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1 he oldest and hiĮ’Į'est Lithuanian 
newspaper in Canada.

Le plus uros et plus vieux jour
nal Lituanien au Canada.

Seniausias tautinės demokratines 
minties savaitrastis Kanadoje.

F o stage paid at L ach i ne, P. Q

-<$ Patrikas Nugentas ir Luci 
v J Johnson, JAV prezidento ja- 

uniausioji duktė,rugp. 6 d.
S&’j sukūrė šeimos židinį. Deši- 

nėję nuo jų jaunavedžio tė- . 
vai. Dar dešiniau bažnyčia, 
Kurioje vyko vestuvės. Tai 

ijtęM didžiausioji katalikų bažny- 
čia visoj Amerikoj. Vaišes 
įvyko Baltuose Rūmuose,

SHRINE OF THE IMMACULATE CONCEPTION
Praėjusiųjų metų Otavos-Mont- 
realio lietuvių susitikimo vienas 
iš momentų: vėliavos iškėlimas, 
kurį atlieka NL dir. J. Siaučiu- 
lis. Foto P. Vyšniausko.

Hamiltono lietuvių šokių ansamblis "Gyvataras", kurį kaip iškilų saviveiklos 
vienetą Kanados vyriausybė siunčia parodyti kitoms Kanados vietoms ir kitoms 
tautoms. Ansamblį iki tokio lygio iškėlė p. Breichmanienė.Foto McGregor.

PRfitJUSI SflVfllTf
Žmonijos būsena toly

džio darosi vis nervingos 
nė ir trapesnė. Pastoviai 
didėja politinė ir sociali
nė įtampa,kuri tai šen, tai 
ten išsiveržia į sukilimus , 
perversmus,sus idūrimus, 
streikus, įvairios rūšies 
sunkumus ir nesibaigian
čias derybas.

Kol kas,tiesa, nieko dar 
katastrofiška nėra.Bet jau 
yra atvejų, kai užeinama 
ant ašmenų, nuo kurių ne
reikia nei žingsnio į bedug
nę. Gerai, kad su tokiais 
momentais kažkaip prade
dama susiprasti ir vis 
šiaip ar taip išvengiama 
katastrofos.

Bet politiniai santykiai 
labai komplikuojasi - ir 
tarp tautų ir tarp valstybių.

Paskutinė sensacija yra 
žinios apie tai,kad 
DE GAULLE NUTARĘS 
PRIPAŽINTI ŠIAURINĮ 
VIETNAMĄ...

čių, kai prieš tai jau buvo 
žinios, kad jis bus pakeis
tas.Ne gidei "gražių akių" 
de Gaulle buvo liaupsina
mas kelionių metu ir jam 
rodomi kosmonautikos cen
trai, kurie taip stropiai 
saugomi nuo visų kitų va
kariečių.

Žinoma, Prancūzija tai

Prancūzijai Indokinijos 
pusiasalyje nesugebėjus 
susitvarkyti,dėl to turėjus 
ir išsinešdinti, ir dabar , 
matant, kad Amerika rim
tai imasi reikalą sutvarky
ti,turbūt pavydo ir pykčio 
priepuolyje/ nes logikos dar ne visa Europa,nei juo 
čia niekaip negalima įžiū
rėti/, gal dar ir Maskvos 
inspiracijomis pasikliau
jant,de Gaulle pasiryžo ti
krai į labai negražų ir 
kenksmingą žygį.

Nieko beveik negalima 
būtų pasakyti, jeigu Pran
cūzija pat i v ie na " nūs isk In
tų " viso to "laimėjimus" . 
Bet atrodo, kad

VAKARŲ IŠDAVYSTĖ 
TAIP TOLI EINA,KAD 
VISAI EUROPAI GALI 
BŪTI KARŠTA.

Ką de Gaulle sutarė Mas
kvoje ir kaip toli eina tie 
jo susitarimai?Galimas 
dalykas,kad Kosygino pali
kimas valdžioje yra vi.ua 
iš to susitarimo prležas-

kur dalyvavo per 7000 svečių. Jaunavedžio motina-lietuvė-pagal 
tėvus Jucytė. Ji Baltuosiuose Rūmuose jaunavedžius pasveikino 
gražiai lietuviškai. Tą konstatvo visa spauda. Foto: "Time".

*3 KAS NAUJA KANADOJE
ĮSTRIGO "MEDICARE" PLANAS 

Kanados federalinės vy
♦Mgr riausybės sudarytasis 

"Medicare" planas, kuris
■ pagal projektą turėjo pra- 

įĮĮ&įSg dėti veikti 1967 metų lie-
pos 1 dieną, p5.skutiniame 

------------------------------------------------------------------——■* 

yra savižudybė.TodėĘatro-
ayft’"do,kad dabar jau yra susi-

rūpinlmas rimtai karą ver- 
■Hafiltinti ir daryti žygių, kurie 

eitų prie nugalėjimo ir 
1 rimto vietnamiečių susti- 

U____prinimo.ne tiktai kovai su
agresija, bet ir pasiruoši
mu laimėti geresnį gyveni
mą, ir pasiekti pergalę ne
tiktai karo,bet ir sociali
nės santvarkos ir žmonių 
gerbūvio frontuose.

PAVERGTOJE LIETUVOJE

labiau visa žmonija, bet 
neramiomis dienomis šis 
de Gaulle žygis-ta i malkos 
į ugniakurą.

Ž inoma, tebelieka

OPIAUSIU ŽIDINIU VIS 
DAR KARAS INDOKINIJOJ.

JAV visomis priemonė
mis rūpinasi jį baigti, bet 
nei Pekinas, nei Maskva , 
kurie agresorius maitina, 
karo baigti nenori. Jie pa
tys sako,kad Vietnamas tu
ri būti užgrobtas, nukariau
tas. Ir komunistai karą tę
sia visu atkaklumu.

Bet atrodo,kad Ameri
kos politikoje vyksta persi
orientavimas .JAV vyriau- 
sybAnamatė,kad taip tęsti 
karą nėra prasmės. Tai

MUMS, LIETUVIAMS , 
KELIA NERIMĄ ŠVE
DIJOS LAIKYSENA 
santykiuose su Sovietine 
Rusija ir pabėgėlių Švedi
joje labai keista padėtis . 
Matyti, Rusijos spaudžia
ma,Švedija išsigalvojo kaž 
kokią dvigubą pilietybę . 
Nors daugumas Pabaltijo 
pabėgėlių jau seniai yra 
gavę Švedijos pilietybę, 
bet Švedijos valdžia visus 
juos vis dar laiko. ..ir Sov. 
Rusijos piliečiais.Ši keis
ta pabaltiečių ir kitų pabė
gėlių iš sovietijos sričių 
padėtis sukėlė paskuti
niais laikais didelį nerimą. 
Tai kilo ryšium su SSSR 
pirm .Kosygino numatomu 
lankymusi Švedijoje.Ry
šium su šiais reiškiniais, 
kyla mintis,ar nebūtų nau
dinga mums protestuoti 
Švedij ai laiškais ?

WUSON 
labai susirūpi
nęs, nes turi 
labai daug eko- 

Lenkijos kardinolas Vyszynski atkakliai kovoia su komunfstlnp Len-ir, P°- kijos valdžia kuri dąbVr Žždraudė pr£es?ją° į gar^Ųl čensta^ho-sa^umų, 
vą, kuria baigiami IOOO metų lenkų krikšto sukaktuves. Varšuvo Kurte 8unktal 
je susirinko 5000 maldininkų, į kuriuos kardinolas kalba. sprendžiami.

LIETUVOS JAUNIMAS GABENAMAS.! SIBIRĄ, O Į 
LIETUVĄ GABENAMI KOLONISTAI RUSINTOJAI

Rusai,kaip prityrę ko- 
lonialistai,sugalvoja viso
kių priemonių,kaip maišy
ti žmones ir kaip juos iš
kraustyti iš jų gyvenamų 
vietų.

Lietuviams rusų bolše
vikų yra skirta vieta ta 
pati,kurią jiems skyrė ir 
vokiečių naciai-už Uralo 
kalnų,į rytus. Tai yra Si
biras ir kitaip vadinami 
rusų pavergti ir kolonizuo
jami kraštai.

Viena priemonėididesni 
atlyginimai ten, dėl kurių 
susigundo "savanoriai" . 
Lietuvoje, ypač sugrįžtan- 
tiems iš Sibiro, neduoda 
nei buto, o be buto negali
ma gauti ne i darbo. Tat be
lieka grįžti į Sibirą, nes 
ten ir atlyginimai didesni.. 
Kitas būdas "garbingas"- 
išvykti kitoms pavergtoms 
tautoms "į talką". Ir taip 
ištisi traukiniai išvežami 
jaunimo į "broliškas res
publikas" O į Lietuvą pas
toviai įgabenami rusai. 
Šiam rusų tikslui tarnau
ja "mistras" Kairys.

DARIAUS IR GIRĖNO
MINĖJIMAS
Šiemet suėjo 33 metai 

nuo mūsų didvyrių lakūnu 
Dariaus ir Girėno skridi 
moį Lietuvą.Šiai sukak - 
čiai paminėti buvo suruoš 
tos pagerbimo iškilmės . 
Liepos 16d. 3 vai.po pietų 
prie lakūnų paminklo Litua 
nica Square,Union Avenue 
ir South 2nd Street, Brook 
lyn, N. Y.

Minėjimą atidarė ir va 
dovavo Komiteto pirm. Jo 
nas Šaltis. Invokaciją skai 
tėkun.Juozas Čekavičius;

jau yra paduota per 4000 himnus giedojo solistė Le 
prašymų.Daugiausia Onta- on^ Juodytėjkalbėjo Vliko 
rio-apie 2000, Kvebeko gen.sekr.Juozas Audėnas; 
apie IOOO, Britų Kolumbi-kalba adv. Steponas 
joj apie 300 ir 1.1.

o JAV buv.vicepreziden
tas Nlksonas, apsilankęs 
Vietname, pareiškė: Jei 
JAV padidintų 25% kariuo
menę ir bombardavimus, 
;reit būtų baigtas karas.

provincijų ministerių pir
mininkų susirinkime, įvy
kusiame Torontę,atsidūrė 
rimtame pavojuje.

Provincijų pirmininkai 
svarbiausi dėmesį skyrė 
finansiniams klausimams. 
Visi buvo nuomonės, kad 
federalinė vyriausybė vals
tybės pajamų daugiau duo
tų provincijoms. Čia ir už
kliuvo "Medicare", kurio 
50% išlaidų federalinė vy
riausybė pažadėjo padengtį 
jeigu planas bus priimtas 
kaip visuotinis .Už planą pa- 
sisakė tiktai Saskacheva- 
nas ir New Brunswick, kiti 
suabejojo ir pasisakė už 
išsiaiškinimą.

KANADĄ KANKINA 
STREIKAI
Streikas Kvebeko ligoni

nėse jau pasibaigė ir tai pu- 
siauprievartos keliu, nes 
Kvebeko mtn.pirm. Johnso- 
nas visoms ligoninėms pa
skyrė vieną tvarkytoją, ku
ris per dvi dienas ir sutvar
kė reikalą.

Bet iškilo eilė naujų 
streikų .Sudburyje streikuo 
ja INCO;streikuoja ir Cana
da Packer's sustreikavo ge 
ležinkelių krovikai ir sku
biųjų siuntų tiekėjai Mont- 
realyje ir Toronte;sustrei- 
kavo Bonaventure ir Tur
cot Yards, nes nesulaukia 
naujos sutarties.

Priešaky numatoma dar 
eilė streikų.

DE GAULLE ADDRESSING NEWSMEN

DAUGELIS NORI GAUTI 
KANADOS PILIETYBĘ

Pilietybės ir Imigraci
jos ministerijai paskelbus 
galimybę Kanadoje pasto
viais gyventojais pasilikti 
atvykusiems čia laikinai ,

ATKASAMI SENPRŪSIŲ 
KAPAI

Lenkijos archeologai 
prįe Nogatės, dešiniojo 
Vyslos intako,atkasė senų
jų prūsų kapus, kuriuose 
palaidoti senprūsių kariai 
ir jų vadai, o kitame kape 
palaidoti skandinavų ka
riai ir jų vadai. Tai kapai 
iš tų laikų, kai Prūsai gy
nėsi nuo juos užpuolusių 
Skandinavų.Ir tai dar vie
nas įrodymas,kad sritys 
tos yra prus iškos, lietuviš
kos. Tai yra įrodoma ir 
moksliškai.

Todėl yra labai keista, 
kad atsiranda lietuvių,ku
rie atsisako savo, lietuviš
kų jų, etnografinių žemių,ir 
net jais pasekė Vliko tary
ba,iš jungdama Mažąją Lie
tuvą iš Lietuvos žemėla
pio. Ar tai nėra tautinė ir 
valstybinė savižudybė? 
"ŽALGIRIO MŪŠIS" 
Tokiu vardu Lietuvos kom 
pozitorius Vytautas Klova 
parašė operą.Tikėsimės, 
kad ji bus tikrai lietuviš
ka ir gal net atsvers lenkų 
labai neobjektyvų filmą. 
MIRĖ ŽYMUS MUZIKAS

San Diego,Kalifornijoje, 
m irė A ntanas Ra iš is, 51 m., 
žymus smuiko virtuozas, 
dirigentas, muzikos profe
sorius. Jis yra baigęs Cor 
lumbiair Illinois universi
tetus ir už muziką gavęs 
magistro laipsnį. Jam kon
certuojant, dažnai akompa
nuodavo prof. J.Žilevičius .

B redes, Jr .;kun. Juozas Če 
kav ič ius ,M ote rų V ie nyb ės 
varduOnaPetraškienė.S . 
L. A.38 kpa atstovai Pet
ras Mačys.G.Janulevičius; 
iš Worcester,Mass.paro 
daidail.Jurgio Juodžio nu

pieštas didokas Dariaus ir 
Girėno paveikslasjkalbėjo 
ir dail.Jurgis Juodis, ir iš 
Lietuvos atvykęs p. M liu
kas ;tarė žodį Bronė Spu- 
dienė ir Petras J.Montvila. 
Vėliavas laikė F.Spūdis ir 
A.Kundrotas.Kuklių gėlių 
vainiką prisiuntė Moterų 
Vienybė ir nuo Komiteto 
BronėSpudienė ir kiti. Vi 
siems ir už viską nuošir
džiai dėkojame.

Dariaus ir Girėno pa
minklo pastatymo komit.

vi.ua
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INDEPENDENT LITHUANIA

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

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

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

Šiluvos koplyčia baigta ADRESAS:

Redaktorius Jonas Kardelis. 
Administratorius Pranas Paukštaitis 

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

Kanadoje.......................... S 6.00
Amerika ir P. Amerika ..$ 6.50
Visur kitur.......................... $ 7.00
Adresų pakeitimas 25 et. (su prenum. arba sml. pašto ženklais).

Ilgalaikiai skelbimai, pagal susitarimą, gauna nuolaidų.
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Canada....................... $6.00
America & S. America $ 6.50
Other Countries . . . .$ 7.00

Kas yra veidmainiavimas 
politikoje

PETRAS KLIMAS
Šio straipsnio autorius, Petras Klimas, 

gimęs 1891. H. 23, Vasario 16 d. akto signa
taras, istorikas, ilgametis Lietuvos dip - 
lomatas, Lietuvos atstovas Prancūzijoje 
iki Lietuvos okupacijos,po to perėjęs nacių 
ir bolševiku kalėjimus ir koncentracijos 
stovyklas, netekes s valkatos,-dabar gyve
na Kaune. Straipsnis paimtas iš aimana - 
cho "Aušrinės Keliais", 1915 m. Bet straip
snis aktualus ir dabar. Tebus tai paminė
jimas autoriaus 75 metu sukaktuvių. NL.

I
priemonės "geriems" ben
driems tikslams, arba va
dinamam "labui" siekti. 
"Viskas leista'."Kliūtys? 
Reikia/t.y."gera"/ rūpin
tis paruošti /taip pat nau-

Veidmaniavimas politi
koje nėra kokia naujiena. 
Priešingai, esama nema
ža politikų, kurie veidma
iniavimą laiko tikra "vai
singos politikos" priemo
ne,iškeldami jį bemaž ligi 
principo. Teko
"gudriosios politikos" ša 
liniukų arba tolerantų ir 
jaunosios kartos tarpe. Ka 
da imama tarti tautos var
du,to klausimo svarbumas 
nereikalauja įrodymų.

Apskritai veidmaniavi- 
mo sąvoka yra visiems nu 
mani.Kada kas tyčia paro. 
doma kitaip,nekaip supr an
tama, jaučiama, tikima, t. 
y. kada sąmoningai kas iš 
kreipiama, tada mes pas
tebime arba patys jaučia
me veidmaniavimą. Bet 
koks tikslas veidmaniauti? 
Vardan tiesos?Nesą.monė. 
Vardan meilės arba gero? 
Matyt,nes tuo tikslu ir tei
sinama "gudrioji politika'! 
Atsakymas priklausys nuo 
to,kas vadinama geru.-Jei 
prileisime,jog gera visa, 
kas tik šiaip ar taip nau
dinga , smagu ir t. t., tai 
yra kas tinka žmogaus gy 
vatai palaikyti, tuomet ge 
raišiais tikslais bus visi 
naudingieji tikslai.Kadan 
gi kiekvienas tikslas gali 
ma pasiekei tam tikromis 
priemonėm’s, tad kiekvie
na naudinga priemonė jam 
tuo pat ir gera. Todėl, jei
gu pvz., be turto gyventi 
negalima, turto turėjimas 
virsta naudingu tikslu ;r 
visos priemonės geromis. 
Savas darbas čia tiek pat 
geras, ka'p ir kito darbo 
va i s ių p agrob imas .Tuo pat 
atžvilgiu pasiliks geromis 
visos priemonės naudin
giems kuopos, tautos,vals 
tybės tikslams pasiekti. 
Plėš imas ,tero ras, karas- 
lygiai geros, jei tik tikros

dingas tikslas / patogias 
pastebėti sąlygas,šalinti kliūtis .Dar 

kliūtys,dar ko trūksta?Pri 
taikinti.Viskas tikslui "ge 
ra ("Veidmaniavimas-toks 
"niekisutik vaikams gąs
dinti: naudinga,tai ir aišku.

