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SVEIKINAME XII LIETUVIŲ DIENOS DALYVIUS IR JĄ ORGANIZAVUSIĄ BENDRUOMENĘ

Vist šiuose atvaizduose matomi asmens ruošia dvyliktąją Kanados Lietuvių Diena ir visi joje dalyvaus. Kairėje jaunosios kar
tos visuomenės veikėjas, vienas iš Lapkričio 13 dienos žygio į,Jungtines Tautas organizatorių Dr. A. Budreckis, kuris Lietu
vių Dienoje Toronte šį savaitgalį, rugsėjo 3 ir 4 dienomis padarys pranešimą aktualia šių laikų tema /foto Kisieliaus/. Toliau 
Lietuvių Dienos rengimo komitetas /iš kairės/:Sv. Jono parapijos klebonas kun. P. Ažubalis, D. Augaitytė, Ruošos Komiteto 
pirmininkas Augustinas Kuolas, V.Staškevičiūtė, /stovintieji/, S. Vaštokas, S.Krašauskas, J.R.Simanavičius, V.Verikaitis 
ir B. Saplys. Jie veda ir tvarko įvairias Lietuvių Dienos sritis, kurios yra gausios ir įvairios /foto Dabkaus/. Dešinėje kom
pozitorius Bronius Budriūnas su filmų aktore R.Kilmonyte-Lee jj su žmona /komp.kairėje/. Kojnpozitorius pats diriguos sa
vo kantatą "Tėviškės namai", kuri buvo išpildyta Dainų šventėje Čikagoje /foto L. Kančausko/. Si Lietuvių Diena bus įdomi 
turiningos programos. Visi lietuviai su savo pažįstamais gerais kitataučiaus maloniai kviečiami dalyvauti ir pabendrauti. Lie 
tuvių Dienos yra mūsų Bendruomenės tradicinio masinio susitikimo dienos, mūsų susitelkimo ir susibūrimo dienos,-dalyvauki: 
me josi visi, jausdami savo lietuviškąjį solidarumą. Programos smulkmenas rasite skelbime paskutiniame puslapyje.

PRflf jusi savaite
Praėjusi savaitė,kurios 

politiniai vingiai ypač žmo 
niją domino, išryškino vie 
ną naują svarbų faktą, kad

MASKVA NE PASITIKI WA 
SHINGTONO PAREIŠKI
MAIS

Maskva mano, kad Wa- 
shingtonas blefuoja teigda 
mas nenutrauksiąs karo 
Vietname. Maskva manan 
t i, kad jeigu amerikonus 
stipriau Vietname paspaus 
tų tai, nežiūrint visų pa
reiškimų.

AMERIKONAI KAPITU
LIUOSIĄ

Washingtonas dėl to e- 
sąs labai susirūpinęs, nes 
nežinąs kaip įtikinti Mas
kvą, kad ji patikėtų, jog A 
merika iš Indokinijos nesi 
trauks tol, kol bolševikai 
neatsisakys agresijos.

Visos Vashingtono lig— 
šiol dėtos pastangos atsi
mušė į Kremliaus sienas, 
kaip žirniai. Dėl to esąs 
pavojus,jog

Nes tokiame susidūrime 
būtų sprendžiamas jau ne 
Vietnamo klausimas. Tat 
ši

NETIKRUMO BŪSENA 
praėjusią savaitę užvaldė 
žmoniją ir ypač sukėlė su 
sirūpinimą Amerikos. To 
dėl ir sekretorius D. Rusk 
ir prezidentas Johnsonas 
pakartotinai darė pareiški 
mus ir spaudos atstovams 
ir per radio, kad

AMERIKA IŠ INDOKINI 
JOS NEPASITRAUKS 
iki ten siaus imperialistai 
agresoriai,kurie bando pa 
grobti Vietnamą, o pagro 
bę Vietnamą, jie jau leng
vai pagrobtų visą Indokini 
ją ir pasidarytų Azijos 
viešpačiais.Kinijos komu 
nistai visą tai žinodami, 
kursto rusus, kurie norė
dami įrodyti ištikimybę ko 
munizmui, Jau siūlo Viet- 
namui "savanorius".

