y kalbomis iliustruotas 
lictuviy kultūros ir vir^omenės gyvcr»r*o žurnalas. 
Visi paraTai po iliustracijomis dviem kalbomis.

LIETUVIŲ DIENOS
4364 Sunset Boulevard

Hollywood, California 90029

Telefonas: 664-2910

PRENUMERATOS KAINA: metami — $6M
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ŠĮ SEKMADIENĮ, LIEPOS MĖNESIO 31 DIENĄ, BUS DIDELĖ

GEGUŽINĖ PALANGOJE
GEGUŽINĖJE BUS SPORTAS JAUNIMUI IR SENIMUI;
VEIKS BUFETAS SU MINKŠTAIS IR ^lETAIS GĖRIMAIS;
BUS KITŲ ĮVAIRIŲ PAĮVAIRINIMŲ.
/ 12 VALANDĄ NUMATOMOS PA MA LIDOS /.
Į PALANGOS KURORTĄ REIKIA VAŽIUOTI AUTOROUT Į LAURENTIAN 
KRYPTIMI IR IŠSUKTI I9-TU IŠSUKIMU, TOLIAU VAŽIUOTI IKI AERO
DROMO', KURĮ PRAVAŽIAVUS STEBĖĮTI LIETUVIŠKĄ VĖLIAVĄ - VIE
TOVĖS PAVADINIMAS OFICIALUS YRĄ - SPRINGS WATER LAKE.

TOFt^NTO

Stovyklėlės, vedamos NMP Seserų Montrealyje, išky
lautojai sustojo pailsėti prie krioklio, liepos 27-8 dd.

MONTREALIO SKAUTĖS IR SKAUTAI
savo vasaros stovyklą prade-1 vadovų diena. Ketvirtadienis, 
jo liepos 23 d. šeštadienį, 4 4.8- specialybių diena. Penk- 
val. po pietų “ Baltijos“ sto-tadienis, 5.8 - skautišku kon- 
vyklavietėje. kursu diena. Šeštadienis, 6.8

Stovyklos vadovybė yra su- - jaunimo diena. Sekmadienis, 
brendusių skautų, o jų pagal- 7.8 - 
bininkai gausus jaunesniųjų 
būrys. Į mergaičių stovyklą 
sugrįžta šešios skiltininkės 
patyrimą ir žinių pasisėmu- 
sios Chicagos “ Kernavės“ ir
“ Aušros Vartą“ tuntu stovyk- vėm neapipilti stovyklautojų, 

kad jie galėtų ir toliau sveiki

stovyklos uždarymas.
Tėvai ir svečiai kviečiami 

stovyklą lankyti poilsio ir lan
kymo metu. Kaip ir kiekvie
nais metais, prašomi nevai - 
sinti ir savo gausiom lauktu-

lose. kad jie galėtu ir toliau sveiki
Stovyklos metu kiekviena džiaugtis stovykla. Būtų gera 

diena turi savo minti. Pirmos jr pageidautina, kad tėvai vie- 
trys dienofs skiriamos kūrimui- toj veže lauktuves tik savo 

vaikeliams, kelios šeimos su- 
sitarusios atvežtų lauktuvių 
visai stovyklai tai būtu so
cialinio ir pasidalinimo dva
sios auklėjimas.

Kaip jau buvo skelbta sto-

si ir gražinimusi. Trečiadie
nis, 27.7 - pirmosios pagal
bos diena. Ketvirtadienis, 28 
7 - lietuvišku tradicijų diena. 
Penktadienis, 29.7 - geleži
nio istato diena. Šeštadienis,
30.7 - partizanę diena. Sekma vykios šeimininkės yra prity 
dienis, 31.7 - sporto diena. 
Pirmadienis, 1.8 - skautas 
gamtos draugas. Antradienis, 
2.8 - pažink save ir kitus.
Trečiadienis, 3.8 - jaunąją

MONTREA LIO-OTTAWOS 
lietuvių susitikimas pp.Sk 
ruibių, Pointe Fortune vie 
tovėje žada būti įdomus, 
nes Ottawos LB pirm.inž. 
A.Paškevičius tuo reika
lu jau tariasi ir tikisi gau 
saus ottavlėčių dalyvavi
mo. Susitikimas numaty
tas rugpiūčio 14 d., sekma 
dinį.
• NLB-vės v-bos dir. ir 
bendradarbis A. Mylė su 
Ponia gavęs atostogų, buvo 
išvykęs į Atlanto pakraštį 
bettenpasirodžiusrykl iam 
negalėjo maudytis ir sugrį 
žoįMontrealį, iš kur, kaip 
"prisiekęs" žvejoto jas su 
kitu NLb-vės direktorium 
J.Šiaučiuliu, išvyksta žve 
joti,ieškodami žvejybai ge 
resnių vandenų.
• P.Atraitytė atostogas lei 
dž ia Europoje, iš kur mene 
šio gale grįžta.
• P.ManstavičiūtĄbaigusi 
dvejų metų madų speciali 
žavimos i kursus Paryžiuje 
grįžta į Montrealį.
• Šeštadienį susituokė ž ino 
mojo montrealtečio Jono 
Tumo sūnus Jonas. Vestu
vės buvo šaunios .J. Tumas 
turi darbą Quebeco mieste.