Graži,šviesi,didinga lie 
tuvių Šiluvos Marijos ko
plyčia didžioje Washingto 
no Merijos šventovėje jau 
atidaryta lankytojams .T ik 
ką atėję jos pažiūrėti gau 
sūs Katedros lankytojai vi 
saip spėlioja, kokios tauty 
bės kataliku ji įrengta.Nie 
kur užrašuose nepaminėta 
Lietuva, nei angliškai nei 
lietuviškai.

Koplyčios sienos išdė
tos gelsvu marmuru ir gau 
sios šviesos sudaro koply 
čioje giedrią nuotaiką, pa 
brėždamos atliktų menų 
kūrinių grožį. Altorių puo 
šia skulptoriaus Košubos 
projektuota su kūdikėliu 
rankose balta Šiluvos Ma 
rija vaivorykštės gelsvų, 
melsvų spalvų mozaikų fo 
ne.Šoninėse sienose Jony 
no suprojektuota mozaikų 
paneliai. Vienas, kuriame 
dominuoja dievdirbių Rū- 
pintojėlis,Sibiro tremtinių 
požemiuose atnašaujamos 
mišios, Vargo mokykla ir 
1.1, simbolizuoja lietuvių 
kovą už tikėjimą ir kalbą . 
Antras simbolizuoja Lietu 
vos istoriją. Čia matomas 
Mindaugo karūnavimas 
Lietuvos karaliumi,Šventa 
sis Kazimieras,pilys irtt.

Lubos išdėtos aukso mo 
zaika dailininko Elskaus 
suprojektuota. Jose yra ke 
turiu Lietuvoje garbinamų

Marijų paveikslai su užra 
šais:Vilniaus Aušros Var 
tų, Trakų, Pažaislio ir Že 
maičių Kalvarijos.

Užpakalinėje sienoje Vy 
tis virš melsvai banguo
jančios linijos,kurios vie 
name gale yra Nežinomo 
Kareivio buvusio Kauno 
Karo Muziejaus sodelyje 
paminklas ir Vytauto Di
džiojo Muziejaus bokštas . 
Kitame šone Amerikos 
laisvės statula.

Užrašai anglų ir lietu
vių kalbomis apibūdina lie 
tuvių tautos kančias ir pra 
eitį,būtent,virš altoriaus: 
"Mary console the children 
of a land sprinkled with 
blood and tears"; ant alto 
riaus marmuro:"Our lady 
ofSiluva 1608".Virš Jony 
nopanelių:"ApsaugokAukš 
čiausias tą mylimą šalį" 
ir "Iš praeities tavo sūnūs 
te stiprybę semia".Galinė 
jesienoje:"Dievuiir Tėvy 
nei".

Prieš atidarant koplyčią i 
lankytojams, š.m.liepos 1 
mėn.29 d.lankėsi koplyčio 
je ir turėjo pasitarimus 
Vyskupas Brizgys, prel. 
Balkūnas, lydimi kitų ko
plyčios rengimo komisijų 
narių. Vyskupas Brizgys 
tarpkhkopastebėjąkad ve 
darni pasitarimai su Kate 
droš vadovybe dėl papildo 
mų įrašų,kur būtų paminė

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
Indapandanr Lithuania 

7722 Gaorga Street La Salia 
Montreal, P.O. Canada.

LAIMĖJIMAI
3 ŽEMĖS SKLYPAI

Žemas sklypas N:. 220 - 6000 sq. pėdų 
’ ’ * ’ Nr. 229 - 6000 •' '•
" '• Nr. 230- 6394 •• ’■

Visi sklypai randasi Monfrealla prlemlesty|e 
Francdls de Sales, country of Laval. 
Sklypų vertė 1000.00 kiekvieno.

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

Prof. Alfonsas Jurskis

Mire prof. ALF. JURSKIS
Prof. pulk. Itn. Alfon

sas Jurskis mirė I-hila- 
delphijoje š.m. liepos 31 
d. (sekmadienį). Kaulų 
vėžys pakirto šio moks
lininko ir kario sveikatą.

Velionis buvo įžymus 
radijo technikos specia
listas, Aukštųjų karo 
technikos kursų lekto
rius ir universiteto tech
nologijos fakulteto prode- 
kanas. Mirė sulaukęs 72 
m. amžiaus.

PLJ Kongreso stovykloje "Dainavoje" pamaldas 
laiko vyskupas P.Brazys. Foto G.Naujokaičio.

Jeigu gera būtų visa, kas 
naudinga, kitokioms išva
doms padaryti nebūtų pa
grindo. Daugumos nauda 
čia nieko nepamaino. Visų 
pirma, kuo paremti daugu 
mos principas ?Juk naudą 
žinotik atskiras žmogus. 
Pati dauguma gali čia rū 
pėti ne kaip dauguma, bet 
tik tiek,kiek iš jos naudos 
kiekvienam atskiram.Bet 
kad iš susidarymo, susi- 
bendravimo išeitų nauda, 
daugumos principas nėra 
būtinas:stipri mažuma ga
li naudot i be j ėgią didumą. 
Tad, laikant geru daugu
mos naudą,jau reikia turė
ti gero kriterijus.

Priimkim tačiau, jog ge
ra, kas daugumai naudin
ga r bus pagrindas nepri
leisti mažumos kankinimo 
naudojimo ir išžudymo? 
Jei tik tatai naudinga, -o 
kad taip būti gali, pakanka 
apsižiūrėti aplinkui,-tokio 
pagrindo nėra. Vienai ma
žumai dingus, atsiras kita 
ir 1.1., ligi paskutinio nau 
dos žmogaus. Tad nauda 
negali visko spręsti ir ne 
sprendžia. Gyvenime, ma
tyt, reiškiasi kitoks prin
cipas. Jei tąjį principą va
dinsime geru, tai geras 
arba objektyvus, arba jo 
visiškai nėra.Kitaip žmo
nija nustoja etikinio pa
grindo, kuris ją jungia ir 
apie etiką tuščia kalbėti.

ta Lietuva. G. G. K .

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

SĖKMINGA
Nuo liepos 16 iki 31 die 

nos Kanados rajonas ture 
jo puikią vasaros stovyklą 
nuolatinėje "Romuvos" 
stovyklavietėje. Tai jau 4 
žtoji skautų stovykla šio 
je vietoje ir kasmet sto
vyklavietė vis tampa ma 
lonesne"gyvenviete" lie
tuviškam jaunimui.Š iemet 
stovykla praėjo ypač paki 
lioj nuotaikoj ir Jaunimo 
Metų ženkle.Nors per dvi 
savaites stovyklautojų 
skaičius po truputį kitėjo , 
bet jis visada buvo arti tri 
jų šimtų, o tatai reiškia

ROMUVOS STOVYKLA 
šioje Kanados apylinkėje 
jau nemažą lietuvišką gy 
venvietę.

Kiekviena stovyklavimo 
diena buvo skiriama vis 
kuriam atskiram reikalui 
Taigi turėjome: iškylų, 
skautiško pažangumądrau 
govių, skilčių sporto, sve 
čių,specialybių,miškožai 
dimo, rinkimų, savivaldos 
ir kitokias dienas. Stovyk 
los vadovai iš anksto bu
vo viską suplanavę ir to
dėl stovyklos programa 
buvo išpildyta net iki de 
talių i r davė lauktų ar kar

ViliUGČių nutarimai
Vilniaus Krašto Lietuvių 
Sąjungos Centro Valdybos 
plenumo posė-dž io,įvykus io 
1966 m.liepos mėn.2 d.Chi- 
cagoje, priimtos

REZOLIUCIJOS
I

Centro Valdybos plenu- 
mas,išk1ausęs pranešimus 
apie Vatikano išleistą len

kųkrikščionybės 1OOO me 
tų sukakties proga 50 lirų 
pašto ženklą,kuriame drau 
ge su Lenkijos karaliene 
Jadvyga ir Krokuvos mies 
tu įdėtas Vilniaus Aušros 
Vartų Dievo Motinos pa
veikslas, kaip Lenkijos 
valstybės simbolis,ir susi 
pažinęs su Centro Valdy
bos pareiškimu, rašytu š .

m. gegužės 28 d.Vliko Ta 
rybaiapie Vatikano pozici 
ją Vilniaus politinės padė 
ties reikalu, rado, kad Lie 
tuvos sostinės Vilniaus ir 
lietuvių tautos dvasinio į- 
kvėpimo šaltinio Aušros 
Vartų Dievo Motinos suta 
patinimas su Lenkijos 
krikščionybės tūkstantine 
čiu įžeidžia lietuvių tautos 
jausmus bei savigarbą.

Tad kreipdamasis į vi
sus lietuvius ir lietuviška 
sias organizacijas, plenu
mas skatina rašyti protes 
to pareiškimus Vatikano 
Valstybės Sekretoriui Jo 
Eminencijai kardinolui Am 
lėto Giovanl C icognani.kar 
tu prašant išlygint lietuvių 
tautai padarytą skriaudą..

II
Centro Valdybos pienu 

mas, išklausęs Rytų Lietu 
vos Sienoms Studijuoti Ko 
misijos pranešimą apie tu 
rimą studijinę medžiagą ir 
apie atsiradusį reikalą nu 
statyti Lietuvos etnografi 
nes sienas rytuose, r ado
me,kad darbas yra didžiai

atsakingas ir kad turimos 
medžiagos dar nepakanka 
etniniai ribai nustatyti bei 
integralumui išsaugoti.

Tadkreipiamės šiuo taip 
svarbiu reikalu į visus pa 
šaulio lietuvius, turinčius 
betkokiąsu Rytų Lietuvos 
klaus imu susijus ią medž ia 
gą, arba žinančius apie to 
kios medžiagos šaltinius , 
ir prašome medžiagą siųs 
ti ar pranešti Rytų Lietu
vos Sienoms Studijuoti Ko 
misijos pirmininkui Sta
siui Lazdiniui,1192 E.87-th 
St. Cleveland, Ohio 44108 , 
USA.

ni
Centro Valdybos plenu

mas sveikiname brolius 
Mažlietuvius, kurie tuo pa 
čiumetu svarstė savo veik 
los reikalus Chicagoje.

Mūsų bendras siekis, vi 
sų lietuviškų žemių apjun 
girnas Laisvoje Nepriklau 
somoje Lietuvoje, te jungia 
mus dar stipriau šiame kil 
niame darbe.

VLKS Centro Valdybos 
Plenumas

tais net dėtas viltis pra
šokančių rezultatų/Todėl 
stovyklą reiktų laikyti vis 
pusiškaipasisekusia.Ypač 
vertos atskiro atžymoj imo 
ir užgyrimorinkimų ii* jau 
nimo savivaldos dienos, o 
tatai reiškia,kad vieną die 
ną jaunieji stovyklautojai 
skiltyse išsirinko stovyk
los savivaldos Tarybą,o ši 
visą stovyklos 10 asmenų 
vyriausią Vadovybę. Pagal 
smulkią instrukciją renka 
mieji negalėjo būti vyrės 
ni, kaip 18 metų amžiaus; 
rinkimai pagal demokrati 
jos principus, buvo lygūs 
ir slapti. Išrinktieji jauni
mo vadovai stovyklą valdė 
visą liepos 29 dieną, o se 
niesiems vadovams jie da 
vė vieną dieną atostogų.Vis 
kas vyko pagal jaunų vado 
vų nustatytą dienotvarkę ir 
gyvenimas bėgo normalia 
vaga .Tatai rodo, kad demo 
kratiškai tvarkytis ir savo 
vadovybę išrinkti mūsų jau 
nimui patinka. Jis tatai į- 
vykdė visu rimtumu ir stro 
pumu.

Labaipavykusiomis rei - 
kia laikyti ir mūsų iškylas. 
Ypač vertos dėmesio išky 
los į kitų tautų skautų sto 
vykias. Pirmą savaitgalį 
mūsų dvi skaučių 'r skau
tų skiltys lankėsi lenkų tau 
tineje stovykloj prie Barry 
Bay,Ont.Lenkų stovyklavo 
arti 700 ir stovykla vyko 
lenkų krikščionybės priė
mimo 1OOO metų sukakties 
ženkle.

Liepos 26 d.pas mus at 
silankė 3 estų skautininkai. 
M t, estai taip pat netolie 
se turėjo savo tautinę sto 
vykią prie Port Sydney,Ont. 
Mūsų reprezentacinis vie 
netas estus re vizitavo lie 
pos 28 d.

Kadangi "Romuvos" sto 
vykios krantus skalauja 
gražusFo ežeras,tai sto 
vyklautojams buvo gražių 
progų pairkluoti ir pasimau 
dyti.Dienos buvo saulėtos 
ir šiltos. Mūsų jūrų skau 
tės ir skautai, kurie suda

rė gerą stovyklautojų penk 
tadalį, pilnai galėjo atlik! i 
savo programą ir uždavi
nius. Ypač jie gavo gero 
instruktavimo ir nurody
mų, kai iš Hamiltono pas 
mus atvyko senas jūrų vii 
kas vyr.valt.Venskevičius, 
gražiai reiškias is kaip jū 
rų skautų vadovas dar Lie 
tuvoje. Jis pažadėjo jūrų 
skautams padėti ir remti 
ir ateityje.

Stovyklon skautai buvo 
suskridę iš įvairių Kana
dos vietovių:Toronto, Ha
miltono,Niagaros pusiasa 
lio, Delhi, Londono, o taip 
pat iš Rochesterio-JA V . 
Buvo ir labai retas ir bran 
gus svečias:p.Gražina Lei 
verytė,iš Sydney, Australi 
jos,atvykus i Jaunimo Kon 
gresan,su mumis stovyk
lavo visą savaitę.

Stovykloje būta įvairių 
paradų,bet viską "viršijo" 
komiškas paradas .Tai lyg 
buvo tikras karnavalas, su 
kėlęs daug linksmos nuo
taikos, praėjęs labai tvar 
k ingai.

Negalima neiškelti nuo 
latinlostovyklaul ojo-skau 
tininko-kun.SLKulbio,S.J. 
kuris su Kanados r-no lie 
tuviais skautais po atviru 
dangumi gyvena ir juos 
dvasiškai aptarnauja jau 
15 metų.

O kas galėtų pilnai ap
tarti mūsų laužus?Jie tie 
siogužburdavo pačias ma 
žąsias paukštytes-vilkiu
kus ir visus, net senus ve 
teranus skautininkes-skau 
t in inkus.Laužus sumaniai 
vesdavo ps.Skrinskaitė ir 
v.s.St.Kairys,bet jie pri 
augino ir paruošė visą ei 
lę jaunųjų laužavėdžių.

Pirmąją savaitę stovyk 
los viršininku buvo s, K. 
Batūra, antrąją-v. s.Č . 
Senkevičius.

Ir taip dvi savaitės pra 
bėgo, kaip viena maloni, 
bet nepamirštama akimir 
ka. Visi skirsiimės namo 
paaugę kūnu ir sustiprinę 
s a vo d vas ią. Jaun imo Metų 
šūkis įkvėpė mums tvirto 
tikėjimo ir vilties ateities 
dienomis. L. E - tas .

Canadian Vickers Ltd.

Machine Shop pasiūlymai

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

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

NORMALUS DIRBANČIŲJŲ SOCIALINIS 
APRŪPINIMAS.

Kreipkitės asmeniškai Employment office 

4970 Notre Dame East. Montreal, P. Q-
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Apie žemėlapi
PFTRAS BUTĖNAS

Dėl Vilko tarybos 1966 . 
III. 7 metu / Tai būta jau 
prieš 5 mėnesius,/Lietu
vos valstybės sienų ir že
mėlapių nutarimo tuojau 
aiškiai pasisakė "Nepri
klausoma Lietuva” ir kiek 
vėliau "Laisvoji Lietuva", 
abu laikraščiai iškeldami 
Lietuvos valstybei etnogra 
fintu sienų reikalingumą ir 
būtinumą.

Vilkas tebetyli, kaip ir 
kiti mūsiškiai laikraščiai; 
net pvz.'Pasaulto Lietuvis1; 
šiaipjau pakankamai jud
rus savo organizacijos pa 
dalinių žygiams registruo 
tl.Toks būdingas tylėjimo 
atvejąs įsidėmėtinas, nes 
jis "svoringas". Ir ta tokia 
"reprezentacinė" tyla nė 
klek nepanaši į aktyviosios 
lietuvybės gyvą reikalą ir 
todėl į lietuvių bendruome 
ntškumo net vis kaip tik 
garsiausiai skelblnėjamą 
sąjūdį .Ta tyla panaši į mir 
tį sustlngėlę, tartum koks 
nemūsiškas,pašalinis, aks 
tinas staiga būtų burnas 
kam užčiaupęs.

Ateina žinių, jei jos tei
singos /nes laikraščiuose 
gi neskelbiama/, kad kaž
kieno kažkur emigracijoje 
kolektyviškai, ar kaip, lyg 
ir, atrodytų, Lietuvos vals 
tybei etnografinių sienų že 
mėlapls beruošiamas,esą, 
net visu spartumu.Turbūt, 
kad tikrai taip, nes ir lietu 
vių visuomenės milijoninis

fondas/ kaip laikraščiai 
taip pat šykščiausial brūkš 
telėjo/ skyrė "500 dol.per 
JAV LB CV Lietuvos žemė 
lapio mokykloms išleidi
mui".

Koks būtų panašaus že
mėlapio scheminis liet u v iš 
kas valstybinis pagrindas, 
taigi ir jo titulas,-kas gi 
žino.

Progoje esu klaus (nėjęs 
žinančių ir susirūpinusių 
veikėjų,-jie į tavo klausi 
mą neatsako aiškia i, tartum 
kokios nelauktos naujienos 
iš ūmoužkluptlTeprlduria, 
kad žemėlapis būsiąs lietu 
vių tautos etnografinio vi 
so ploto ir sienų, o į jį bū 
siančios kažkaip įrikiuotos 
darkoktos sienos ir "sie
nos" Tai/prašom leisti pa 
klausti/, ar savo pagrindu 
ir svoriu tas bus tik lietu 
vių tautos ploto etnografi
nis žemėlapis,ar Lietuvos 
valstybės etnografinių šie 
nų žemėlapis ?O tai net la 
bai svarbu.