Praėjusią savaitę paaiš 
ėjo dar tas nauja, kad

šis mobilizuoja jau 16-kos 
metų paauglius ir siunčia 
į frontą.

Ne be to,kad, žinovų nuo 
mone,rusai nori parduoti 
senus, jau persenusius 
ginklus ir moderniškiau 
persiginkluotLBettas fak 
tas,kad ginklai platinami, 
negali pasitarnauti taikai 
išlaikyti.Tat rusų bolševi 
kai jau atvirai pradeda 
"žaisti su ugnimi" ira tas 
galų gale gali privesti ru 
sus įsivelti tiesiogiai į ka 
ra.

Praėjusią savaitę ypač 
išaiškėjo kinų komunistų 
"KULTŪRINĖ REVOLIU
CIJA"
kuri yra tikras Stalino "kul 
to"pakartojimas .tiktai nau 
jam vadui "pasaulio tėvui, 
mokytojui genialiam Mao 
Tse-tungui",kurio mokslą" 
dabar gyvendina suchuliga 
nėjusios paauglių gaujos, 
deginančios visa, kas yra 
europietiška,kas yra seno 
viška, kas yra religiška . 
Prieš Rusiją nukreipta ypa 
tinga akcija.Net ta gatvė, 
kurioje yra Rusijos atsto 
vybė,pervardyta į

valdžiai įteikė protesto no 
tą, kurioje paauglių "kon
certai" vadinami chuliga
nizmu.

DE GAULLE SOMALIJOJ 
Susilaukė "gražaus pasvei 
kinimo"- jam nuvykus įvy 
ko sąmyšis prancūzų šąli 
ninkams susidūrus su So- 
malijos nacionalistais.Pa 
sėkmės? keli žmonės už
mušti, de Gaulle negalėjo 
kalbėti turgaus aikštėje, 
bet jis gana protingai išvyk 
damas pareiškė:1958 me
tais Somalijos gyventojai 
pasisakė už Prancūzijos 
valdžią, bet dabar gali pa 
sisakyti ir kitaip.

Įdomiai pasisakė ir In
donezijos užs. reik, min. 
Malikas
APIE INDONEZIJOS NU
SISTATYMĄ

Džakartos studentai, In 
donezijos musulmonai ir 
katalikai į parlamentą pa 
siuntė delegacijas,kurios 
pareikalavo, kad preziden 
tas Sukamo atšauktų savo
kalbą,pasakytą Indonezijos šinga Genevos susitari- 
sukaktuvėse,kurioje jis rei 
kalavo indoneziečius grįž 
ti į senos jo politikos vė- 
žes.Malikas dėl to paaiški 
no: Sukamo, kaip preziden 
tas gali kalbėti,ką nori,nes 
ne jis Indoneziją valdo

INDONEZIJĄ VALDO DE 
MOKRATINĖ VALDŽIA 
kuriai nesvarbu, ką Sukar 
no kalba.Indonezijos val
džia girdi tautos balsą ir 
jo klauso.

ŽINIOS TRUMPAI
• Fulbright pakartojo, kad 
jis vis nesutinka su JAV 
prezidento Johnsono poltti 
ka.Gal todėl jis dabar siun 
člamas tartis į Maskvą.
• Hanojus pakartotinai at 
metė Amerikos pasiūlymą 
tartis ejėl taikos.
• Zambijos prezidentas Ka 
unda iš Pekino išvyko į 
Maskvą.
• Sukamo politikai pasi
priešino musulmonai ir ka 
talikai, kurie kaltina jį už 
komunistų sukilimą ir vals 
tybės ekonomikos sužlug
dymą.
• Anglijos, kuri dalyvauja 
Azijos pietryčių kontrolinė 
je komisijoje,paskelbė,kad 
Laose Vietkongas tikrai su 
darinėja savo dalinius ir 
juos ten laiko,kas yra prie