DR. J. S E M O G A S

5441 BANNANTYNE.yerdun. 
Pirmadienįir „ . _ _ 
ketvirtadieni Z”4 iP* 
antradienį ir _ .. ... 2-4 p.m.penktadienį

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

PO7-3175; namų-M5SZ.

rusios ir net blynus ar punč- 
kas pagaminą visai stovyk
lai. Tai ponios Kuncevičie
nė ir Gabrusevičienė, ir jų 
pagalbininkės p. Ališauskie
nė ir p. Pocauskienė. Ūkve
dys p. Baradinskas.

Tėvas G. Kijauskas, S.J. 
didelis jaunimo draugas bus 
stovyklos kapelionas, o ps 
Dalia Skrinskaitė iš Toronto 
bus laužvedė, dainų ir pasi
rodymų vadove.

Taigi bus Įdomu, turtinga ir
smagu. Tik daug saulės ir ge vietą ir prizą-gražią trofė 
ro oro palinkėkim !

Tuntininkai.

ŠV.KAZIMIERO 
PARAPIJOS

klebonas kun.dr. F. Juce
vičius atostogų laiką nau 
doja studijoms Harvardo 
universitete, gilindama - 
sis toliau į mokslo istoriją 
irftlozofiją. Jis taip gi da 
lyvauja Internacionalinia 
me seminare, kur yra 
sprendžiamos įvairios 
žmonijos problemos .Mont 
realiu tikisi grįžti antro
je rugpiūčio mėnesio pu
sėje.

ŠAULIŲ GEGUŽINĖ
Įvykusi liepos 17 d. p. P. 

Skruibioūkyje,Pointe For
tune, gražiam orui esant, 
pavyko puikiai; suvažiavo 
per 30 mašinų, dalyvavo 
apie 150 žmonių, buvo atvy 
kusių ir iš toliau.

Buvo plati ir įvairi pro 
grama,kurioje atvykusieji 
turėjo progos išbandyti sa 
vo pomėgius, pabendrauti 
viepi su antrais ir pasi
džiaugti gražia gamtos ap 
linka.

Programa prasidėjo pa 
maldomis ll.3o, kurias at
laikė Aušros Vartų klebo 
nas L.K. Mindaugo kuopų 
garbės šaulys T.K.Pečkys. e Mokytoja Jonė Tumaitė

Pamaldų metu graž ia i pa 
giedojo dalis gegužinėje bu 
vusiųjų Aušros Vartų cho
ristų, vad .Ambrozaičiui.

12.6)0 val.įvyko iškilmin
gas vėlia vos pakėlimas .To 
Ūmesnėje programos daly 
je vyko prizinis šaudymas, 
loterija, bufetas, šokiai , 
žaidymai.

Priziniame šaudyme da 
lyvavol^ varžovų, iš kurių 
laimėtojais išėjo, pirmąją

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

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

Namų tel.: MU 1-2051.

ADVOKATAS
STASYS DAUKŠA, LI..D.

4 Notre Dame St. E.
Suite 902 ir 903

Tel: 861-8478 ir 861-847$

ją laimėjo E.Stonkus, iš
mušęs 53 taškus;antrą vie 
tą ir taurelę laimėjo K.Mic 
kus, išmušęs 50 taškų ir 
trečią AIb.Urbonas.

Prizinį šaudymą vedė 
AIb.Urbonas.Vaikučių gru 
pės šaudymus laimėjo A . 
Girinis.

atostogaudama išvyko Į 
Vancouve^Į.
• Snapkauskaitė MarytĄlig 
šiol dirbusi Toronte ir 
skraidžiusi lėktuvais ap
link visą Žemės rutulį, su 
manė būti Pasaulinėje pare 
doje gide, todėl sugrįžo į 
Montrealįpas tėvus, kurie 
labai gražiai yra įsikūrę 
LaSalėje.
• Pp.Snapkaiskų sūnus sėk 
mingai kyla Mounted poli
cijoje, gavęs svarbias pa - 
reigas.
• Vanda ir Kristis Vosičai 
susilaukė naujagimio. Svet 
kiname laimingus tėvus.
• Inž,P.Jurgutis su žmona 
Ele ir tėvais išvyko Į JAV 
lankyti savo giminių.
• Adomėnas Jonas atosto 
gas leidžia Cape Cod.