Betgi žinome,kad nė per 
gerus 50 metų dar nėra 
kaip reikiant Ištyrinėtos ir 
aprašytos visos/'./etnogra 
finės ribos ir neskaitėme, 
kad jau nebe juokais tat or 
ganizuotai ir pagal kokį pla 
ną tyrinėjama .Todėl čia ir 
užsiminiau apie tokį etno 
grafinį valstybinį žemėlapį 
-reikalingą, bet dar netu
rintį aprašomosios atra
mos.

komentarai, -astahos Ir ^aslkal- 
bėJinai su jumis ir rv'Jn......

Tęsiant klek nutrukusį pašnekesį, norėčiau pir
miausia prisiminti viena taurų tautietį, pasipiktinusį 
kažkuriam ten laikraštyje, kad rašau marinėle. Ir dar 
nelietuviška. 0 dabar man toptelėjo mintis: gal tas su
sijaudinus pilietis, is tiesų, yra tik drovus menų me
cenatas ir laukia mano žodžio... Todėl^sakau visai atvi
rai: būčiau labai dėkingas,Jei koks nežinomas geradaris 
man padovanotų maš'inel^ lietuviškais rašmenimis. Tikrai.

Urugvajaus lietuviai, Edvardas Klimas Ir Alfredas 
Stanevičius Pasaulio lietuviu jaunimo Kongreso me 
tu Dainavos stovykloje sodina Urugvajaus medį.

Foto Ged. Naujokaičio, 

per visą Mažąją Lietuvą 
bei koridorius ar puskori 
dorlus/netiŠ šio, nei iš to 
rank toj i mo ž tn lų pvz .ru s Iš 
kajam ir lenkiškajam kalbi 
n tams /net jų tarminiams/ 
žemėlapiams ruošti Mas
kvai ir Varšuvai;e/ Ir tt.

I tą "ir taip toliau" visu 
aštrumu įeina ir pvz. Lietu 
vos sostinės Vilniaus su 
buvusiu Lenkijos irgi oku 
puotu lietuvišku rytiniu ko 
ridoriumi ne klausimas, 
bet gyvas reikalas, priva
lus būti vienodai svarbus 
visiems betkur gyvenan
tiems lietuviams be tikybų 
nuomonių ir padėčių skirtu 
rno.ir tuo būdu be kompro 
mišo visur ir prieš betką 
su visu svoriu ginamas .To 
dėl Lietuvos valstybės ir 
net bendruomenės politi
niai socialiniai veiksniai 
ne juokais prašom t klek ga 
lint greičiau tą reikalą iš 
sialškintt pvz.tr su emi
gracine lietuvių katalikų 
/-vlsttek Lietuvos/ dvasi 
ninku vyresnybe ir rezul 
tatą neslepiant ištįsinai

Nukelta į 6 psl.

O be to kaip gi galėtų at 
sirastljau tikrai vykęs že 
mėlapls ?

Etnografinėms sienoms 
nustatyti niekaip nepraver 
čia ir nepravers visai pa
šaliniai }taigojlmai,s iūlant 
paisytka/ svetimųjų sufa
brikuotų ir tebefabrikuoja 
mų tautybinlų, religinių Ir 
kok’ųkolchozinių-sovchozi 
n ių stat i st ikų.-b/sa va ip 3ve 
timaip perkrikštytų krašto 
vardžių ir jų pvz. slavoftli 
nlų geografinių išstumdlnė 
jimų;c/ svetimųjų ekonomi 
nlų ar susisiekimo patogu 
mų baltų ir lietuvių žemė 
je;d/jau ir per tirščiausiai 
lietuvių tebegyvenamą plo 
tą/net per Lietuvos, Latvi 
jos ir Estijos valstybes ir

lietuvių ikademlnls sambūris 4 ontrealy Je, štai . 
skelbia, kad Šių metų rugsėjo mėn. 21| d. Įteiks Jau šeš
tąją VINCO KRĖVĖS literatūrinę premiją, leržvelgę pre
mijos laureatų sąrašą pastebime, kad jis Jokiai Institu
cijai ar Jury komisijai gėdos nepadarytų. Dar_dauglau: 
tai, berods, vienintelė gremlja,po kurios nebūdavo Jo
kių ginčų bei dantų griežimo. įdomu ta proga pastebėti, 
kad naujoji Jury komisija yra sudaryta dalinai is "ve
teranų" Ir dalinai IŠ visai Jaunų ŽŠnonių. Rimas Ketur- 
ka ir Kazys BarteŠka kalp^tiktai šioje Jury komisijoje 
( kurioj dar Jeina: I.Gražyte, V.Jonynas, H.Narys) re
prezentuoja Jaunimo metų dvasią Ir,taip energingai da
bar skelbiamas, tų metų geras Intencijas. v

Žinoma, Liet. Akad. sambūris be montrealleclų 
pagelbos šios premijos neišlaikys. Jau ir d^bar sunku
mai akivaizdūs, nes premija skiriama nebe uz dviejų, 
bet uz trijų metų laikotarpį ( 19&3»196ė Ir 19&S metus). 
Nereikia, turbifį, didelės Įžvalgos talento, kad^su p ras
tume ką tai reiškia. Reiškia - nėra pinigų! 0 bū t p be 
galo liūdna, jei si vienintele Kanados lietuvių litera
tūrinė premija mirtų tokia negerą mirtim. , u

Rugsėjo men. 2lį d. Ausros Vartų saĮeje bus Iš
kilmingas Šeštosios VINCO KRĖVĖS literatūrines premijos 
įteikimas. įteikimui rengiama įdomi Ir, staigmenų kupi
na, programa. Mes tikim, kad sambūrio jbjfclul 1 ai ir v’sl, 
kuriems nesvetima lietuvlškjjo Šodžio kūryba, atsimins 
Šią datą. Atsimins ir gausiai susirinks i jirmęJĮ rudens 
bailų.

i Z s/
Minėjome aukščiau Kazio Barteskos pavardę. Jo 

elliiį rinkinys turėtu netrukus išvysti dienos šviesą. 
Pirmasis rinkinys visuomet yra maloni staigmena. Manau 
ir šiuo atveju poezijos mėgėjai ir mylėtojai bus maloniai 
nustebinti šia Kazio Barteskos pirma knyga, nes ellėraS- 
cial parašyti originaliai ir tikrai talentingai. Kalbant 
apie lietuviškos poezijos ateitį išeivijoje, reikštu Ka
zio Barteskos vard^ ir knygų gerai atsiminti.

Pasaulio lietuviu jaunimo Kongreso metu Dainavos stovykloje vyko studijų die
nos. Kairėje matome stovyklautojus laisvo pokalbio metu; dešinėje vyksta pokal
bis, kuriame dalyvauja L.Mariūnaitė-JAV, R.Steponaitytė-BraziHja irK.Biliu- 
lis-Vokietija. Tema:"Pažink save, tada vadovauk". Foto Ged.Naujokaičio.

JOWAS
AVYŽIUS ROMANAS

PENKTA DALIS
40 atkarpa.

GYVENIMAS 1S NAUJO

II

Po Arvydo sumušimo Goda pastebimai pasikeitė. Pasi
darė rimtesnė, santūresnė, nublanko išorinis nerūpestingu
mas. teikęs jai jauninančio žavesio. Kaip ir anksčiau susi
tikinėdavo su Martynu malūnininko namelyje, buvo miela, 
nepakartojamai jaudinanti ir stengėsi dosniai atsakyti j my
limojo jausmus, bet jau be pirmykščio nuoširdumo ir aistros.

linksma ir gera. Prieš nepažįstamą bažnytkaimį jis sulaikė 
motociklą ir užrišo jai akis. Likusis kelio galas jai labai pra 
ilgo, ėmė pagunda nusmaukti raištį, tačiau nenorėjo ap
vilti Martyno. Pagaliau į veidą padvelkė kvepiančia miško 
vėsuma, o motociklas vis lėkė, nutrūktgalvišku greičiu neš
damas ją banguojančioje tamsoje. ..Atvažiavome!" Ti nuplė 
šė raištį ir apstulbusi aiktelėjo. Siaurą miško keliuką iš 
abiejų pusių spaudė tanki senų eglių siena. Gražuoliai me 
džiai stovėjo išdidūs, atsainiai atkišę sunkias sakais iškvė
pintas šakas ir oriai lingavo garbanotomis viršūnėmis, tarsi 
stebėdamiesi įžūlumu tų, kurie išdrįso sudrumsti šventą jų 
viešpatijos rimtį. Kažkur netoliese, virš amžinai ošiančio ža
lio vandenyno, tvieskė saulė, mėlynavo dangus, o čia. kaip 
kokioje pasakų karalystėje, viešpatavo slėpinga prieblanda, 
kupina didingos tyliai skambančios miško muzikos.

— Dieve mano.. .— šnibždėjo Goda, dairydamasi ap
linkui.— Koks grožis, koks grožis. ..

— Taip,— sutiko Martynas.— Čia dar nespėjo pasisukti 
motorizuoti pi ūkiai.

— Eglė — gražiausias medis. Ji jaučia ir viską pergy
vena, kaip žmogus. Protingas medis, su charakteriu. Pasi-

miško aikštelę. Jos viduryje stovėjo skarota vieniša eglė.
— O ką apie tą išpuikėlę pasakysi? — paklausė Marty

nas. jau įsitraukęs į žaidimą.
— Ji ne išpuikėlė. Tai gera, labai gera eglutė. Ji neno 

ri niekam kliudyti, nieko skriausti, todėl apsigyveno nuoša 
lyje. Pamatysi, greitai Čia pridygs mažų eglaičių. Ji priims 
jas į savo kaimynystę, ir visoms užteks vietos. Ji niekam 
nepavydi dangaus.

— Simpatiška. Galima įsimylėti.— pajuokavo Martynas.
— Ji mano sesutė. Pabučiuokimcl — Goda pačiupo Mar 

tyną už rankos, abudu juokdamiesi nubėgo prie eglės, ap
glėbė liemenį ir prispaudė lūpas prie šiurkščios, kvapnios 
žievės.

— Vaje. Godai Kiek čia sakų! Išsitepsime. . .— Marty 
nas. išsigandęs, atšoko nuo medžio, patraukdamas su savimi 
merginą, bet ji šiurkščiai išplėšė ranką ir vėl prisišliejo prie 
kamieno. Iškrypusiose lūpose virpėjo gaili, skaudžių pri 
siminimų pažadinta šypsena. Pavasaris. .. balti beržai... 
vyšnios... salkanas sakų skonis ir jis — apgaulingas ber
žyno berniokas. ..— Iš tikrųjų. Goda, tu kartais labai vai
kiška.— pridūrė Martynas, susierzinęs.

Jonai Valyt 
ALB Kraite Tarybai p-kat

Žinomai Australijos lietuvių 
bendruomenei ir ypač melbumiš- 
kiams teisininkas Jonas Valys ft e- 
irutės 1 d. sulaukė 60 metų. Dar 
Lietuvoje studijuodamas jis bu
vo aktyvus visuomenininkas. Vė
liau išeivijoje jis ryškiai pasirodė 
kaip pirmaeilis organizatorius ir 
pranašus vadovas.

Ypač jo aktyvumas pabrėžtinas 
Australijoje. Nekalbant apie jo 
visuomenin veiklą Melbourne lie
tuvių tarpe, jis nepraleido nė vie
no ALB Krašto Tarybos suvažia
vimo ir kiekviename iš jų turėda
mas kokias nors oficialias parei
gas, ar tai priklausydamas ko
kiose nors komisijose, ar pačiam 
suvažiavimui vadovaudamas. Taip

Atrodė, lyg pavargo, o gal bodisi savo vaidmeniu ir ieško 
būdų, kaip jo atsisakyti. Martyno laimę temdė tarp jų nu
sidriekęs šešėlis, jis jaudinosi, tačiau rūpestingai slėpė au
gantį nerimą. Vis dėlto neseniai, kai ji nei iš šio. nei iš to 
paniuro, jis netikėtai prasitarė:

— Kas gi tau? Tu visai nebe ta. Goda, visai nebe ta.
— Aš truputį įskilusi. Martynai. įskilusi...— atsakė ji 

kone pro ašaras, bet čia pat nusijuokė ir nerūpestingai pri
dūrė: — Nekreipk dėmesio. Moterims užeina...

Sekančią dieną po pasikalbėjimo su Jurėnu buvo sekma
dienis. Goda norėjo praleisti dieną bet kur. tik ne Liepgi- 
riuose. Jiedu kartais nueidavo pasivaikščioti į beržyną arba 
ilgas valandas bastydavosi Akmens Varčioje. ..Jeigu būtų 
mano valia, visą žemę apsodinčiau miškais.— sykį pasakė 
ji.— Nežinau nieko gražesnio už girią. Vien pažvelgęs į me
dį, žmogus nori būti geresnis." Martynas nusprendė pada
ryti jai staigmeną. Gerą valandą jiedu važiavo vieškeliu, 
vėliau išmuštais lauko keliais, vėl vieškeliu. Goda nekantra 
vo, klausinėjo, kur jie važiuoja. Martynas krėtė pokštus, fan
tazavo. kurstydamas jos smalsumą. Abiem buvo pašėlusiai

vaikščiokime po eglių miestą.
— Gerai. Bet eikime centrinėmis gatvėmis, nes čia leng

va paklysti.
— Paklysti? — Goda valiūkiškai nusijuokė.— Nebijok. 

Eglės svetingos ir labai draugiškos — parodys kelią. Einam!
Martynas nenoriai išsuko iš keliuko.
— Puikus miestas! — tęsė Goda žaidimą.— Kokie įdo

mūs. dailiai apsirengę jo gyventojai! Ne, čia vyrų nėra. Vie
nos moterys. įdomiausios moterys pasaulyje. Pažiūrėk į aną 
storulę. Šimtametė, o vėjai galvoj. Matai, kaip judina šakas, 
vilioja: ..Apkabinkit, apkabinkit. .." O šalia, ana plonoji, 
jos duktė ir tikriausiai pavydi motinai.

— O ta? — Martynas parodė į neaukštą, plačiašakę eglę.
— Ta didelė pikčiurna, su niekuo geruoju nesugyvena. 

Matai, kad išsiskėtusi kaip varnalėša. Jei pajėgtų, visą miš
ką nustelbtų.

— Medžiai kovoja dėl dangaus, kaip žmonės dėl žemės.
— Matyt, ir jie tiki į pomirtinį gyvenimą,— nusijuokė 

Goda.
Tankumynas netikėtai prasiskyrė: jiedu išėjo į nedidelę

— Ak! — Goda paleido kamieną ir perdėtai uoliai ėmė 
apžiūrinėti suknelės pryšakį: jai pasidarė gėda sentimenta
lumo protrūkio.— Aš pagalvojau, kad mūsų dar nebuvo pa
saulyje. o ši eglė jau čia stovėjo. Tokia pat didelė ir graži. 
Ateis laikas, numirsime, mūsų kaulai sudūlės, o ji ir toliau 
kaip niekur nieko žaliuos. Tik dar didesnė ir gražesnė. Eglės 
visuomet man ką nors primena.

— Nemėgstu medžių, kurie sukelia tokias liūdnas min
tis.— juokais pasakė Martynas.— O gal mudu atsidūrėme ta
vo miesto kapinėse? Einam, kur linksmiau. Sakysim. į eglių 
restoraną. Ar yra tokia įstaiga eglių mieste?

Goda klusniai padavė ranką, bet gera nuotaika nebe 
grįžo.

— Prisimenu, kai buvome maži, tėvas parveždavo iš miš
ko „kiškio pyrago“. Dieve mano, kokia skani būdavo vėju 
kvepianti duona ir sušalusių lašinių gabalėlis! Mudu su bro
liu susipešdavome dėl sužiedijusio kriaukšlio. ..— tyliai kal
bėjo Goda, nugrimzdusi prisiminimuose.— Tėvas įeidavo į 
trobą, apsivilkęs baltais ilgais kailiniais, pasistatęs apykak-

Nukelta į 4 psl.

jis ir šioje kadencijoje yra ALB 
Krašto Tarybos pirmininkas, iš
rinktas 1964 m. Tarybos suvažia
vime Melbourne.

Neskaitant įvairaus pobūdžio 
veikloj Melbourne apylinkėje jis 
yra vienas iš Melbourne Liet. 
Klubo steigėjų ir jam eile metų 
pirmininkavo. Salia to, J. Valys 
yra aktyvus irspaudos darbinin- 
bas, dažnai pasisakydamas aktua
liais bendruomeniniais klausimais 
arba iškeldamas mūsų veiklos ir 
santykių trūkumus arba negalavi
mus-

Malonu gerb. sukaktuvininką 
pasveikinti garbingos sukakties 
proga ir palinkėti dar ilgų ir iš
tvermingų metų darbuojantis lie
tuvių tautos gerovei ir ateičiai.

V.K.
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Pavyzdžių skaičių

duhita duktė
dinam diena
dve dvi
naktam naktis
nūnam (dabar) nūnai
nžsa nosis
navyas naujas
nakhas nagas
patįs (vyras, valdovas) pats
parnam sparnas
pūrnas (sanskrito 

r = liet. 1) pilnas
prthus platus
paftča (tark: panjča) penki
padas (koja) pėda, padas
budbudas burbulas
mūrkhas mulkis
mrtis mirtis
mandas (lėtas) mandagus
manyate jis mano
madhu medus
matis mintis
mišras mišras
mala motina
malinąs (tamsus, juodas) mėlynas
marmaras (kas murma) marmalas
muštis kumštis
yavas (miežis) javai
yugam jungas
vasantas (pavasaris) vasara
vrkas vilkas
vrtha veltui
valkalas (medžio žievė , apvalkalas
drabužis iš jos) 
vadati (jis sako, kalba) jis vadina
vahati jis veža
viras (didvyris) vyras
vžyus vėjas
vamiti jis vemia
vai (pabrėžiamoji dale

lyte) vai
viš — palis viešpats
rathas (vežimas) ratas
rasas (sultys, vanduo) 
rayati (sanskrito) 

r = liet. 1)

rasa

jis loja
fokas (erdvė, pasaulis) laukas
luptas (vogtas, grobtas) luptas
limpati (jis patepa) limpa
svapnas sapnas
syūtas siūtas
svasž sesuo
sanas (ilgai trunkąs) senas
sapta septyni
sačate jis seka
sūnus sūnus
svas savas
sravati jis srovena
švetas (baltas, šviesus) šviesus
šronis šlaunis
šakha šaka
šva šuo
švašuras šešuras
Šmašru (barzda) smakras
šėriką šarka
šosas sausas
hastas (ranka) žastas
hima žiema

mos žodžių vienaskaitos vardininkas 
baigiasi -as, -is, -us. Sanskrito prie
sagos -ta-, -ti-ir kt. sutampa su lie
tuviškomis. Vadinas, sanskrito ir 
lietuvių kalbos žodžių sandara yra 
panaši. Panašus ir linksniavimas.