KAS NAUJA KANADOJE
KANADOS GELEŽINKELIU STREIKAS
Penktadienį gelež inkelių 

tarnautojai paskelbė strei 
ką, nes nesusitarė su gele 
žinkelių administracija dėl 
darbo atlyginimo pakėlimo. 
Geležinkeliečiai pareikala 
vo atlyginimuepakelti 30%, 
bet geležinkelių adminis
tracija su tokiu aukštu pa 
kėlimu nesutinka. Tat apie 
180.000 geležinkeliečių 
austre ikavo.

Geležinkelių streikas 
yra didelė bėda,nes ji stab 
do visą valstybės gyveni
mą.

Ryšium su streiku m in. 
plrm.L.Pearson per radio 
ir televiziją pasakė aliar
muojančią kalbą. Ja pradė 
damas, jis pareiškė, kad 
streikas yra legali darbi
ninkų teisė kovojant dėl 
darbo sąlygų, todėl vyriau 
sybė nesikiša į tuos reika 
lūs,Tačiau,sako min.p!rm.
be atskirų grupių interesu 
yra bendrasis visuotinis 
interesas. Geležinkeliu 
streikas gali padaryti žmo 
nėms ir valstybei žalą, o 
jei užtruktų ilgesnį laiką, 
tai žala gali būti tiek dide 
lė,kad jos pasekmes nega 
įima būtų nei išlyginti. Be

GALI KILTI SSSR SUSĖDU 
RIMAS SU USA

Nesakoma, kad tuo būtų 
pradėtas trečiasis pasauli 
nis karas,bet ir be pasaky 
mo aišku, kad taiš įvyktų .

RUSAI VEŽA GINKLUS 
į kai kurias Afrikos ir vi 
dūrintųjų rytų valstybes. 
Suminimas aiškiai Alžy
ras, o Vietkongui žada ir 
"savanorių" pasiųsti, nes

REVIZIONIZMO GATVĘ
Prie rusų atstovybės kas 

dien ruošiami "kačių kon
certai", dėl ko Rusijos ats 
tovybė Kinijos komunistų

mam s .A ngl t j a pa ske 1b imą 
padarė po to, kai kontroli- 
nėnkomisijon įeiną lenkai, 
atsisakė pasirašyti kontro 
lės komisiios orotokpla.
• Penkios Europos šiauri 
nės valstybės-Suomija,Šve 
dija, Danija, Norvegija ir

Zambijos, Afrikoje, prezl 
ztdentas Kaunda, lankęs 
ts Indijoje ir Kinijoje, po 
to nuvyko į Maskvą.

Nors Sukaarno priešingas Indone
zijos taikai su Malazija, bet Mat
ukas /kairėj/ su Razaku /dešinė
je/, kaip matome pasikeičia taikos 
susitarimo dokumentais.

Jungtinių Tautų gen.sekre 
torius U. Tahant turi pas i 
sakyti, ar kandidatuos se
kančiai kadencijai.

to,didelis atlyginimų pake 
Urnas vestų į infliaciją, ku 
ri būtų žalinga prekybai su 
užsieniais ir tuo atsilieptų 
į Kanados žmonių gyveni
mo lygio sumenkinimą, Tu 
rint visą prieš akis.Fede 
r alinė vyriausybė rugpjū
čio 29 d. šaukią nepapras 
tą parlamento sesiją, ku
rion neša įstatymus, skir 
tus patvarkyti streiko klau 
simą.

Šis min. pirmininko pa 
reiškimas susilaukė gele 
ž inkeliečių kritikos .Vieni 
ju pareiškė,kad min.pirm. 
mato infliacijos pavoju ge 
ležinkeliečių atlyginimus 
keliant,bet nemato kitų at 
lyginimų pakėlimo.K it i dėl 
min. pirm.kalbos pabrė
žia,kad reikia matyti algų 
kėlimą valdininkams, vai 
džios nariams ir aukštus 
kompanijų dividendus>aukš
tas pajamas už šėrus ir 
1.1.