PIRMOJI ŽVEJŲ 
IŠVYKA
Pirmoji klubo "Nida" na 

rių išvyka įvykusi liepos 
16 d. Wandower vietovėje , 
pavyko gerai.Dalyvavo 22 
klubo nariai.

Sugauta gana nemažai vi 
dutinio svorio dorių,lydekų 
ir kitokios žuvies.

Wandower vietovė yra tin 
karna žvejojimui vieta,turi 
daug poz icijų,žolinga,daug 
kam pirmą kartą būnant su 
darė gana gerą įspūdį.

Apsistojimui yra net trys 
vietos .V ietovė pas iekiama 
vykstant 17 keliu apie 80 
mylių nuo Montrealio, prie 
Ottawos upės,Ottawos link 

Wandower gyvena mūsų 
tautietis B.Geležiūnas,ku 
ris mielai kviečia atvykus 
apsistoti pas jį ir mielai 
patarnauja visiems atvyku 
siems ir net nurodo, kur 
geresnės vietos žvejoti. 
Ypač žiemos meto žūklei 
ties jo sodyba yra tinkama 
vieta.

Sekančios klubo išvykos 
numatomos rugsėjo ir spa 
lio mėnesiais,tikslios da 
tos ir vietos bus pranešta 
kiekvienam klubo nariui su 
sirinkime ir per spaudą.

Šiuo metu dar tebevyksta 
naujų klubo narių verbavi 
mas.Visi gavusieji par ei š 
kimus ir norintieji būti klu 
bp nariais, prašomi savo 
sutikimą pranešti bet ku
riam valdybos nariui.

Šiuo metu jau yra 57 pil 
nateisiai klubo nariai.
• Parojus Juozas atosto
gų ir sveikatos taisyti iš
vykęs į Amerikos kalnus, 
Montrealio lietuviams si
unčia sveikinimus.
• J. ir F. Vaitkevičiai su 
dukrelėmis dvi savaites 
važinėjosi nauja savo ma 
šina ir aplankė daugelį lie 
tuvių kolonijų Kanadoje ir 
tabako srityje gimines ir 
bičiulius .Iš Niagaros vyko 
į New Yorką ir kitas Ame 
rikos vietoves.

GOLFO TURNYRAS
Kanados sporto apygarda 

skelbia ir kviečia visus golfo 
mėgėjus dalyvauti vidurvasa 
rinio turnyre, kuris įvyks lie
pos 31 dieną, 1 vai.p.p. Wa- 
saga Golf and Country Club. 
Jis yra prie labiausiai apgy 
ventų lietuvių vasarviečių 
apie mylia 92 keliu j šiaurės 
rytus nuo Wasagos miestelio, 
pasukus dešinėn prie rodyk
lės - To Golf Club.

Registruotis galima išanks- 
to pas K. Lukosiu,28 Palisa
des Toronto,3, tel. 762^8998 
arba vietoje prieš turnyrą. 

. Apygarda galvoja šį atosto 
gų meto turnyrą išpopuliarinti 
ir padaryti tradiciniu Wasagos 
turnyru. Jam bus skiriama per 
einamoji taurė. Šiemet tas tur 
nyrąs skaitysis kaip paskuti
nis pasiruošimas prieš oficia
lų turnyrą Toronte, Labour Da} 
savaitgalyje - per Lietuvių 
Dieną. K. L.

• H.Renkys atostogauja sa 
vo farmoje prie Brome eže 
ro ir ten atostogauja pp. 
Mtnelgų šeima.
• E.ir J.Dalmotai atosto
gauja gražioje vasarvietė 
je prie ežero.
• Jz.Adomaitis atostogauda 
mas išvyko į Torontą ir kitur

ČIČINSKO DVARAS 
WASSAGOJE
Gerojo Ganytojo stovyk 

la lietuviškoje vasarvietė 
je Springhurst Beach-Va 
ssagoje, atidaryta liepos 
6 d.šiemet yra smagi dė 
ka gerų ir entuziastingų 
vadovų bei puikaus oraMa 
tyt,geros nuotaikos paveik 
ti,stovyklautojai stovyklą 
praminė Č ičinsko Dvaru',' 
gitai ir davė laužų pas iro 
dymams temą,

Stovyklauja apie 70 jau 
nuolių, 10-15 m.amžiaus, 
tiek stovyklavietė ir tetai 
pina. Pažymėtina,kad yra 
dalyvių iš JAV,o viena mer 
gattė atvyko net iš Vancou 
verio .Tvarkingai vykdomo 
je programoje sportuoja
ma,vadovaujant sporto klu 
bo Vytis žmonėms, moko
masi dainų ir rankdarbių, 
pravedant K. Marijošienei 
iš rytinių JAV.Komendan 
to pareigas energingai eina 
skulptavimą laikinai per
traukęs J. Bakis, /gi kape 
lionas ir visų kitų darbų už 
vaizdayra kun. J. Staškevi 
čius/.