Indijoje naujausiais laikais varto
jama apie 150 kalbų. Tačiau šian
dieninės Indijos konstitucija valsty
binių kalbų teises tepripažjsfa pen
kiolikai kalbų, jų tarpe ir sanskritui, 
kuriuo ir šiandien galima, pavyz
džiui, paduoti peticiją Indijos vyriau
sybei, juo leidžiami žurnalai, spaus
dinamos knygos. Sanskritą šiandien 
laiko savo gimtąja kalba 1847 vyrai 
ir 695 moterys (1 vyras laiko savo 
gimtąja kalba vediškąjį sanskritą). 
Sanskritas yra neišsemiamas šaltinis 
moderniųjų indų kalbų žodyninei su
dėčiai turtinti.

Labiausiai šiandien paplitusi Indi
joje yra hindi kalba (ja kalba 123 
milijonai žmonių), kurioje taip pat 
yra daugybė sanskritizmų — žodžių, 
paimtų iš senovinio sanskrito. Trūks
tant mokslinio termino, jis nukala
mas iš sanskrito medžiagos. Hindi 
kalbą dabar norima padaryti bendra 
visos Indijos kalba.

Kitos svarbesnės 
kos indų kalbos 
(34 mln.), marathi 
(23 mln., be to, ši kalba yra valsty
binė Pakistano kalba), gudžarati 
(21 mln.), oriya (16 mln.), pandžabi 
(10 mln.).

Baltistane vartojama kalba, vadi
nama balti (ja kalba 33 570 žmonių), 
yra priskiriama prie tibetiečių-bir- 
miečių kalbų šeimos, taigi ji nėra 
indoeuropietiška.

Kita Baltisfano kalba vadinama ši- 
na (vartojama 415 vyrų ir 1143 mo
terų) yra indoeuropietiška ir skirsto
ma j keturis dialektus: brokpa, čilasi, 
gilgiti ir šina. Nuo seno vartojama 
sunkiai prieinamuose kalnuose, ma
žai bendraudama su kitomis kalbo
mis, ji galėjo per ilgus tūkstančius 
metų išlaikyti daugelį senovinių 
indoeuropiečių kalbų šaknų. Iš čia ir 
suprantamas tam tikras panašumas 
jos j lietuvių kalbą.

Kaip tiksliai dr. E. Leitneris ir 
A. Poška yra užrašę šinų dainas,

indoeuropietiš- 
yra bengali 

(33 mln.), urdu

sunku pasakyti. Galimas daiktas, kad 
čia būta ir kiek dirbtinio pritempi- 
mo prie lietuvių kalbos, surašant 
tekstą ar verčiant jį į lietuvių kalbą. 
Bet kai kurios sanskristiškos šaknys 
yra neabejotinos, pavyzdžiui:

bridi — skr. hrdayam — liet, širdis, 
reng — skr. rangas — spalva, 
sessa — skr. svasa — liet, sesuo, 
prašada — skr. prččahati — liet, 
prašo, 
eši — skr. esi — liet, esi, 
naja — skr. navyas, navas — liet, 
naujas ir kt.

Žodis zemindar yra persiškas (ze- 
min—žemė, dara—valdąs, turįs) ir 
reiškia žemvaldys (tadžikiškai za- 
mindor). Šiaip ar taip, šinų kalba yra 
verta rimtesnio kalbininkų dėmesio.

Tačiau Baltistano pavadinimas ne
turėtų klaidinti mūsų skaitytojų. Ten 
gyvenančios tautelės balti pavadini
mas tik visai atsitiktinai sutampa su 
baltais, lingvistiniu terminu, kurį kal
bininkai yra nukalę naujaisiais lai
kais (pirmas jį pavartojo vokiečių 
kalbininkas G. Neselmanas 1845 m.), 
išvesdami jj iš Baltijos jūros pavadi
nimo. Antroji žodžio Baltistan dalis 
sietina su sanskrito žodžiu stha- 
nam — vietovė, kraštas, šalis. Baltis- 
tanas yra „baltų kraštas", kaip Af
ganistanas— „afganų kraštas", „Ta
džikistanas — „tadžikų kraštas", 
Kurdistanas — „kurdų kraštas" ir t. t.

Vilniuje 1964 m. ir šiemet lankėsi 
indų profesorius iš Kalkutos Suniti 
Kumar Chaterji, 76 metų amžiaus, 
Indijos sanskritologų draugijos pir
mininkas, žinomas rašytojas ir kultū
ros veikėjas. Jis kadaise studijavo 
Europoje ir lankė prancūzų kalbinin
ko A. Meije (A. Meillet) lietuvių 
kalbos seminarą. Būdamas priėmime 
pas Vilniaus universiteto rektorių, jis 
išsitraukė pageltusią užrašų knygelę, 
rašytą daugiau kaip prieš 40 metų, ...
ir gražiai lietuviškai paskaitė: „Mė- tinė lietuviųkalbOS metodi- 
nuo Saulužę vedė", „Miela Saulyte, — '
Dievo dukryte". J _ '
mi yra prieškrikščioniška I' 
religija, mitologija ir tautosaka, kur 
jis randa bendrų bruožų su indais, 
su Vedų mitologija. Sakoma, kad In
dijoje lietuvius pažjstą ir vadiną 
šiaurės brahmanais, indų broliais.

Aida Vekterytė / “Mėlynas berniukas'Rimas Paulionis / “Miestas Sapne'

RIMAS PAULIONIS
ST. CATHARINES, KANADA 

Gimęs 1942 metais, šiuo metu lanko Ontario 
Meno Mokyklą. Dalyvavęs Kanados 

Lietuvių Jaunimo parodoje Toronte, 1965 metais.

TORONTAS, KANADA
Gimė 1946 metais, šiuo laiku lanko Ontario 

Meno Kolegiją. Dalyvavo Kanados
Lietuvių Jaunimo parodoje, 1965 metais.

KULTŪRIVtlfeOVIKA
NAUJI LEIDINIAI 

Domas Velička. Konspek-

Ja'rn' ypatingai jdo- ka. II dalis. Grož tolo skai- 
Įie,uyių tymo pamokos. Mecen^as 

Lietuvių Fondas. Cikaga- 
1966. 94 puslapiai. Kaina 
2 dol. 50 centų. Leidinys 
naudingas mokytojams.Ad 
resas: Pedagoginis Litua
nistikos Institutas, 5620S. 
Claremont Avenue, Chica
go 36, Illinois, USA.
Pranas Gavėnas. "Didysis 

Reisas".Pedagoginis paau 
lengvai galima tose vietose, kuriose vanduo intensyviausiai cirkuliuoja. . glio Vairuotojo patentas .

būtų dešimteriopai pagausinti. At- Kitas būdas, kurį pasiūlė anglų mokslininkai uran?.i iš jūros vandepj jauti, ■ _ - — —
kreipkime dėmesį j tai, kad sanskri- pagrįstas absorbcija. Pranešta, 
te, kaip ir lietuvių’kalboje, daugu-efektyvūs.

URANAS IS JŪROS
Kiekviename jūros vandens litre yra apie 3,3 mg urano, iš viso Pasaulinio 

vandenyno vandenyse esama apie 4 mlrd. f šio vertingojo elemento. Dauge
lyje šalių mokslininkai dirba, tobulindami jau taikomus urano gavimo būdus, 
ir ruošia naujus jo gavybos iš jūros vandens metodus.

Vienas naujųjų būdų, kurie šiuo metu išbandomi eilėje šalių, jūrinio van
dens leidimas per vandenilio-deguonies mišiniu įsodrintu titanu persunktą 
medvilnės filtrą. Tie filtrai taip (taisomi, kad vanduo pro juos sunkiąs, jūrų 
potvynių ir atoslūgių metu. Tokiu filtru per metus iš jūros vandens galima 
prikošti 1000 t urano oksido. Urano gavimo stotis rekomenduojama pastatyti

Rūko knyga,kurioje Lietu
vos istorija parašyta eilė
mis. Leidinys iliustruo - 
tas dailininko Viktoro Pet
ravičiaus medžio ir lino - 
raižiniais. Kaina 5 dole
riai. Adresas: A.Rūkas, 
3346 West 65th Place,Chi
cago, Ill. 60629, U.S.A.

kur dūžta širdys", ame
rikiečio G.Salingerio tra 
gikomediją"Rugiuose prie 
bedugnės", I Štoko "Sen
mergė" ir A. Salynskio 
"Melas siauram ratui".
KYLA MILTINIO VEDA

MAS TEATRAS

K. Binkis

ŽALUMA

APIE M. K. ČIURLIONĮ 
muzikologas Vytautas Lan 
sbergis rinko žinias va
žinėdamas per Lenkiją. 
Jis surinko daug žinių,bet 
matyti žinių galima būtų 
surinkti daug daugiau,nes 
dar yra eilė žmonių,kurie

Panevėžyje. Jį rusų rašy- Čiurlionį pažino, su juo 
toja N. Tolčionova pataria mokėsi, susirašinėjo,dra- 
kuogreičiausiai parodyti ugavo. Tiktai reikia kam 
Maskvai. nors tuo užsiimti ir žinias
LITERATŪROS VAKARAS nurinkti JIeikalas skubus, 
Nev Yorke suruoštas San-nes fie žmonės Išmiršta. 
taros-Šviesos federacijos, 
buvo įdomus. Poeziją ja
me skaitė A. Gustaitis , 
P.Tarulis, J. Mekas, J. 
Šlekaitis, L. Sutema ir 
Mackus. Vieni skaitė pa
tys, kitų skaitė aktoriai- 
D. Juknevičiūtė ir V. Va

Karys 1966 m. birželio- 
liepos mėnesių Nr. 15.
L.K.D.S.Biuletenis Nr.6. 

Pirmame puslapy pamini 
mos Prelato Jono Balkūno 
40 metų kunigystės suka
ktuvės ir įvertinami jojo 
darbai bei veikla lietuviš
kuose baruose.

TĖVYNĖS SARGUI 7OME- 
TU

Krikščionių demokratų or- 
ganas"Tėvynės Sargas" iš 
ėjo 1896 metų sausio mė
nesį, tat sausio mėn.jam 
suėjo lygiai 70 metų.

Ių mokslininkai uranai iš jūroc vandept oauti, __ , .
kad Portlande atlikti bandymai buv© labai CastelnUOVO Don BOSCO. 

Saleziečių leidinys R.N.
16. Saleziečių spaustuvė 
Castelnuovo Don Bosco 
/Asti/, Italija. 112 puslapių 
Gausiai iliustruotas. 
Sportas-Štaurės Ameri

kos lietuvių sporto žurna
las,įsteigtas 1959 metais. 
Nr.l(16/, 1966 m. liepos 
mėnesio. Numeris gra
žiai išleistas ir iliustruo 
tas aktualiomis iliustra
cijomis.
Petras Maldėikis ."Moder 

niosios pažangų proble -

Skaistveidė saulė Vasaris vėjas
Žolelę glosto
Ir vyšnių žiedus 
švelniai linguoja...Upes bučiuoja.

Po lygius laukus, 
Po slėnias pievas 
Žiedai marguoja, 
Plačiai pasklidę.

Ant kalno tulpės, 
Pakalnėj ievos, 
Miške žibutės 
Šilkinės žydi.

Iš melsvo sosto 
šviesos srovėmis

Algirdas Trinkūnas

“J aunimaš’lSffii.

Iš jaunimo Kong
reso jaunųjų dai
lininku parodos, 
parodžiusios jau 
nvjų talentu au - 
girną ir brendi - 
mą.

ALGIRDAS TRINKŪNAS ČIKAGA, AMERIKA
Studijavo Čikagos Meno Institute, kurį baigė 1960 metais. Dalyvavo Religinio 
Meno, Dainavos Stovyklos, Klevelande ir visose Jaunųjų Dailininkų parodose.

mos". Leidinyje nagrinė
jama modernioji pažanga.
Antanas Gustaitis. "Ir at
skrido juodas varnas'uhu- 
moristinių eilėraščių rin 
kinys. Išleido Santaros - 
-Šviesos Algimanto Mac
kaus vardo fondas.
Antanas Rūkas.Mano tau

tos istorija. Tai nauja A.

Danutė Bindokienė. "Balt- 
tosios pelytės kelionė į Mė- 
nulį". Lietuviškos knygos 
klubo leidinys. Leidinys 
jaunimui.

LIETUVOS STYGINIS 
KVARTETAS, 

kurį sudaro E.Paulaus - 
kas, K. Kalinauskkitė-Fle 
džinskienė, J.Fledžinskas 
ir R. Kulikauskas, laimė
ję du pasaulinius konkur - 
sus,dabar koncertuoja Suo
mijoje. Kvartetas pirma 
dalyvauja Skandinavijos 
šalių kamerinės muzikos 
festivalyje Helsinky, o 
po to koncertuos kituose 
Suomijos miestuose.
• Vilniuje gastroliuoja 
Maskvos satyros teatras, 
kuris atvežęs keturis vei
kalus: B. Shaw "Namai ,

4rljo5 7)VVXZ/U>\0&
VEDA D R. GUMBAS

SKIRTUMAS TIKTAI 
PAVADINIME. . .
Gydytojas?-Kiekvieną rytą 
atsikėlęs turite išgerti po 
stiklinę vandens, ..

SUMANUS DARŽOVIŲ 
SODINTOJAS
- Petreli, kodėl tu sodini 
drauge Saločius, agurkus 
ir pomidorus ?
- Mieloji,aš noriu sudary- Pacientas:-Aš jau seniaige 
ti tau patogumą,-noriukad 
tu iškart gautum saločių 
mišrainę ir tau nereiktų 
triūsti ją sudarinėjant.
AKIBRUOKŠTAS
Kalbasi dvi draugės:
- Mano tėvelis sau batų 
valo, - sako viena.
- Tai kam jis valo?- tei
raujasi kita.

riu, tik mano žmona sako 
kad tat esanti kava...

ne-

PERBRANGU...
Advokatas sako savo kli
entui:
- Už 150 dolerių man ga
lite duoti du klausimus.
- Ar jums neatrodo, kad 
tai yra perbrangu?
- Taip, perbrangu. O da-
bar prašau duoti antrą

KAIMAS KRYŽKELĖJE Atkelta iŠ 3 psl
lę. Kartu su juo įsiverždavo garų debesys. Tėvas tada bū
davo panašus į pranašą Eliją, lekiantį ugniniais ratais tarp 
debesų. Ir Dievą aš įsivaizduodavau panašų į savo tėvą, ir 
kalėdų senelį. Visi geri pasakų didvyriai man buvo pana
šūs į tėvą. Aš mylėjau jį, savo senį, labai mylėjau... Ir 
dabar tebestovi akyse: sėdi jis virtuvėje prieš ugnį, juokin
gai atkišęs priledėjusius ūsus; nuo jų laša kaip nuo šiau
dinio stogo. „Tėtė lyja, tėtė lyja!“ — šaukdavau; o Adolius, 
tada kokios šeštos klasės gimnazistas, už stalo ruošdavo 
pamokas. Taip, linksmi būdavo žiemos vakarai.. . Tėvas par
veždavo iš miško lazdelių — aš ir dabar užuodžiu atitirpusios 
žievės kvapą. Ateidavo Rimšų Lukas — tu žinai, kad jis man 
beveik brolis? Mes, vaikai, įsivaizduodavome, kad tai mūsų 
arkliai, žvengdami lakstydavome po trobą, tas lazdas ap
žergę, ir atrodydavo, lyg medis tikrai gyvas. Viskas gražu, 
paprasta, o kartu stebuklinga. Mūsų amžiuje nebėra ste
buklų. Medžio gabalėlis nepasiverčia žirgu, tėvas pranašu. 
Ką vaikystėje mylėjai, dabar niekini, o gal ir neapkenti. 
Kodėl taip? Negi Elijas tada buvo kitoks?

— Ką tu žinai, gal įvyko dar vienas stebuklas — Elijas 
pasivertė velniu? — lengvabūdiškai paklausė Martynas, 
stengdamasis nuversti juokais beužsimezgantį rimtą pokalbį. 
Jis buvo gerai nusiteikęs ir norėjo linksmai praleisti dieną.

— Nežinau. ..— Goda nuskynė medžio šakelę, pauostė, 
numetė, nurėškė kitą. Jos judesiai buvo nervingi, staigūs, 
visos mintys sukoncentruotos viena kryptimi.— Jei prana
šas pasivertė velniu, tai maža mergaitė, kuri kadaise jodi
nėjo lazdele, galėjo pavirsti ragana.

— Ne ragana, o gražia raganėle,— nusijuokė Marty
nas.— Čia tai teisybė — tu moki kerėti.— Jis apkabino Go
dą per juosmenį, prisitraukė ir karštai pabučiavo į lūpas. 
Bet nesulaukė atsakymo. Jos šaltumas užgavo jį. Paleido, 
beveik stumte atstūmė nuo savęs ir nusivylęs pasakė: — 
Tave sunku suprasti. Kaitaliojies kaip mėnulis. Ko reikia? 
Ar diena negraži, ar nepavalgiusi, ar bernas nemyli? Tavo 
tėvas biaurus tipas, na, kas verčia gyventi su juo po vienu

stogu? Gaigalai greitai išsikraustys į durpyną — nuo pir
mos jiems ten pažadėjo butą. Turėsime du kambarius, ga
lėsim gyventi kaip karaliai. Išeik iš namų, Goda, mesk tė
vus, apsiveskime. Tu nežinai, kiek daug man tas reiškia^

— Ne, Martynai. Gal kada taip ir bus, bet kol kas. .. 
Nenoriu, negaliu.