Nors darbo min. Nichol 
son pareiškė optimizmą, 
tačiau ir geriausiu atveju 
streikas negalėsiąs pasi
baigti anksčiau kaip per 
savaitę,nes darbininkai tu 
rėsią susitarimus balsuo 
ti.

Lietuvių gyvenimo faktai
LIETUVIŲ RELIGINIS KONGRESAS, 
kaip informuoja Prelatas J. Balkūnas, įvyks rug
sėjo 3,4 ir 5 dienomis Statler Hilton itešbutyje, 
Washington, D.C.

Sekmadienį, rugsėjo 4 d., 2 vai. po pietų bus 
šventinama Šiluvos Marijos koplyčia Nekalto Pra 
sidėjimo šventovėje. Ten pat artimai esančioje 
Katalikų Universiteto sporto salėje 5 vai. po pie 
tų įvyks religinio kongreso manifestacija.

/Bažnyčios atvaizdą Immaculate Conception, 
kur bus pašventinta Šiluvos Marijos koplyčia, 
matote 4-me puslapyje/.
DAILININKĖS N. JASIUKY

NA IT ĖS

SANTAROS- ŠVIESOS 
FEDERACIJOS 

suvažiavimas įvyksta rug 
tapybos, pastelės ir akvar sėjo7-11 d.d.Tabor Farmo 
relės darbų paroda atidaro je,Sodus, Michigan.
ma rugsėjo 1 d. 1 vai. die- Federacijos nariai,pla
ną The Pen and Brush ClubnUoją(j!1]yVaut{jturĮ tuojau 
16 East lOth St. NeiV York.užsiregistruoti.
Paroda tęsis iki rugsėjo 15 Ne Federacijos nariai, 
dienos, kasdien atdara 1-5 norintieji jame dalyvauti, 
P«M. prašomi kreiptis į Suvažia

’vimoRengimoKomisiją ir 
gaut i as me n in ius k v let i mu s. 
Neužsiregistravę Rengimo 
Komisijoje asmenys šuva 
ž iavime negalės dalyvauti.

Komisijos adresas:Val-

Islandija po dviejų dienų po 
sėdžių paskelbė, kad Vie t 
namo klausimas gali būt! 
išspręstas tiktai derybo
mis.
• Demonstracija prie SSSR
atstovybės Pekine tęsis dvidas Adamkavičius, Tabor 
dienas ir naktį dėlrevizio- ^rm,Sodus,Mtchtgan49126.
nizmo. S-ŠF v-ba .

>rancūzijos prezidentas de GaatjjĮ 
Somalijos kolonijoje turėjo didelių 
nemalonumų. Taip jį vaizduoka ka 
rtkatūristas Scarfe.

ue blkppeur
C'ESTMOI

teln.lHrTn.getvKy-’lankantls Filipinuose, buvo ba- 
y ..tiriame Ky šoko su Filipinų prezidento Markos ųmo- 

na /kairėj/, o Filipinų prezidentas su gen. Ky žmona. Nors 
gen. Ky pakankamai "prisišoka" pas save- Vietname...

akcija.Net


2 PSL. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 1966. VIII. 31. - 34(1008)

Nepriklausoma Lietuva Didelis laimėjimų vajus savai spaudai
INDEPENDENT LITHUANIA

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

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

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

Redaktorius Jonas Kardelis. 
Administratorius Pranas Paukštaitis 

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

Kanadoje.......................... 5 6.00
Amerika ir P. Amerika ..$ 6.50

Yearly Subscription Rates:
Canada.......................$6.00
America & S. America $ 6.SO
Other Countries . . . .$ 7.00Visur kitur......................... $ 7.00