Šv. Jono parapijos Toron 
te globoje vedama stovykla 
tęsis iki rugpiūčio 6 d.
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APSIDRAUSK1 
ADAM0N1S INSURANCE AGENCY INC. 

GAISRAS - AUTOMOBILIAI - ATSAKOMYBĖ - GYVYBĖ

P. ADAMONIS
Chartered Insurance Broker

LIETUVIŠKAS PUSVALANDIS GIRDIMAS KAS 

ŠEŠTADIENIS PER CFMB STOTI..

BANGA 1410, 5.30 VALANDA. VAKARO,

DR. A. O. JAUGELIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA

1410 Guy Street, 1 aukštas 
11 - 12 kambarys.

Tel. 932- 6662: namg 737- 9681

ADVOKATAS

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

Suite 205
168 Notre Dame St.'E.

UN 6-2063 ir UN 6-2064.,

DR. V. GIR1UNIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA

SSJO L‘Assumption Blvd.
Tel. 255 - 3535.

Notaras
J. BERNOTAS 

B.A., B.C.L.

Sun Life Building 
Suitei2001

Tel.: UN 6-4364.

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

gi «SA A 4L 1465 De Seve St., Montreal 20, P.Q
S*'Ik V B 9 TEL. 766-5827

Tradiciniame virvės 
traukime, be didesnių pa
stangų laimėtojais išėjoK. 
Šimkaus grupė.

Gerai velkė plokštelių 
muzika, kurią vykusiai ir 
linksmai vedė š. A.Kalvai 
tis.

Bendrai, gegužinė pavy 
ko gerai. J.Š.
• Montrealtečio Jono Ged 
vilos brolis, neseniai iš 
Lietuvos atvykęs į Vokieti 
ją, šiomis dienomis lankė 
siMontrealyje ir po vieš
nagės pas brolį, sugrįžo at 
gal į Vokietiją.

• Dr. Jonas Šemogas savo 
atostogas leidęs Europoje, 
su šeima sugrįžo Montrealin 
ir vėl priiminėjami pacientai 
skelbime nurodytu laiku.

D-L.K- VYTAUTO KLUBAS
2159-61 ST.CATHERINF. F.., MONTREAL.

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

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

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

Petrulį, tel: 522-2353

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

S - tos “ Lite“ No. 752 D

A. NORKELI0NAS
Commisioner of the Superior Court of Montreal

MONTREAL ENTERPRISES REG’D
VISŲ RŪSIŲ DRAUDIMAS.

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

MOKA id:
Indėlius 5%
Ein. s-tas 4%
Nemokamas gyvybė* draudimas 
iki $2.000 bendro* santaupų 
sumos.

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

KASOS VALANDOS:

1465 DE SEVE: 
Sekmadieniais 10.30- 12 30. 

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

Vakare: trečiadieniais ir 
penktadieniais 7.00 - 9.00 vol.

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

Diena: penktad. 1.00 - 6.00 vai.
Vakare: pirmadieniais, trečiadieniais 

ir penktadieniais 7.00 - 9.00 vai.

J. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS

SIUVU IR PARDUODU

Taisau ir Remodeliuoju
Vasaros laike saugojimas

/ Storage /,

6396 Bannantyne, Verdun.
PO 7-6183.

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“ SPAUSTUVĖ

spausdina bilietus, pakvietimis, liū
tines ir padėkos korteles, įvairius 
h laikus, receptans lapelius, vedybi
nius pakvietirms, nuties atveju už- 
uc jautos laiškus, visokius *’ statemen 
tus”, vokus su adresais, laikraščius, 
žurnalus ir knygas.
Darbą atlieka pigiaupiegu kitos spaus 
tuvės. Kviečiame įsitikinti.

Spausdintus galime priinti paštu ir paša 
pasiųsti.
Adresas: 7722 George Street,

L aSalle,Montreal,P. Q. 
Canada.

Sales Managers Assistant 
Keating Ford lietuvis atstovas 

769- 8831.

4415 Bannantyne Ave., 
Verdun.

<^FORD
Sales Limited

USED CARS
1 year guarantee.

Kreipkitės į
LEO GURECKAS

FALCON-FAIR LANE 
GALAXIE-THUNDERBIRD

MUSTANG—TRUCKS

Tel. namų DO6-2548 
Įstaigos 769-8529.
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