— Prisimeni, kartą įsikalbėjome, ir tu pasakei, kad jei
gu. . . ne aš. . . Prisimeni? Juk buvo laikas, kada norėjai 
būti mano žmona. . .

— Buvo. Ir, gal būt, vėl ateis toks laikas, bet dabar 
neįmanoma labiau, negu bet kada. Būk geras, nekalbėkime 
apie tai, Martynai.

— Tu nemyli manęs.
Goda nieko neatsakė.
— Tu nemyli manęs,— atkakliai pakartojo jis.— Tiesa? 

Ko tyli?
— Kai žmonės mylisi, tokie klausimai... nereikalin

gi,— miglotai atsakė Goda.
„Taip, ji manęs nebemyli,— pagalvojo Martynas, sužvar

bęs nuo šalčio, kuriuo padvelkė jos žodžiai.— Aš buvau vie
nas iš daugelio jos žaisliukų, kurie jai nusibodo." Tačiau 
širdyje jis apsidžiaugė, kad ji atvirai neatsakė į klausimą.

Jeigu Martynas būtų labiau įsigilinęs į savo jausmus, 
būtų pamatęs, kad klausimas, 8r Goda jį myli, ar nemyli, 
tėra jam antraeilės reikšmės. Jos asmenyje jis norėjo turėti 
žmoną — štai kas svarbiausia. Jis turėjo žinoti, kad viena
šališka meilė negali suteikti laimės abiems, bet niekuomet 
apie tai nebūtų pagalvojęs. Jis troško laimės sau. O meilė 
Godai, žinojimas, kad ji priklauso tik jam vienam, jį darė 
laimingą. Tiesa, jo laimę drumstė paskutiniu metu pasikei
tęs Godos elgesys, sukeldamas kankinantį netikrumo jaus
mą, tačiau tai buvo ne kas kita, kaip savininko baimė ne
tekti brangios vertybės.

— Tu paklausei, ko man reikia,— pratarė Goda po ilgos 
slegiančios tylos.— Žiūrint iš šalies, tikrai nieko netrūksta/ 
Soti, apsirengusi, laisva; noriu dirbu, noriu nedirbu. Taip,- 
Martynai, aš turiu viską, bet kartu neturiu nieko. Kaip šeško 
išgertas kiaušinis. Iš paviršiaus sveikas, o iš tikrųjų tuščias"/

Vienas žmogus kartą pasakė: reikia turėti tikslą gyvenime. 
Gal būt, jis teisus, bet aš ne idėjinė, nenoriu šokti taip 
aukštai. Man užtenka mažo trupinėlio, lyg tiems girios paukš
čiams. Iš tiesų! Pažvelk į tą genį. Kaip uoliai, pasitikėdamas 
savimi, kala medį. Man atrodo; kiekviena atrasta kirmėlaitė 
suteikia jam ne mažiau džiaugsmo, kaip aukso gabaliukas 
aukso ieškotojui. Prisimenu, tada man ėjo vienuolikti me
tai. Diementis paprašė pavarinėti arklius per mėšlavežį. Tė
vas nenorėjo leisti, bet išsiprašiau — man patiko varinėti 
arklius. Vakare, grįžtant namo, Diementis įspraudė pusę lito. 
Kai tuos pinigus atidaviau tėvui ir pamačiau, kaip jis apsi
džiaugė — tada jis mano akyse tebebuvo Elijas,— aš nutir
pau iš laimės. Kartą mokykloje per pamoką mokytojas mane 
išvarė iš klasės. Aš buvau nekalta. Man reikėjo išduoti nusi
kaltusią draugę — ne, mudvi nedraugavome, dargi labai blo
gai sugyvenome — ir būčiau išvengusi bausmės. Bet kažko
dėl taip nepasielgiau. Neteisingas mokytojo elgesys turėjo 
mane įskaudinti, o išėjo atvirkščiai — jis suteikė man daug 
džiaugsmo. Aš buvau laiminga, nekaltai nukentėjusi už kitą. 
Arba tie patys mūsų „arkliai". Kiekviena nauja lazdelė, ku
rią tėvas parveždavo iš miško, mane pradžiugindavo labiau, 
negu dabar nauja suknelė. Ką ten suknelė! Nežinau, kas tu
rėtų atsitikti, kad galėčiau dabar taip nuoširdžiai džiaugtis. 
Nežinau. .. Seniai besu pergyvenusi kažką panašaus į tikrą 
džiaugsmą, labai seniai... Štai ko man trūksta, ko neturiu, 
Martynai — tikro gyvenimo džiauą^no! Vakar baigiau skai
tyti vieną knygą iš Italijos darbininkų gyvenimo. Vargas, 
skurdas, nuolatinis rūpestis dėl duonos kąsnio. Bet ir savo 
neturte tie žmonės turtingi. Jie tartum žino kažkokią paslap
tį, kuri kiekvieną menkniekį priverčia jiems suteikti džiaugs
mo, leidžia pajodinėti medine lazdele — „arkliu". Gal ta 
paslaptis ir yra „turėti tikslą"? Gal žmogus, dėl savo siekimų 
pakišęs galvą kažkieno smūgiui, iš tiesų pergyvena tikrą 
džiaugsmą, panašiai, kaip aš dėl kito kaltės išvaryta iš klasės?

Daugiau bus.

klausimą,..
LAIMINGA ŽUVIS
Kuboje, kaip ir kitose so
viet ijose, kur trūksta vi
sada maisto, žmonės vi
saip manosi. Be ko kita, 
eina meškerioti.Toks vie
nas meškeriotojas Kuboj 
pagavo žuvį ir sako žmo
nai:
- Iškepk su aliejum.
- Nėra aliejaus.
- Tai su sviestu.
- O iš kur jo gauti?
- Tai ant anglių...
- Neturim ir anglių...
Žmogus išmetė žuvį į upę 
ir sako žmonai:
- Sovietijoj tiktai žuvims 
gerai, kai jų negalima išų 
kepti...
KARTŲ KARTOS
Našlys su dviem vaikais 
vedz našlę taip pat sudvieir 
Jiedu susilaukė dar dviejų. 
Kieme pasigirdo didelis 
triukšmas.
- Mielas vyreli, kas ten 
dedasi?
- Dedasi kaip paprastai: 
tavo vaikai ir mano vai
kai mušasi su mudviejų 
vaikais...
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Praėjusiųjų ipetų Montrealio lietuvių susitikimo vaizdai su Ottawos lietuviais. Kairėje matome prie vėliavos ottaviškius-Dr. Kauną su Ponia ir toliau Ottawos KLB apylinkės pir
mininką p. J.Simanskį su ponia. Toliau jaunimas, vaikai ir moterys bando savo jėgas ir sumanumą nugalėti "priešą". Dešinėje, baigiant susitikimą, vyrai, vedami muziko A.Am- 
brozaičio, traukia paskutinę giesmę-"Eisim, broleliai namo, namo..." Kaip atrodys šiemet susitikimas, kuris įvyks gugpiučio 14 d., sekmadienį, pp.Skruibių ūkyje? Ypač, kad 
šiemet subuvime žada būti žymiai daugiau Ottawos lietuvių. Subuvimo programa atrodo gana įdomi, o dienai praleisti vieta labai tinkama- maudynes saulėje ir vandeny geros’.

JAUNIMO KONGRESO NUTARIMAI
/Atkelta iš Nepr.Liet. 

29-1003 numerio/.

POLITINĖS
PROGRAMOS REIKALU

a) Lietuvos geopoliti
nė ir šiandieninė tarptau
tinė padėtis yra nepa
lanki greitam lietuvių 
tautos išsivadavimui ir 
valstybės atstatymui. 
Todėl reikia praplėsti 
išeivijos politinės akci
jos tikslus. Ilgalaikėje 
laisvės kovoje šalia po
litinio elemento iškyla 
ypač svarbus kultūrinis 
tautinės sąmonės išlai
kymo tikslas. Didžioji 
dalis pastangų turi būti 
skirta tautinės kultūros 
ugdymui, kad nežiūrint 
laisvės kovos ilgio, lik
tų sąmoninga tauta tau
tinei nepriklausomybei 
atstatyti.

b) Išeivija savo poli
tinę programą turi nusb 
statyti pasiremdama re
aliais pasaulinės politi
kos faktais ir lietuvių 
tautos gerove bei intere
sais pavergtame krašte. 
Principiniai viskas yra 
panaudotina, kas silp
nintų rusinimo įtaką Lie
tuvoje ir viskas atmes
tina, kas tai stiprintų.

c) Siekdami visomis 
jėgomis padėti savajai 
tautai laisvės kovoje, tu
rime kreipti ypatingą dė
mesį į okupuotą Lietuvą,

visoms išgalėms stiprin 
ti jos žmonių ryšius su 
Vakarais ir palaikyti jos 
laisvės ir nepriklausomy
bės viltis.

d) Politinėje išeivijos 
programoje privalome 
nejungti valstybės atsta
tymo tikslo su būsimos 
vidinės santvarkos klau
simu. Tik pati tauta, 
atgavusi laisvę, gali nu
statyti savo valstybės 
santvarką bei pasirink
ti gyvenimo būdą. Šian
dien didžiausias lietuvių 
tautos priešas yra rusiš
kas imperializmas, sie
kiąs nutautinti ir tuo bū
du galutinai palaidoti vi
sas nepriklausomybės 
viltis tautoms atsidūru- 
sioms Maskvos kolonia- 
linėje imperijoje. Tad 
kova prieš rusiškąjį im
perializmą turi pirme
nybę prieš kitus politi
nius uždavinius.

e) Santykiuose su oku
puota Lietuva reikia 
skirti lietuvių tautą nuo 
jėga primesto sovietinio 
režimo. Kaip caristinė- 
je, taip ir sovietinėje 
priespaudoje, rusai ne
pajėgė ir nepajėgs už
gniaužti tautos kūrybi
nės dvasios. Tai, kas 
šiandien teigiamo Lie
tuvoje atsiekiama, yra 
lietuvių tautos kūrybin
gumo pasireiškimas, o 
ne okupantų darbai. Nei
giamas lietuvių tautos

kūrybinių pastangų ver
tinimas yra pagalba ru
siškajam komunizmui 
naikinant tautinius skir
tumus ir kuriant vienatau 
tę rusiškąją imperiją.

f) Privalome sudaryti 
ir išnaudoti visas gali
mybes, kad Vakarų pa
saulio sampratos pla
čiausiai sklistų lietuvių 
tautoje. Jos yra mūsų 
priemonės lietuvių tau
tos laisvės troškimams 
skatinti. Turi būti stipri
namos ir plečiamos ra
dijo transliacijos į Lie
tuvą, ruoština speciali 
spauda tautai, išnaudoti- 
ni asmeniniai ryšiai ir 
visos kitos priemonės, 
kurios stiprina lietuvių 
tautinę sąmonę ir ugdo 
laisvės troškimą Lietu
voj.

g) Lietuvos valstybės 
suvereninių teisių fakti
nis atstatymas ir sovie
tų okupacijos nepripaži
nimo užtikrinimas JAV 
ir kitose vakarų vals

tybėse yra ir toliau ker
tinis išeivijos uždavi
nys. Naujų draugų ir Lie
tuvos laisvės darbo tal
kininkų ieškojimas vi
sose pasaulio tautose tu
ri tapti pagrindiniu 
darbu, įjungiant į jį vi
sas išeivijos jėgas ir 
kartas.-

PAREIŠKIMAS
LIETUVOS JAUNIMUI

Prie Jaunimo dekla
racijos ir Jaunimo Kon
greso nutarimų jungia
me šį pareiškimą Lie
tuvos jaunimui.

Pirmoje vietoje stato
me visų lietuvių nesą- 
lyginę vienybę, viršijan
čią bet kokius asmeni
nius ar kultūrinius skir
tumus, kuriuos išryški
na okupuotos Lietuvos ir 
mūsų gyvenamųjų kraštų 
ekonominės, socialinės, 
politinės, kultūrinės ir 
laiko sąlygos.

Iš septyniolikos kraš
tų susirinkę realiai jau-

DIDELIO DĖMESIO !
EXPO 67 yra tikrai ^era proga pa
sikviesti gimines'iš Europos i Mon 
trealį. Jau dabar mažu Įmokėjimu 
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

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

vėliau - $12.50).
Darbo 
valandos: 
Pirmadieniais 
iki Penktadienio
- 9 iki 5.30 v. 
Šeštadieniais
- 9 iki 4.30 v.

Tel.: 288-6203
TRAVEL BUREAU

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

Unive\ia[ Cleaned & VailolJ
• Valau ir taisau vyriškus ir moteriškus drabužius.
• Siuvu naujus pagal užsakymus vyriškus paltus, 

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

į (at Wellington St.) Tel. 769-2941

Baltica Investment Corp.
Autorizuotas kapitalas $ 120.000

J. Skučas, Prez. RA 2-6152 6966—44 Avė. Rsmt.
Superkarne sklypus ir žemę Moi'lrcalyje bei apylinkėje.

Už indėlius mokame dividend-

Tel. 525-8971
{ddoni.Į i. Alučiu'

l'ORTUI 1AI ■ VEDYBOS - KRIKŠTYNOS

St'K A K II Vf S MAZAMFT IAMS 

ĮVAIRIOS progos

1920 Frontenac St. Montreal, P. Q. T. Ltiiirintiiiis

Jaunimo Kongrese skaitomos rezoliucijos, dėl kai ku
rių yra kilusi polemika, ypač ądėl politinės programos|

čiame šiuos skirtumus. 
Vienybės pagrindu tad 
laikome* nusistatymą 
tautos reikalu ir bend
rą sutarimą, pagrįstą at
laidžiu asmenišku viens 
kito supratimu dabar ir 
ateityje.

Už vis brangesnį lai
kome savo ryšį su Ju
mis, mūsų bendrame- 
čiais Lietuvoje. Kartu 
trokštame laisvai kurti, 
mokytis, melstis, pra
leisti laisvalaikį, kurti 
šeimą, ieškoti asmeni
nės laimės.

Džiaugiamės kiekvie
nu žodžiu apie Jus ir iš 
Jūsų, ir stengiamės, kiek 
sąlygos leidžia, praneš
ti apie save. J Jus žiūri
me kaip į brolius ir se
seris, niekada ir niekur 
neperkeldami į Jus prie
šingumo, kurį jaučiame 
okupaciniam režimui.

Kad po tiek išeivijos 
metų susirenkame net 
antrosios ar trečiosios 
kartos lietuvių jaunimas 
yra ne tik mūsų pastan
gų, bet ir Jūsų vilčių ir 
tikėjimo mumis reiški
nys. Šios viltys jungia 
mus visus.

Įspūdžiai iš Maroko
RAŠO V. PAVILANIS JNR.

/pabaiga/
arabu raiteliu menas

Ištuštinamas lygus že
mės plotas .Raiteliai, susi 
grupavę pagal gimines, jo 
ja zovadatiesia linija, tary 
turn vėjas ir atlikinėja to 
bula sutartine neįtikėtino 
vikrumo judės ius - mėto 
aukštyn į orą savo senus 
sidabrinius šautuvus, paga 
vę, prikiša juos po arklio 
pilvu ir vėl meta. Užbaigai 
visi vienos giminės vyrai 
šauna sekundės tikslumu, 
kad iš dešimties muškietų 
tepąs ig irsta vienas šūvis. 
/To preciziškumo ir grei 
čio turnyre arklį valdo tik 
kojos./

O užpakaly tos puošnių 
raitelių mintos, jojančios 
ant sidabru ir auksu siūtų 
balaų-stovėjo šulinys. Du 
vyrai išsiskyrė iš minios . 
Vienas-bedantis,su didele 
šiaudine skrybėle ir ožkos

odos skarmalais-typingu 
berberų giminės apsirengi 
mu.Greta jo kitas,iš pietų, 
apsivilkęs plačiu kabančiu 
mėlynu drabužiu ir baltu 
turbanu, taip efektingai 
kontrastuojančiu su jo be 
veik juodu veidu. Aš stoviu 
ir išplėtęs akis žiūriu į 
juos, o jie į mane.Bet aš 
jaučiuosi ne savo vietoj, 
nes aš tik stebiu gyvenimą, 
jie gi dalyvauja jame ir juo 
gyvena.

SąmyšysMarakech’e bu 
vo ne mažesnis, nors gal 
kiek daugiau civilizuoto po 
būdžio.

TRAILS END LODGE

MARAKECH 
pasižymi savitu charakte 
riu, saldžiai kvepiančiu 
souk/turgum/dažų turgum 
trykštančiu spalva ir gyve 
nimu, vėsiais kiparisų so 

įldais, supančiais Koutoubia 
[-viena iš gražiausių pašau 
lly je bokštų .Marakech nėra
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VASARVIETE
( Prie Pigeon ežero Ontario)

• Galima išnuomuoti su valgiu 
arba patiems virti.

Jeigu keliatės.i J A Valsty
bės, apsigyvenkite’ amžinai 
žaliuojančioje i ~ 1 " ”
fornijoje. Ink.... ..
ir padeda įsikurti "

JOHN KTTTRA MBS

r ir šiltoje Kali 
lormącijas teikia

• Turime laivus ir motorus. 911 WIuShire Blvd. 394-6817 
SANTA MONICA, CALIF. 395-3358

• Geras žuvavimas.

• Atidaryta iki spalio 11 dienos.

7* ir 81 St. Zotique St. E. 
Tel. CR 7-0051. MONTREAL

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

IR KITI ĮVAIRŪS MEDŽIO DIRBINIAI.

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

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

ME Z-6727
DE LUXE CLEANERS

Sav. P. RUTKAUSKAS
117—6th Avenue, Lachine.

• Nuolaida žuvautojų klubams 
ar grupėms pavasari ir rudeni.

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

JUOZAS AUDĖNAS 
Ekonomistas

Tarpininkauja Mutual 
Funds 

investments.
109 Warwick Street

Brooklyn 7,N.Y.