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

Ar ne tiesa, kad daugis 
iš mūsų nemėgstame, kai 
nors ir netiesiogiai yra 
taikoma mums?Mes tuo
jau imame savyje maiš
tauti irpykti ant tų, kurie 
drįsta,kad ir netiesiogiai 
priminti mums, ką mes 
galėtume ar privalėtu - 
me padaryti. Pripaž linki
me ir tai,kad kartais toks 
kreipimasis į daugelį iš 
mūsų yra gal kiek ir sta- 
č iok iškas .Išdavoje to-mes 
tikrai užsigauname ir pa 
darome savyje didį spren 
dimą: mane jie neprivers 
to padaryti,aš galiu daryti 
ką noriu, čia yra laisvė ir 
1.1.

Ar ne panašūs dalykai 
yra atsitikę kad ir su kau 
pimukapitalo Lietuvių Fon 
du'? Čia gal grynai t ik per 
bet kurio nors pareigūno 
atviresnį,bet be blogos va 
Įlos, mestą žodį-daugelio 
mūsų širdys tapo užkietė
jusios ir mes privengėme 
iki šiol įsijungti L.Fon
dą.

Tikrumoje tiesos yra 
abiejose pusėse:ir para - 
gintojųir raginamųjų. Pri 
imtinas kompromisas rei 
kėtų surasti ir čia. Be rei 
loalbkxl kas mėgina ieško 
ti priežasčių įstatų para
grafuose.

Sutikime su faktu,kad 
gyvenimas išeivijoje slopi, 
na iš lėto mūsų lietuvišką 
dvasią. Gimtosios žemės 
nebuvimas po mūsų kojo
mis, neįpučia gryno oro į 
mūsų vyresniųjų vidų,o ką 
bekalbėti apie jaunimą;to 
dėl mes iš lėto ir supilkė 
jame.

Išvada tokia,kad tikkiek 
vienas iš mūsų /daugiau
sia tie, kurie gimę Lietu
voje/turime ieškoti ir su 
gebėti atsinaujinti be paša 
linės pagaloos patys iš sa 
vęs.

Ar mes nesame Dvasios 
Milžinų Tauta?Ar mes ne 
besurasime savyje jėgų 
pergalėti tas laikinai už
griūvančias mus negero
ves ?

Kiekvienam reikšmin-

kanapos lietuvių
BENDRUOMENE

Krašto Valdyba, 941Dundas Street Vest, Toronto 3, Ont.

KANADOS LIETUVIŲ DIENOS,

ĮVYKUSIOS ST. CATHARINES, 
APYSKIATA

Ramovėnųleidžiamaika - 
ro istorijai 25.-
Lietuvių enciklopedijai 
anglų kalba miesto biblio

ADRESAS>

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 
independent Lithuania

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

LAIMĖJIMAI

Žarnos sklypas Hr. 220 - *000 sg. pėdM 
Nr. 229 - *000 •• " 
Nr. 230- *394 •• ” 

Visi sklypai randasi Montreallo prlomlooty|a 
Francdls de Soles, c»untry of Lavai. 
Sklypu verte 1000.00 kiekvieno.

Laimėjimų paskirstymas įvyks 1967 m. NL Spaudos baliaus metu. 

5 Tickets -- Donation f 3.00.

PALAIKYKIME GLAUDESNIUS RYSIUS SU PIETŲ AMERIKOS LIETUVIAIS

Ar kas nurodė a. a.Pe
travičiui, kuris berods ne 
turėjo jokių titulų, bet bu 
vo tik eilinis lietuvis, kad 
girdi aukok L. Fondui. Jis 
tai padarė savo vidinio š:r 
dies balso paragintas.

O tas vidinis balsas yra Maistas 
pasiilgtojo gimtojo krašto 
balsas,tai Lietuvos balsas.

Dažnokai vienas kitas iš 
mūsų, ypač vyresniosios 
kartos atsiskiria su šiuo 
pasauliu nesulaukę Lais
vos Lietuvos ir ką jie pa
siima su savim?