SIUNTINIAI LIETUVON 
p e r 

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

Is čia pasiųsite siuntinius savo artimiesiemš 
garantuotai skubiausiai ir 

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

IMPORTUOJAME iŠ ANGLIJOS

g er I ou si as ang I i skas vilnones medžiagas vyriškiems ir 
moteriškiems kostiumams ir suknelėms.

Turime didžiuli pasirinkimą viln., kašmiro ir šilk, skareliu. 
Ateikite ir i si tikiu si te, kad čia perkant sutaupysite.

PRIIMAME UŽSAKYMUS

Priimami užsakymai Mode to Meosurc vyrišku kostiumų iš 
geriausių angliškų medžiagų. Kaina $ 50. kelnės $12.-

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

vedeas. Laisvai kalba lietuviškai.

GEORGE LAV1NSKAS
ALLSTATE INSURANCE 

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

PRANEŠAMA APIE 
NAUJĄ GYDOMĄJĄ 

MEDŽIAGĄ — 
Tai yra ypatinga gydomoji 

medžiaga, įrodžiusi galią 
sutraukti hemorojus ir 

pataisyti sugadintus 
audinius. 

Pagarsėjęs tyrimų institutas 
atrado nepaprastą gydomąją 
medžiagą,sugebančią sutrauk 
ti hemorojus be skausmo. Ji 
per keletą minučių sumažina 
niežėjimą ir nepatogumus bei 
pagreitina uždegimo pažeistą 
audinių gijimą. 

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

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

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

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

Pasitenkinimas -- arba 
grąžinami pinigai.

LaSALLE AUTO SPECIALIST Itcg’ii
SAV. C. DESROCHERS 

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

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

namų 366-4203

BELLAZZI - LAMY.INC-
DO 6-6941 7682 Champlain Blvd. l^aSalle
|vairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmas. 
Insuliacija, Ten • Test, Masonite, statybinis popieris.

Telefonas 768-6679

WIN DSOR
DRY CLEANERS & DYERS CO. LTD. 

Valome visokius drabužius ir kitą Jūsų namų apyvoką.
Savininkai:

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

FILATELISTŲ ŽINIAI I 

PERKU HEPRIKLAUSOMOS UETUVOS 

PaSTO IeHKUIS - VOKUS - ATVIRUTES • 
ABARTUS - RAVIEHIUS, SEMTOMIS - OIOE 
UAIS SCI maEais kiekiais, kreiptis 
SU PASIŪLYMAIS I W.E. N ORK Ų.ZS47 
EOOIHGTOH STREET, BHILAOEl^HlA, RA. 

10137 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:
43/4% už depositus Mergišius iš 6'/fl
5b% numatyta už Širus Asm. paskolos iš 7% '

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

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

ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS Į

DOVANOS:
Automobil iai,šaldytuvai,skal
bimo mašinos,motociklai,dvi - 
račiai,siuvamos mašinos,tele
vizijos aparatai ,p i anai ,automo 
biliams padangos,foto aparatai

Lietuvę, Latviją, Estiją, Ukrainą ir 
U. S. S. R. paprastu bei oro paštu

BE MUITO
ĮVAIRIOS SUDĖTIES MAISTO 
SIUNTINIAI BE MUITO IKI 33 
svaru.praSom REIKALAUTI 

MŪSŲ NAUJU MAISTO
KATALOGU. .

• Be to. siunčiame Jūsų sudarytai. Ir apdraustus įvairius siunti
nius iki 19% svarų gryno svorio.

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

kymus siųsti mums paštu ar ekspresu. Apmokėsite gavę mūsų

• Jeigu turima neaiškumų, prašome klausti, telefonuotl bei rašyti, 
mielai paaiškinsime ir duosime patarimą.

• Mūsų įstaiga labai daug kam patarnavo ir pasiruošusi patar
nauti ateityje.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

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

DARBO VALANDOS: pirmadieniais - penktadieniais nuo 9 vai. 
ryto iki 7 vai vak; šeštadieniais- nuo 9 vai.ryto iki 5 vai. p.p.

Savininkai A. ir S. KALUZA

NOTARAS
ANTANAS L I U D Ž I U S.B/L. 
Bendradarbi s V.S. M a it is. L.L.C

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

(08 RONCESVALLES AVĖ. 
TORONTO.

Margio vaistinės II aukftas.

Tel: Įsiolgos LE7- 1708: 
N omų CR 9 - 616 6 .

PAVERSKIM DIRVONUS 
DIRBAMA ŽEME 
/ Iš Toronto SLA 236-tos 
kuopos veiklos/.

Šie 1966 metai itin svar 
būs metai,nes lietuvių jau 
nimo metai,o tas jaunimas 
mums SLA organizacijai 
yra "neišplėšti" dirvonai, 
kuriuos reikia išplėšti ir 
prijungti prie didžiosios 
Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje, šeimos.

Šitą gerai supranta 236 
-tos kuopos nariai toron- 
tiečiai ir jau praeitų 196’5 
metų paskutiniame susi
rinkime, tuo susirūpino.

Pagal narių ir valdybos 
pasisakymą, praeitais me 
tais nebuvo didelio judėji 
mo kuopos veikloje, bet 
praėjo tyliai, kaip ramia
me upely tekantis vanduo. 
Anais,gerais,metais būda 
vodaromos iškylos, išvy
kos, pasimatymai,tai vis 
gražūs darbai, kurie orga 
nizaciniame veikime itin 
svarbūs,neleidžią užsnūs
ti ir pasenti, nes gi judan 
tieji daiktai ir darbą atlie 
ka, ir gražiai šviečia.

Nežinau kaip kitur, bet 
Toronte rinki i naują valdy 
bą yra kažin kas nepapras 
to,nes būti "valdovais" nė 
ra norinčių.

Kas daryti?Visi žinome 
ir jaučiame,kad šiais me 
tais mūsų kuopai yra daug 
darbų,bet tam reikia jėgų , 
laike ’ ’’ ?rv* irr>o *'11<
to orguii.uueiniam oaroe , 
ir meilės šios organizaci 
jos Liksi ims// inoma ši mū

sų 236-tą Toronto kuopa 
turi daug gerų,gabių narių. 
Duok,Dieve, kad visos kuo 
pos tokių turėtų, kaip tai 
PRK.LembertaijNovogrod 
ckis,Indrelienė,Dranseikie 
nė, Rickevičiai, Bačėnas, 
Pulkys.Ž iurinskas, Straz
das, Pilėnas, Jokuvynai ir 
kiti. Tai vis mūsų kuopos 
ne nu ilst autieji darbuotojai

Kai kandi datų sunku gau 
ti,staiga keli balsai iškart: 
Kas "kaltininkas"šito viso, 
tai lai ir vadovauja.Kas 
prirašė per 200 narių?Kas 
ruošė broliškus pasimaty 
mus su amerikiečiais?Kas 
organizavo vaidinimus? 
Kas ruošė šios kuopos ir 
bend r ai S LA sukaktuvi n ius 
minėjimus ?Kas palaiko ry 
šius sukitomis organizaci 
jomis ?Kas suruošia turtin 
gus pobūvius ?Ar ne Jokū
baitis ?Taip, taip. St. Jokū
baitis. Juk visame pa
sauly kovojama už pir
mavimą, o čia sunku 

mums "valdovą" surasti, 
kuris norėtų valdyti. Gha- 
nos "Nukhra" nusibalsavo 
būti prezidentu visam am 
žiui .Sukarno pasekė juom. 
Konge susimaišė Robokas 
Su Shombe, Shombe su Mo 
butu, Mobutu su Kasavubu 
ir taip šokdami džiunglių 
ratą priėjo prie to, kad jau 
pirmininkas visai aiškus , 
greičiausiai visam amžiui 
o tuo tarpu mūsų kuopos tė 
vu niekas nenori būti. Tat 
Jokūbaičiui ir tenka nešti 
visą naštą. Na jis ir neša.

Kor .

NEPRIKLAUSOMA LIE TU VA

Įspūdžiai iš Ma roko
/Atkelta iš 5-to psl./ 

nei europietiškas miestas, 
nei arabiškas, nei chleuh 
/berberiškas/. Marakech- 
tai šių trijų kultūrų jungi
nys, nepaliestas laiko užgai
dų.

Marakech’ą supančią ly. 
gumą ir nesibaigiančių plo
tų gilią tylą tesudrumsčia 
lengvo vidurdienio vėjelio 
siūbavimas.Kiekvienam eu 
ropiečiui šis karštas vėjas 
ir dar karštesnė saulė-ti 
krakančia.Sunku pajudėti, 
dar sunkiau galvot. Iki pat 
horizonto,kalnų link,mono 
toniškai tęsias i išdžiūvę že 
mės plotai. Sunkūs sausi 
dulkių debesys kaba virš 
gelsvai pilkos žemės. Ne
gailestingas ir įkyrus rūs
čios Afrikos saulės žvilgs
nis atsispindi sutrūkusiam 
jos paviršiu  j,kuris tik šen 
bei ten paįvairinamas skur
džiais žolės pluoštais arba 
kur nors tolumoje matoma 
oaze. Ir sunku įtikėti, kad 
čia, kur žemė rangosi tro- 
pikiniamekaršty,vėsūs de
besys gaubia ją,supančius 
aukštus kalaus ir kybo virš 
jų pilkai melsvų viršūnių .

SAULEI NUSILEIDUS, 
Marakech,pastatytas iš pil
ko molicįatrodė tirpsta rau
donam vakaro danguj. Net 
tolumoj matomi minaretai 
nustojo savo paslaptingo 
spindėjimo ir išblyško rus
vame horizonte. Tarytum 
ant miesto krašto kažkas 
būtų užrišęs didelį raudo
ną kaspiną.

Vakaro vėsūs šešėliai 
sukėlė neįtikėtiną sumiši
mą. Aplink mane visur žė
rintys fakelai ir

MEDINA JUODOS 
NAKTIES FONE.

Tik kur,-, 
ne kur matomas pilkas bru
ko akmuo po didžiulės siū
buojančios minios kojomis. 
Vienur šokėjų grupė,šokan
ti liaudies šokius, žiūrovų 
skatinama. Kitur senis su 
savo draugais ir liūdna dai
na,kurią jie dainuoja patys 
sau. Dar toliau-vaistų par
davėjas su daugiaspalvėm 
žolelėm,du judrus aktoriai 
vaizduoją kažkokią komedi
ją,kuri,atrodo,labai patin
ka ž iūrovams. A š ats isuku 
pažiūrėt į gyvačių žavėtoją 
ir paklausyt jo taip gerai 
pažįstamos gailios fleitos 
meliodijos. Greta jo-pasa- 
kų pasakotojas, tyčiojąsis 
iš kamera apsikrovusio ir 
nieko nesuprantančio turis- 
to.Sviesios spalvos,garsai 
sukasi mano galvoje,kai 
staiga aš sustoju.

PRA NAŠA S
Prieš ma

ne didelis ratas žmonių, 
stovinčių visiškoj tyloj,tuo 
tarpu kaip aplink juos vis 
kas siūbuoja šventiškoj nuo 
taikoj ir ūžesy. Čia gi tik 
maža liepsnelė ir jos ap
šviestos rimtai žiūrinčios 
akių poros .Aš prisiartinau, 
kad pamatyt, kas juos taip 
užkerėjo. Prieš mane sto 
vėjo vyras, dėvįs sniego 
baltumo rūbais ir senais 
sandalais. Plaukai siekė 
pečius, trumpa barzda ir 
ūsai-sakytum Kristus, ku
rio paveikslai kaba mūsų 
bažnyčiose.Tik jo žvilgsny

buvo kažkas laukinio,ugnin
gos kibirkštys jo akyse.Jis 
kalbėjo su užsidegimu, bet 
ramiai.Tai buvo pranašas, 
ateities spėliotojas, šven
tas vyras.Laukine išraiška 
jo saulėj įdegusiam veide 
ir rankose, ir vandens in
das ant pečių-visas jo ba
gažas .Jis ėjo ratu ir giliai 
žiūrėjo į visų stovinčių 
akis-o gal, pagalvojau, to
kiu žvilgsniu, jis matė dau
giau negu mes galime su
vokti.

NL red, nuoširdžiai dėko 
ja p. V.Pavilaniui jr. už 
gražiai kūrybingai parašy 
tus savo kelionės įspūdž
ius. Kad taip kiti jaunuo
liai pabandytų parašyti sa 
vo įvairių kelionių ir lan 
kymųsi kituose kraštuo
se savo įspūdžius.

KONKURSAS LIETUVIS 
KAI GIEDAMOMS MI - 
ŠIOMS

Liturginiam Bažnyčios 
atsinaujinimui tebevyks
tant, jausdami liturginės 
muzikos stoką lietuvių vi
suomenėje, Jaunimo Metų 
proga "Laiškai Lietu
viams" skelbia konkursą 
parašyti jaunimui pritaiky 
tas lietuviškai giedamas 
Mišias.

Sąlygos: 1/ Muzika turi 
būti parašyta zekančioms 
Mišių dalims: "Viešpatie 
pasigailėk" "Garbė Dievui 
aukštybėse", "Tikiu vieną 
Dievą',' "Šventas,šventas", 
"Tėve mūsų" ir "Dievo Avi' 
nėli".2/ Turi būti naudo
jamas 1965 m.gruodžio 3 
d. Liturginės Tarybos Ro 
je patvirtintas Mišių teks 
tas / randamas "Draugo"| 
spausdintoj knygelėje, var^ 
du "Šventos Mišios lietu- 
viškai'Įtik Išpažinime "Ti 
kiu vieną Dievą" turi būti 
atitaisytos dvi klaidos:vie 
toj "amžių amžiais gimusį 
iš Tėvo" turi būti "amžių 
amžiais gimstantį iš Tėvd' 
ir vietoj "gimusį, bet nesu 
tvertą" turi būti "gimstan 
tį,bet ne tveriamą". "Drau 
go" adresas:4545 V.63rd
St, Chicago,Illinois 6062% _ 
U.S.A. 3/Mišių nuotaika 
turi būti lietuviška savo 
dvasia ir melodijomis,4/ 
Harmoninės ir kompozici 
nės priemonės turi būti 
modernios.5/Mišios turi 
būti vienbalsės, bendram 
giedojimui, patogios eili- 
niobalso apimčiai,bet taip 
parašytos, kad galėtų būti 
giedamos ir su mišriu cho 
ru.jeitoks choras yra. Ta 
čiau tiek choro partija, 
tiek vargonų palyda turi 
būti nesudėtingos ir nesun 
kiai išpildomos. 6/Mišios 
turi būti pritaikytos jauni 
mui,t.y.gyvos ir džiaugs 
m ingos.

Rankraščiai pasirašomi 
slapyvardž iu ir su atskira 
me voke užrašyta tikrąja 
autoriaus pavarde bei adre

su pasiunčiami:"Laiškai 
Lietuviams "Mišių konkur 
sui, 2345 W. 56th Street, 
Chicago, Illinois, 60636, 
U.S.A.Skiriamos dvi pre 
mijos:pirmoji-2OO dolerių 
ir antroji -1OO dolerių. Me 
cenatai:dr. L. Kriaučeliū- 
nas/lOOdol./ ir V.Kulie 
šius /1OO dol./

Konkurso jury komisiją 
sudaro: Petras Armonas, 
Leonardas Šimutis Jr. ir 
Juozas Ž ilevičius.Konkur 
so terminas-gruodžio 15 d. 
/pašto antspaudo data: 
prieš pat terminą prašom 
siųsti oro paštu, ypač jei 
ne iš JAV./

"Laiškų Lietuviams" 
redakcija.

AR ŽINOTE K£ RAŠO

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

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

klausimais, gražią apsakymą, eilėraščią ir tt: Jis 
turi ir moterą skyrią.

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

vienus metus.JIB. vartojo 16 savaičių, pusę metų, 
paveikslai parodo, kad JIB. vaistai ATAUGINA PLAUKUS, išgydo 
pleiskanas, šašus, niežėjimą, sulaiko plaukų slinkimą, atgauna natūra
lią plaukų spalvą MOTERIMS IR VYRAMS, 100 proc. garantuotai.

’r.anTOi>AMAS NEBUSI 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 60^50

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

1966. VIII. 10. - 31( 1005)

Los Angeles šv. Kazimiero parapijos 25 metę sukakties minėji
mo dalyvių dalis po pamaldų. Matome vysk. V.Brizgį, parapi
jos kleboną prelatą Kučingį, Jėzuitų vyresnįjį T. Br.Markaitį ect.

~ L. Kančausko.Foto

los angeles 
lietuviams

klebonas Prel. J.A.Kučin 
gis rašo:

Už kelių savaič ių vėl pra 
sidės mokslas. Jau laikas 
tėvams pagalvoti,kur ir ko 
kią mokyklą lankys mano 
sūnus, dukra. Nuoširdžiai 
primename visiems lietu
viams, kad visu platumu 
naudotumėtės šv.Kazimie 
ro Parapijos mokykla, kur 
jūsų vaikučiai, lietuvių Se 
sėlių ir Kunigų globojami, 
be bendrų dalykų kasdien 
yra mokomi ir lietuvių kai 
bos. Jei kam neprieinama 
ši mokykla,tai būtinai leis

kite savo vaikus į šv.Kazi 
miero Šeštadieninę mokyk 
lą. Be to, kartojame, nebė 
kite nuo parapijos,kurkitės 
arčiau jos,kad jūsų prieang 
lis ilgiau išliktų ištikimi 
Bažnyčiai, Tėvynei ir Dif 
vui.

Šiemet yra mūsų jubilie 
jaus metai. Negalime pa- 
mirštibirželiol9d. minėji 
mo. Tačiau jubiliejaus me 
tu tikslai yra siekiami ir 
toliau. Mums reikia išmo 
kėti parapijos skolą. Tik 
skola yra mūsų didžiausia 
kliūtis įsigyti didesnę ir 
erdvesnę salę.Tad visi ati 
duokite savo duoklę po 1OO 
dol. parapijos skoloms už 
mokėti.

Ir šiais metais yra pla 
nuojamas Didžiulis Baza- 
ras,kuris bus lapkričio 20 
dieną.

APIE LIETUVOS
žemėlapį

/atkelta iš 3 psl/ 
paskelbti visų lietuvių ži- 
niai.Jau atėjo laikas, nors 
ir, deja, kur kas apvėluo- 
tas. Nėra jokio reikalo Ir 
pareigos mūsų tautiečiam 
amžinoje nežinioje būti ir 
vis klausytis pagal kieno 
reikalo, nes akys iu,"dvtvei 
dės" bet tikrai "dvikėdės" 
politikos,pragaištingos ir 
lietuvių tautai, ir pačiai 
Lietuvos valstybei.Kartu 
gal būtų apstabdytas ir se 
aųjų bei jaunųjų lietuvių nu 
lietuvėjimas emigracijoje. 
Arba-arba'.

Ir paskutinysis atvejąs 
iš dalies svarbus yra ir 
Lietuvos valstybės etno
grafinių sienų žemėlapiui, 
kurio gero privalės laiky 
tis kiekvienas lietuvis/kas 
dar lietuvis/ visur ir vi
sais atvejais.
1966.VII.18.

SĖJA
Tautinės, demokratinės minties mėnesinis lietuvių laikraštis.

Leidžia Varpininku leidinių fondas
Redaktorius Antanas Rūkas .

Administracijos adresas: JUOZAS URBELIS.
1649 N. Broadway, Melrose Park., Ill., USA.

Prenumerata: JAV ir kitur 3 dol. metams.

LIETUVIU

DIENOS
ILIUSTRUOTAS LIETUVIŲ KULTŪROS IR 

VISUOMENĖS GYVENIMO ŽURNALAS

Negyvenkite nematydami, kas darosi lie
tuviškame pasaulyje!

Užsisakykite
žurnalą LIETUVIŲ DIENOS.

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

LIETUVIŲ DIENOS
4364 Sunset Boulevard

Hollywood, California 90029
Telefonas: 664-2910

PRENUMERATOS KAINA: metami — $‘0C
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11/\ AAI^^LTON/
TAUPYK IR SKOLINKIS

K OOP E R AT Y V IN I A M E BANKELYJE

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

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

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

Veikia nemokamas gyvybės ir paskolų draudimas. 
Pilnas čekiu patarnavimas.

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

DIDŽIAUSIA HAMILTONO
Apylinkės

/KRONAS;
REAL ESTATE and ins. ltd. 

Hamilton's Largest Realtor

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

SIŪLO:
• Didžiausią pasirinkimu namą, apartmentŲ, 

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

/KRONAS
REALTORS.

LINOS VERBICKAITĖS IŠLEISTUVĖS

Iš Hamiltono į Europą iš 
vyksta viena iš veikliausių 
kolonijos lietuvaičių. Lina 
lietuviškoje visi omenėje 
labai gerai pažįstama iš 
jos darbų. Ji šoko tautinius 
šokius, mokino mažuosius 
šokti,vaidino dramos tea
tre "Aukuras", dirbo jauni 
mo organizacijose, vesda
ma įvairius minėjimus bei 
įvairių subuvimų progra
mas .Įvertindami jos darbą 
dramos teatras "Aukuras" 
tautinių šokių grupė "Gyva 
taras" ateitininkai ir skau 
tės-skautai ruošia jai iš
leistuves rugpiūčio mėn.13 
d., Jaunimo Centre, 48 Dun 
durn St. N. Šia proga bus 
įdomi programa,kurią ruo 
šia dramos teatro "Auku
ras" režisorė-aktorė E . 
Dauguvietytė-Kudabienė ir 
tautinių šokių grupės "Gy 
vataras" vadovė G.Breich 
manienė.Po programos ir 
atsisveikinimo vyks šokiai, 
grojant geram orkestrui. 
Atsisveikinimo vakaro p ra 
džia 7.30 vai. vakaro.Įėji 
mas suaugusiems $1.50, o 
jaunimui tik $O, 50.

Rengėjai kviečia visus 
skaitlingai dalyvauti šiose 
išleistuvėse ir dar kartą 

..praleisti vakarą su mūsų 
visų mėgiama lietuvaite Lt 
na Verbickaite. Laukiame 
visų'.

ATEITININKAI ORGA
NIZUOJA EKSKURSIJĄ 

į Vašingtoną,Šiluvoskoply 
čios pašventinimo iškil
mes .Ekskursija įvyks rug 
sėjo 2-5 d.d. Vykstame au 
tobusu.Kelionė ten ir atgal 
vienam asmeniui apie 20 
dolerių .Dar yra kelios tais 
vos vietos.Norintieji vykti 
prašomi tuojau registruo- 

k, tispas J. Pleivį, tel. JA 7- 
' 4876. J. P. Šilelis .

čioje sekmadieniais dau
giausia žmonių susirenka 
į ankstyvąsias 9 val.pamal 
das,nes visi skuba kuo grei 
čiau pranykti iš iniesto ri 
bų.

Tik "Gyvataras" besi
ruošdamas Kanados val
džios apmokamai kelionei 
į Reginą,stengiasi neapvil 
ti ir todėl susirenka repe 
ticijoms. Linkime jiems 
sėkmės.

Pavieniai tautiečiai vie 
ni atostogauja ir išvažia
vę ilgesniam laikui, kiti 
laisvomis nuo darbo dieno 
mis atostogautojus aplan
ko.

Hamiltoniečiai apsilan 
ko prie Erie ežero, vadina 
mam Evans Point, kur yra 
patenkinamai gražus pa
kraštys apaugęs dideliais 
medžiais, pieva, stalai, ge 
riausio vandens kranaįbei 
elektra traileriams aprū
pinti. Susimokėjęs Idol, 
už mašiną, gali visą dieną 
maudytis, žaisti, kaitintis 
saulutėje. Čia,pasistatęs 
trailerį, jau ilgesnį laiką 
taiso sveikatą A.Dronsu- 
tavičius su šeima.Ponios 
D. tėvukas,kaip amžinas 
žuvauto jas, didžiausią lai 
ko dalį praleidžia bežvejo 
damas.Atvažiavę iš Hamil 
tono draugai aplankyti p . 
Dronsutavičienės būna pa 
vaišinti šviežia žuvimi.O 
kadp.Dronsutavičiai neat 
siliktų nuo kultūros, mes 
atvažiuodami juos aprūpi 
name spauda. A. Dronsuta 
vičiui linkime greitai su
stiprėti ir grįžti į darbą .

VASAROS LAIKE 
lietuvių kolonijų gyveni
mas apmiręs.Meniniai vie 
netai;A.Vartų par. choras 
"Aukuras", šeštadieninė 
mokykla-atostogose. Skau 
tai,ką tik grįžo patenkinti 
iš vasaros tovyklos "Ro
muvoje". A. V.par.bažny

DIDŽIAUSIAM PLIENO 
FABRIKE

"Steelco'J liepos 31 d.pasi 
baigus sutarčiai, apie 11 
tūkstančių darbininkų ke
lia nerimą galimas strei 
kas .Derybos vyksta jau ii 
gesnį laiką, bet tikslesnių 
rezultatų nėra žinoma. 
Daugumoje sklinda tik gan 
dai,kuriuos kiekvienas ku 
ria savaip. Jei streikas į- 
vyks,palies daugelį ir ten 
dirbančių lietuvių. V. P.

Visiems esame dėkingi, 
kas už NL apsimoka už 
metus pirmyn. Admin.

Atsisveikinimo vakaras
SU LINA

IŠVYKSTANT MOKYTOJAI LINAI VERBICKĄ ITEI Į EUROPĄ, 
RUOŠIA IŠLEISTUVES DRAMOS TEATRAS "AUKURAS", TAUTINIŲ 
ŠOKIŲ GRUPĖ "G YVĄ TARAS", ATEITININKAI IR SKAUTĖS - TAI.
IŠLEISTUVĖS ĮVYKS Š.M. RUGPIŪČIO 13 DIENĄ, ŠEŠTADIENĮ, JAUNI
MO CENTRE, 48 DUNDURN STREET NORTH.

PROGRAMOJE ; ĮVAIRI IR ĮDOMI MENINĖ PROGRAMA, 
ŠOKIAI GROJANT ORKESTRUI.

Pradžia 7:30 valandą vakaro.
Įėjimas: suaugusiems - $ 1. 50, o jaunimui - $ 0.50.
LAUKIAME VISŲ? Rengėjai.

MVSU^SPORTAS
VEDA KAZYS BARONAS

Žumbakiui. Organizato
riams talkininkauja JAV 
Lietuvių B-nės vice-pirmi 
ninkas V. Kleiza. Lekto
riais ir pareigūnais bus 
kvalifikuoti sporto darbuo 
tojai,kurių sąrašas bus pa 
skelbtas vėliau.Kursantų 
skaičius ribotas,nedaugiau 
30 asmenų.

Pageidautina, kad kur
santai būtų bent 17 metų 
amžiaus ir turėtų neabejo 
tinų gabumų ir norų sporto 
administraciniam darbui 
ir instruktavimui. Kursų 
kaina $30.00, įskaitant 
kambarį ir pilną pragyve 
nimą.Nepajėgiantiems ap 
s įmokėti,ypatingai jaunes 
nio amžiaus kursantams , 
kursųkaina bus sumažinta.

Kursų programa apima 
šias pagrindines sritis:

a/Supažindinimas su lie 
tuvių sporto raida,

b/Mūsų dabartinė spor
tinė struktūra,

c/Klubinė administraci 
ja ir praktiška veikla,

d/ Ideologinis lietuvio .veteranas ir toliau aktyviai 
sportininko paruošimas,

Sporto skyriaus vedėjas 
Kazys Baronas.

PRANEŠIMAS NR.55 
Liečia sporto administra 
c inių pareigūnų pasitobūli 
nimo kursus.

Kursai įvyks Petro Am 
buto vadovaujamoje Potta 
wattamie vasarvietėj, rug 
piūčio 21-28 d. d. Adresas: 
Pottawattamie ResorįRou 
te 3, BoX 400,Benton Har 
bor, Mieli.

Kursus rengia ŠA LFASS 
-gos Centro Valdyba, re
miant ir globojant JAV Lie 
tuvių Bendruomenės Cen
tro ValdybaLKursų organi 
zacinis darbas pavestas P. 
PetručiuijJ.Bagdonui ir P .

e/Teoretinis ir,pagal ga 
limybes .praktiškas supa
žindinimas su paskiromis 
sporto šakomis,pa ruošimo 
metodais ir pan.

Visi lietuvių sporto klu 
baibei vienetai, o taip pat 
ir kitos lietuvių jaunimo 
o rgan iz ac i jos ,kvieč iamos 
pasinaudoti proga ir viso 
mis išgalėmis paraginti sa 
vo narius dalyvauti rengia 
muose kursuose.

Smulkesnė informacija 
teikiama ir registracija at 
liekama šiuo adresu:

Jonas Bagdonas,6421 S . 
Richmond, Chicago, Ill. 
60629.Tel. 778-8370.

ŠALFASS-gos Centro 
Va Id yb a .

PAVERGTOJ LIETUVOJ
- Vilniaus Žalgiris su Ven 
grijos Kokasu sužaidė 2:2 . 
Aukščiausioj Vengrijos ly 
goję ši komanda užima de 
vintą vietą.Kitame draugiš 
kam susitikime vilniečiai 
pralaimėjo Varšuvos Legi 
jai 0:1.
- 60 m.apižiaus susilaukė 
buv.nepriklausomos Lietu 
vos vartininkas Antanas 
Stankevičius.Mūsų futbolo

The Telegram nuotr.SPORTAS Nr.1/16/, 1966 m.

dalyvauja futbolo gyvenime 
teisėjaudamas rungtynes 
ir dalyvaudamas Futbolo 
S-gos komitete.
-Naują Lietuvos rekordą 
atsiekė Z. Visbaraitė, nu 
bėgdama 200 m. per 24, 9 
sek.
- Pasibaigė Sov.Sąjungos 
antrosios klasės futbolo 
pirmenybių pirmas ratas . 
Meisterio vardą iškovojo 
Vilniaus Žalgiriąsurinkęs 
iš 16 rungtynių 23 tšk.Ry 
gos Daugava liko aštuntoje 
vietoje, o Talino Dinamo- 
priešpaskutinė je.
- Lietuvos futbolo pirme
nybių pasekjnės.-Š iaulių Sta 
tybininkas-N.Akmenė 0:0, 
Kauno Lima-Klaipėdos Bal 
tija 1:1, Šiaulių Elnias-Kre 
tinga 2:1,Plungė-Maž nikiai 
1:0.

VIOLETA NEŠUKAITYTE (TORONTO VYTIS) 
— NAUJOJI JAV STALO TENISO ŽVAIGŽDE

Toronto Vyčio stalo tenisi
ninkei Violetai Nešukaitytei 
dar tik 15 metų, tačiau ji jau 
plačiai žinoma kaip meisterių 
klasės žaidikė ne tik lietuvių, 
bet ii- kanadiečių bei ameri
kiečių sluogsniuose. Jos per
galių virtinė jau yra peržen
gusi pirmąjį šimtą. Su jos var
du rišasi daug Toronto, Onta
rio, Quebeco, Kanados ir JAV 
meisterysčių. Iškiliausias jos 
laimikis yra JAV moterų vie
neto meisterystė, kurią Viole
ta nuskynė 1966 m. kovo 25 - 
27 d.d. Detroite.

Šis neeilinis vytietės laimė
jimas buvo sunkiai, bet pelny
tai iškovotas. Jau pirmuose 
susitikimuose Violeta nugali 
pajėgią Kalifornijos žaidikę 
Brook Williams ir garsiojo 
vengro, daugkartinio pasaulio 
meisterio Barna auklėtinę, 
antrąją Indijos žaidikę Usha

Nukunda. Tačiau, tik po to, 
kai mūsiškė įveikia daugkar
tinę JAV meisterę L. Neu
berger, patraukė j save visų 
dėmesį.

Baigmėje, žaisdama su di
deliu pasiryžimu, Nešukaitytė 
nugalėjo B. Chotras 3-1 (21- 
13, 11-21. 21-12, 21-18). Pui
kiai žaisdama, Violeta Detroi
te dar laimėjo moterų dvejeto, 
mišraus dvejeto ii- mergaičių 
(iki 15 metų) meisterystes. 
Tik mergaičių (iki 17 metų) 
grupėje teko pasiduoti 1965 
m. JAV vieneto meisterei P. 
Martinez.

Toronto Notre Dame mo
kyklos 9 kl. mokinė, kuriai 
antrąją žaidimų dieną Detroi
te sukako 15 metų, pirmeny
bėse pradėjo dalyvauti nuo 10 
metų amžiaus. Kartu su savo 
tėvu, Jonu Nešukaičiu, kuris 
pats yra buvęs Kanados lietu

vių stalo teniso meisteriu, su
daro darnų vienetą. Paklususi 
tėvo nurodymams, moka keisti 
žaidimo taktiką ir sugeba pa
žinti priešininką. Daugiausia 
remiasi gynimu, bet nepralei
džia progų ir kirsti, ši taktika 
jai ir atnešė pergales 1966 m. 
JAV pirmenybėse.

Betgi didžiausia stiprybė 
yra Violetos išskirtinis cha
rakteris. Nuo pat pirmųjų 
bandymų dienų, ji yra paju
tusi gilesnę žaidimo prasmę, 
žaidžia labai susikaupusi bei 
ryžtingai.

Turėdama gerą pradžią ir 
per tokį trumpą laiką išsilukš
tenusi į pajėgiąsias žaidikes, 
Violeta žada siekti dar toliau. 
Tikėkime, jog greitu laiku tu
rėsime progų išgirsti apie jos 
dar sėkmingesnes pergales.

Antanas SUPRONAS

L.Verbickaitė ir A.Žilvytienė "Aukuro" pastatyme

SAULT ST. MARIE
VASAROS

Nebloga turime vasarą. 
Retai lyja, bet kadangi mū 
sų tautiečių tarpe labai ne 
daugfarmerių ir aprūpini 
mas vandeniu nevaržomas 
kaip New Yorke, tai dėl to 
nesijaudiname.Puikų šios 
vasaros orą ir čia viešpa 
taujantį malonų vėsumą 
pastebėjo /ir nuo to laiko 
labai įvertina/šios korės 
pondencijos autorius š.m . 
liepos pradžioje lankęsis 
Čikagoje ir Toronte,kur 
karštis buvo stačiai nema 
lonus. Gerai, kad didmies 
čiuose netrūksta vietelių, 
kur galima atsivėsinti, ne 
kalbant jau apie giminų ir 
draugų "alinimą"...

Mūsų žuvininkams ši va 
sara nėra pergeriausia. 
Aplinkiniuose ežeruose žu 
vavimas nėra toks geras 
koks buvo prieš keletą me 
tų, kada žuvininkai nežino 
davo, kur sugautas žuvis 
padėt i.K as nepatingi pava 
žiuotiligiMississagiupėS 
/apie 90 mylių į rytus nuo 
čia/tai pagauna net veršio 
didumo erškėtus/sturge- 
ons/ ar stambokas musku 
sines lydekas. Vienas iš 
tokių laimingųjų buvo tau 
tietis Balys Švilpa, suga
vęs 25 svarų "sturdžių" . 
O St. Grige la it is vietoj žu
vies ištraukė vertingą me
škerę.

Apylinkės pliažuose-pa 
plūdymiuose / atseit "by- 
čiuose"/ypač savaitgaliais 
pilna norinčių atsivėsinti

NAUJIENOS 
žmonių, kurie, susigrūdę , 
kaip s ilkės bačkoj e, maudo 
si,kaitinasi saulėje ir pik 
ntkauja.

KITOS NAUJIENOS
1. Pasaulio lietuvių jau

nimo kongrese ir dainų 
šventėje Čikagoje mūsų 
miestą atstovavo tik trys 
tautiečiai-Viktoras Staškū 
nas.Stasys Druskis ir Jur 
gis Skardis.