Petravičių, Sungailų ir 
kiti vardai grįš į Laisvąją 
Lietuvą kartu su Lietuvių 
Fondo kapitalu tikrai, tuo 
mes visi tikime. Tų vardų 
vaikams,likusiems kad ir 
čia Kanadoje,lengviau bus 
suprasti savuosius tėvus 
ir širdyse didžiuotis jais .

Lietuvių Fondas yra jau 
įvykęs faktas, jam reikia 
tik augti ir didėti. Juo to
liau j io labiau mes visi ju 
Sime jo buvimą.

Iki šiol sukauptas kapi
talas yra tikrumoje nema 
žasjkaikas norėtų tai su
menkinti: girdi per 4 me
tas vos per 20 tūkstančių 
tesurinkta. O pasakykit, 
gerbiamie j i,kuriam kitam 
tikslui ar Fondui surinkta 
daugiau per tokį laiką?

Atsimink i me,kad tuo pa 
čiulaiku irkitus visus rei 
kalus turėjome tenkinti 
taip pat.

Tad ne atgal, bet pirmyn 
žiūrėk’me.Nenagrinėkime 
visokias jo priklausomy
bes ar kaž kokius jo grąži 
nimus L. B-nei. Jis buvo , 
yra ir bus visada po L. B 
-nės stogu. Jis yra vienas 
iš didžiųjų jos ramsčių, 
kuriuo pagrįstai gali ir da 
bar jau didžiuotis mūsų 
Bendruomenė.Savaime aiš 
ku.kad Fondą idministruo 
ti,tvarkyti jo piniginius rei 
kalus tegali tik tie, kurie jį 
sudeda ir ugdo..

Įvertinkime ir dabarti
nius L. Fondo vadovus, jų 
darbą,pasišventimą ir as 
menines įdedamas lėšas 
Fondą administruojant.

gesniam vajui ar sąjūdžiui 
sukelti reikia šiek tiek pa 
ruošti dirvą, pakeisti kur 
reikia ir jei reikia ir ap
linka .G ai kartais pravers 
tų įvesti naujus veidus at 
skirose mūsų apylinkėse . 
Taip pat labai reikalingi 
ryškūs pavyzdžiai,kaip a . 
a. Petravičius, pirmasis 
Lietuvių Fondo tūkstanti
ninkas.

Netikslu yra nurodynėti 
kad girdi tos ar kitos pro 
fesijos,kategorijos ar gru 
pės tautiečiai privalėtų įsi 
jungti į Fondą.

ALGIRDAS GUSTAITIS

Kun .Ant. Perkumas.SDB, 
Para Lituanos en Venezue 
la, Plaza Principal de La 
Vega,Caracas,Venezuela.

Kun.J.Giedrys.S.J., Rua 
Lituania 67,Sao Paolo 13, 
Brasil.

Lithuanian Legation, Ciu 
dad de Paris 5836, Monte 
video, Uruguay.

Argentinos Lietuvių Bal 
sas, J.L.Suarez 5684/Sue . 
39/, Buenos Aires, Argen 
tina.

Jei numatę parašyti ne 
šiandien,bet kada nors ate i 
tyje-malonėkite išsikirpti, 
pasidėti adresus.

Artimiau bendraudami 
su lietuvių jaunimu palaiko 
me lietuvybę,gyvą Lietuvą,

Savo ruožtu mielai tal
kinčiau Visiems norin 
tiems palaikyti ryšius su 
Pietų Amerikos jaunimu , 
Turintieji skelbtinų adre
sų - malonėkite persiųsti 
man per Jūsų redakcijas . 
Pasistengsiu, kad jie būtų 
paskelbti.
Rosa Aleksiejūnas, Calle 
12, Nr.2O5, Montevideo, 
Uruguay. Audra Deveikis 
Calle Sayos 2548,Buenos 
A ires,Argentina. Gražina 
Gudavičiūtė,RuaBarao de 
Juparana 381, Sao Paolo, 
Brasil. Vidutė Idika, Cai 

a Postal 7225,Sao Paolo, 
Brasil. Irena Birutė Jur 
gelevičiūtė, Rua Manaids 
36O,V.-Zelina,Sao Paolo, 
Brasil. Hektoras Levana 
vičius,Canada 2O25,Lanus