2. Paskatinį liepos mėn. 
sekmadienį V. V. Skaržins 
kų farmoje.prie upelio,ap. 
valdyba suruošė pikniką.

3. TautietįSendžiką Vin 
cą,vykusį patikrinti svei
katos Čikagoje irKlevelan 
de, palydėjo Malskis Juo
zas ir Slyžys Kazys su sū 
num Henriku. Visi šie ke
liauninkai sugrįžoper Nia 
garą Falls, Hamiltoną ir 
Torontą, įvykdę 2000 my 
lių varginančią,bet įdomią 
ir pilną įspūdžių kelionę .

4. Prieš porą savaičių 
mūsų kolonijos tautiečiui 
Antanui Rutkauskui gero
kai apdegė gyvenamas na 
mas, Labai nukentėjo bal 
dai ir kitoks turtas namo 
viduje. Ap. valdyba prašo 
visų tautiečių, turinčių at 
liekamų baldų, rūbų/ypač 
vaikams/bei kitokio turto 
ir norinčių paaukoti pade 
geliui,pranešti ap.valdy-

l bos p-kui A. Vanagui arba 
sekretorei D. Girdzevičiū 
teLA p. valdyba žada visas 
aukas paimti stačiai iš ge 
radarių namų, Koresp ,

S SUSIVIENIJIMAS
L LIETUVIŲ

A AMERIKOJE
SLA — jau 80 mėty tarnauja lietuvių visuomenei 

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

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

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

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

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

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

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

Gausit spausdintas informacijas, jeigu parašysit: 
LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
307 West 30 Street, New York, N. Y. 10001
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Visi bukime kaimyniškame Montrealio ir Ottawos 
lietuvių susitikime šį sekmadienį, rugpjūčio 14 dieną!
MONTfREAL

INŽINIERIUS S. TUMAS 
užpraėjusį šeštadienį su
situokė su prancūzų tauty 
bės mergaite. Vaišė bu
vo šaunios viešbutyje, bet 
jaunojo tėvas, Joną. Tu
mas artimuosius dar šau
niai pavaišino savo namuo 
se.

TRADICINIS OTTAWOS 
LIETUVIŲ SUSITIKIMAS 
SUMONTREALIO LIETU

VIAIS
Taip praėjusią vasarą, lie 
pos 25 d. Ottavos lietuvių 
Bendruomenės pirminin
kas p. J. Šimanskis pava
dino šį vieną per metus 
susitikimą pusiaukelėje 
tarp Ottavos ir Montrea 
lio, pp.Skruibių ūkyje, ku
ris yra pasidaręs ne tik
tai populiarus, bet ir tik
rai vertas tradicinių su
sitikimų vietos vardo. 
Šio vardo ligšiol nėra at
sisakęs ir naujasis Otta

wos pirmininkas inž. A. 
Paškevičius. Pirmininko 
laiškas rodo, kad ir jis 
pasiryžęs palaikyti buv. 
pirmininko pareiškimą.Ii 
daugiau: susirūpinęs net 
ir programa, kuriai gal
voja padaryti ottaviškių 
kai kurių įnašų.

Praėjusiais metais su
sitikimui trukdė jaunimo 
stovyklos. Šiemet stovyk
los jau yra pasibaigusios, 
ir jaunimas turi paskuti
nį poilsį, paskutinį pasi
maudymą saulėj ir vande 
nyje.Ir vienam ir kitam 
tikslui pp. Skruibių ūkis 
labai gerai tinka. Ir vy - 
resnieji jau baigia atos- 
tostogas, kurias gamtoj 
užbaigti ypač ir malonu 
ir naudinga.

Rengėjai, atsižvelgdami 
į visas aplinkybes, tikisi, 
kad šis susitikimas įneš 
nauja į kaimyninių koloni-
nijų santykius, nes yra pro- kyklą siųsti vaiką? 
jektų arčiau ir tikslingiau 
bendrauti ir bendradar
biauti. Tokie susitikimai 
kur nereikalingi oficialu
mai,paprasčiau sprendžia 
visus klausimus. Tat tau 
tiečių susitikimas, kaip
laukiama, bus ir malonus mieste negalima bus išsi- 
ir vaisingasVisi dalyvaukinUers^^ Tat vaikus į pra-
• Mūsų buv.klebonas kun. 
dr. J.Kubilius, atvykęs a- 
tostogų, savaitaglyje lan - 
kėši NL redakcijoj ir šeš
tadienį su pp.Kęsgailom 
išvyko į Baskatuną.
• Pp.Šiaučiuliai ir pp. 
Mylės lankėsi Kanados sos 
tinėje.kur apžiūrėjo įžy
mybes.
• Rugpiūčio2O d. tuokia
si pp. Daukšų sūnus Sau
lius Antanas.
• Atostogaudami pp. K. 
Leipus su šeima, pp. M. 
Šulmistrai ir pp. Marti
naičiai važinėjo per Kve
beką ir poilsiavo prie St. 
Jean ežerų.

MONTREALIO-OTTAWOS LIETUVIŲ SUSITIKIMO PROGRAMA: 
Vėliavos iškėlimas ir oficialus susitikimo atidarymas.
Prizinis šaudymas, loterija, žaidimai, bufetas, muzika ir tt.
Premijavimai, išryškinimai, pasisakymai, dainos.
Vėliavos nuleidimas ir paskutinis žodis.
SUSITIKIMO VIETA, PP.SKRUIBIŲ ŪKIS, POINTE FORTUNE, 
PASIEKIAMA PAGAL ŠĮ PLANĄ IR TAIPGI Š

r** Jtata k 3 
•M ( Buckinghai

*t’«y H UĮL L į M>4w>n 
e1
CatincaujTj

OTTAWA

KVIEČIAME VISUS TAUTIEČIUS !

SVARBUS PATARIMAI TĖVAMS 
Prasidės mokslo metai.

Daugelis tėvu jauniausius 
savo vaikus siųs į pradi- 
dines mokyklas.

Klausimas, į kokią mo-

Ligšiol absoliutus dau
gumas siųsdavo vaikus į 
anglų pradines mokyklas. 
Dabar padėtis radikaliai 
pasikeitė. Be prancūzų 
kalbos ateityje Kvebeko 
provincijoj ir Montrealio

DR. J. S E M 0 G A S

5441 BANNANTYNE,  Verdun.
Pirmadienįir
i . • . j- • 2-4; 7-9 p.m. ketvirtadieny
antradienį ir ?
penkiadienį “ P’™"

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

PO7-3175; namų- 9582.

a u/a/y

hohtheal

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

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

Namy tel.: MU 1-2051.

ADVOKATAS
STASYS DAUKŠA, L1..D.

4 Notre Dame St. E.
Suite 902 ir 903

Tel: 861-8478 ir 861-847$

džios mokyklą reikia siųs
ti į prancūzų mokyklą. Jo 
je vaikai išmoks ir angliš
kai,© anglų mokykloj pran
cūziškai neišmoks. Tą į- 
rodė praktika. O be pran
cūzų kalbos jau artimoje 
ateityje negalima bus iš
siversti.

Be to, dvi dideles kai - 
bas mokėti yra labai sv
arbu. Tokiems asmenims 
atviros durys į visas gy
venimo sritis. Svarbu ir 
mokslui. Kas savo vai - 
kus jau siunčia į prancū
zų mokyklas, visi paten
kinti.

Lietuviai, nedarykime 
klaidos ir nesunkinkime 
savo vaikams gyvenimo.

J. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS

ADVOKATAS
DR. A. O. JAUGELIENĖ

DANTŲ GYDYTOJA
1410 Guy Street, 1 aukštas 

11-12 kambarys.
Tel. ?32-6662: namų 737- 9681

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.

SIUVU IR PARDUODU

Taisau ir Remodeliuoju 
Vasaros laike saugojimas 

/ Storage /.

6396 Bannantyne, Verdun.
PO 7-6183,

DR. V. GIR1UNIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA

Notaras
J. BERNOTAS 

B.A., B.C.L.
533° L’Assomption Blvd.

Tel. 255 - 3535
Sun Life Building 

Suite i2001
Tel.: UN 6-4364.

LAIKRODININKAS
ANTANAS ŽUKAS
1855 WELLINTON ST.

Tel. WE 2- 0644.
TAISAU IR PARDUODU 

ŽEMOMIS KAINOMIS 
LAIKRODŽIUS IR JUVELYRUS.

Į pradžios mokyklą savo 
vaikus siųskime į prancū
zų mokyklas. J. K.

DIDELIS SEKMADIENIS 
"BALTIJOS "STOVYKLOJ 
Praėjęs sekmadienis ben
druomeninėje "Baltijos" 
stovykloje buvo tikrai di
delis, gausus žymiais vie
tos įvykiais.

Pirmiausia vyko skautų 
stovyklos uždarymas. Po 
pamaldų aikštėje nusitie
sė rikiuotė. Užbaigiant 
stovyklą kalbėjo Geleži
nio V ilko tunto tun. V. Pie- 
čaitis,Skautų rėmėjų bū
relio pirm. J. Gir inis-Nor- 
vaiša ir kt. Įvyko skautų 
pakėlimai į aukštesnius 
laipsnius.

Po to stovyklos salėje bu
vo garbės lentų atidengi
mas. Čia minčių pareiš
kė Stovyklos k-to irm.P. 
Rudins kas .Seimelio prez. 
ptrm.R.Verbyla.AV par. 
k-to vardu dr.P.Lukoše 
vičius,T.Kijauskas ir kt.

Po visų ceremonijų vy
ko "Baltijos" stovyklos 
piknikas pagal paskelbtą 
programą, su loterija,bu
fetu ir tt. Piknikui vado
vavo J. Ladyga.

Sekmadienis, esant pui
kiam orui, "Baltijoje" bu
vo labai gražus-tikro,ma
lonaus poils icsekmadienis. 
• Pp. Staškevičių šeima 
atostogas praleido "Bal
tijos" stovykloje.
• Pas pp. Žižtus vieši iš 
New Yorko p-lė Sodaitytė. 
TRUMPOS ŽINIOS
• Adenaueris pasisakė 
apie JAV politiką: Nerei
kia kreipti'dėmesio Viet
namu!, bet reikia žiūrėti 
Europos, nes esą čia e- 
sąs saugumo raktas.
• Filipinų prezid. Markos 
pasisakė už Azijos valsty- 
bių konfrenciją /Maniloj/ 
kuri bandytų rasti išeitį

ŽINIOS TRUMPAI
• Kinijoje,tęsiant toliau va
lymus,pašalinti iš pareigų 
kariuomenės vadai. Jie, be 
to, dar ir apkaltinti nukry
pimu nuo Mao "mokslo" .
• Pamišęs studentas Aus
tin mieste, JAV, nušovė 15 
asmenų ir sužeidė 33.
• Bandomasis JAV lėktu
vas pakilo 8G km. aukštin .
• Anglijos parlamentas 
W ils on vyriausybei pareiš
kė pasitikėjimą.
• Indijos parlamentas IgrL 
daiGandhipareiškė pasiti
kėjimą.
• JAV išveda iš Prancūzi
jos savo kariuomenę. '
• Maskvoje JAV susitarė 
su SSSR dėl žvejybos pa
kraščiuose zonų.
• Argentinos perversmi— 
net valdžiai atėmus univer
sitetams autonomiją, dau
gumas profesorių pasitrau
kė iš pareigų, o studentai 
protestuodami kelia riau
šes.
• Pradėta byla reabilituoti 
Trockį. Vyksta tyrimas.
• Kolumbijos sostinės, Be
gotos, kultūros centre, įvy
ko stiprus sprogimas:už- 
mušta 1O asmenų,studentų 
sužeista dar daugiau.
• Ispanija uždraudė Angli
jos karo lėktuvams skris
ti per jos teritoriją, nes 
Anglija negrąžina Ispani
jai Gibraltaro.
• Indonezijos informaci
jos mln.pranešė,kad per 
dvi savaites bus sutvarky
ti santykiai su Malazija. 
Sukamo dar laikomas, bet 
jo galia labai apribota.
• Indonezijos sostinės, 
Džakartoąįgulos virš.gen. 
Machmud pranešė, kad 
nors Indonezijoje kompar
tija uždrausta,bet ji veikia, 
plėšia krautuves ir veda 
prie pilietiniokaro.Reikia 
budėti.
• JAV sekr. D. Rusk pasi
sakė už tarptautinės kon-

LIETUVIŠKAS PUSVALANDIS GIRDIMAS KAS 

ŠEŠTADIENIS PER CFMB STOTI AR ŽINOMA, KAD
BANGA 1410, 5.30 VALANDA VAKARO.

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

iš Vietnamo karo.
• Alpėse žuvo 8 alpinis
tai.

trolės komisijos veikimą
Indokinljos pusiasalyje ir

• JA 1465 De Seve St., Montreal 20, P.Q
Ik I J TEL. 766 - 5827

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

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

KASOS VALANDOS:
1465 DE SEVE: 

Sekmadieniais 10.30 - 12 30 ROSEMOUNTO SKYRIUS:
Darbo dienomis: 10.00 — 3.00 vai. 3907 Rosemount Blvd., tel 722-2472 

kasdien, ilskiriant pirmad. ir teltod. Dieng. penktad. 1.00 - 6.00 vai.
Vokare: trečiadieniais ir Vakare: pirmadieniais, trečiadieniais 

penktadieniais 7.00 - 9.00 vai. ir oenktadieniais 7 00 - 9.00 vai.

’’NEPRIKLAUSOMOS
LIETUVOS" SPAUSTUVĖ

spausdina bilietus, pdcvietimus, vizi
tines ir padėkos korteles, įvairius 
blcnkus, receptans lapelius, vedybi
nius pakiietims, mirties atveju už- 
ur jautos laiškus, visokius ” statemen 
tus”, vokus su adresais, laikraščius, 
žurnalus ir knygas,
Darbą atlieka pigiau,negu kitos spaus 
tuvės. Kviečiame įsitikinti,

Spausdintus galime priimti paštu ir paštu 
pasiųsti.

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

O-L.K- VYTAUTO KLUBAS
2159-61 ST .CATHERINE 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

DVYLIKTOJE KANADOS 
LIETUVIŲ DIENOJE, 
kuri šiemet įvyks rugsė
jo 3-4 dienomis Toronte, 
bus išpildyta Bron. Bud- 

riūno trečiajai JAV ir Ka
nados lietuvių Daint^ven- 
tei sukurtoji kantata"Tė- 
viškės namai". Kantatai 
diriguoti pakviestas iš Los 
Angeles, Kalifornijoje , 
pats kantatos autorius, B. 
Budriūnas.
KLB KRAŠTO VA LDYBOS 
PIRMININKAS A.RINKŪ- 
NAS 
išvyko atostogų. Pirmini
nką pavaduoja viceptrmi - 
ninkas St. Kairys, kurio 
adresas:! Grassmere Rd., 
telefonas RO 3-2739.
VASARIO 16 GIMNAZIJOS 
MOKYTOJAS F.SKĖRYS 
lankydamasis Toronte, a- 
pte Vasario 16 gimnaziją 
padarė kelis pranešimus. 
EKSKURSIJA Į ŠILUVOS 
KOP LYČIOS A T IDA R YMĄ 
Washington'e iš Toronto 
išvyksta rugsėjo 2 d. auto
busu. Kelionė 22 dol.
TIKRAI ŠIURPIAS PRANA

ŠYSTES 
paskelbė "Tėviškės Žibu
riai", tiktai kažkodėl ne - 
nurodomi šaltiniai.

Tur būt TŽ įdėjo per ne
apsižiūrėjimą?

demarkacinės zonos kon
troliavimą.
• JAV pasisakė už U Thant 
pasilikimą JTOgen. sekr. 
pareigose.
• Rytinės Vokietijos val
džia įsakė iškilmingai mi
nėti Berlyno sienos pasta
tymo sukaktuves.
• Negrų kurstytojas Lute 
ris King sužeistas akme
niu.

BIRUTĖ PETRULY
TĖ - JANUŠKEVIČIE
NĖ, psichologijos dakta
rė, North York mokyklų 
vadovybės Toronte nuo 
šių metų birželio 1 d. 
yra paskirta į tos miesto 
dalies vadovaujančias 
vyr. psichologistės pa
reigas. Ryšium su šiuo 
paskyrimu Toronto sa
vaitraščiai "The Mir
ror" birželio 29 d. ir 
"The Enterprise" liepos 
6 d. laidose įsidėjo jos 
nuotraukas ir trumpus 
gyvenimo aprašymus nu
žymėdami, kad d 
rutė Petrulytė-Jani — 
vičienė yra lietuvaitė, pa
sitraukusi į vakarus li
jo Pas. karo pasėkoje 
dėl rusų, kurie okupavo 
jos tėvynę. Toliau laik
raščiai nurodo, kad ji
nai mokėsi Vokietijoj ir 
Kanadoje. Baigė Toron
to universitetą B.A. ir 
M.A. laipsniais. 1963m. 
Chicagos universitete ga 
vusi psichologijos dak
taro laipsnį. Už įnašą ir 
pasižymėjimą moksle iš
rinkta mokslininkų gar
bės brolijon Sigma XI. 
Psichologinį patyrimą 
įsigijusi dirbdama To
ronto psichiatrinėj ligo
ninėj. Vėliau mokyklose 
ir įvairiuose institu
tuose su vaikais ir su
augusiais.

"NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS" ADMINISTRACIJA 
nuoširdžiai dėkinga visiems, kas už laikraštį susi - 
moka už metus pirmyn, kas palengvina darbą.

APSIDRAUSK!
ADAM0N1S INSURANCE AGENCY INC.

GAISRAS - AUTOMOBILIAI - ATSAKOMYBĖ - GYVYBĖ

P. ADAMONIS
Chartered Insurance Broker

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

S - tos “ Lite“ No. 752 D

A. NORKELIUNAS
Commisioner of the Superior Court of Montreal 

MONTREAL ENTERPRISES REG’D 
VISŲ RŪSIŲ DRAUDIMAS.

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

Sales Managers Assistant 
Keating Ford lietuvis atstovas 

769- 8831.

S^x/^FORD
Sales Limited

4415 Bannantyne Ave., 
Verdun.

FALCON-FAIR LANE 
GALAXIE-THUNDERBIRD 

MUSTANG —TRUCKS

USED CARS 
1 year guarantee.

Kreipkitės į
LEO GURECKAS

Tel. namų DO6*2548 
Įstaigos 769-8529.
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