Pietų Amerikos keliose 
valstybėse gyvena gana 
daug lietuvių, į ten iš Lie 
tuvos emigravusių, dau- 
giaus ta .prieš keKasdeš imt 
ar net ir daugiau, metų.

Didele dalimi jie yra iš 
likę ištikimi savo tėvų ar 
brolių žemei Lietuvai. Jie 
puikiai, gerai ar neblogai 
kalba lietuviškai. Jie ir jų 
vaikai.

Maža dalis į Pietų Ame 
riką atvyko po II Pasauli 
nio karo.

Visi jie, kaip neabejoti 
nai patyriau keliaudamas 
po kai kurias Pietų Ameri 
kos valstybes, nuoširdžiai 
pageidauja artimesninben 
dravimo su kituose kraš
tuose gyvenančiais bro - 
liais-sesėmis tėvynainiais.

Tokio bendravimo ypač 
pasigenda jaunimas, dar 
nevedęs ,bet jau subrendęs. 
Ir jų tėvai. Jie tiesiai paša 
ko norį susipažinti, susira 
šinėti su kitur gyvenan
čiais lietuviais, lietuvaitė 
mis. Galimas dalykas ne 
tik artimesniam minčių, 
nuotaikų pasikeitimui, bet 
gal net meilės ar ”edybų 
tikslais .Tokiu atveju jos , 
jie sutiktų keltis į kitus 
kraštus.

Ne vienos puikios šei
mos tėvai tragiškai skun
dėsi savo apylinkėse netu 
rį deramų vaikinų/ mergi 
nų/Kas daryti?Laikas bė 
ga.Savaitgaliai,atostogos. 
Ar jų, tų tikrų lietuvių pa 
trljotų vaikai liks nevedę, 
ar gaus sukurti šeimas su 
svetimtaučiais,kurių taip 
apstu ir kurie dideliausiu 
noru taikstosi ; lietuviš
kos kilmės jaunimą.

Tuo reikalu kalbėjau su 
pavieniais asmenimis, or 
ganizacijomis. Visi prita 
rė platesnio bendravimo 
i š vystymu i ta rp P ietų A me 
rikos ir JAV-ių, Kanados , 
Anglijos, Vokietijos, Aus
tralijos ir kitur esančių 
mūsiškių.

Lankiausi Venezueloj e , 
Brazilijoje , Urugvajuje, 
Argentinoje ir kt.,ir iš ten 
gavau eilę puikaus lietuvių 
jaunimo adresų.Kitur gy 
veliantieji parašykite 
j tems.

Štai, kai kurie lietuvių 
jaunimo Pietų Amerikoje 
adresai:

Valatkaitė-pas i didž luot i 
na Argentinos ir visos Pie 
tųAmerikos lietuvių solis 
tė.Ji drąsiai galėtu pasiro 
dyti geriausiuose lietuvių 
koncertuose JAV-se. La
bai kukli mergaitė.

Ach, gi, apie juos visus 
tegalėčiau atestuoti visų 
geriausiai'.Man-buvo tikra 
garbė juos pažinti,su jais 
pas įkalbėti, pabendrauti.

Norintieji susisiekti su 
minėtais ar kitais lietu
viais minėtose valstybėse, 
lai rašo kad ir į šiuos lie 
tuvybės centrus.Jie laiš
kus perduos, ar suras tin 
kamus ats akytoj us, atsaky 
to jas :

Geste, Buenos A ires, Ar
gentina. Liudvika Aldona 
Moštnskis, Rua Boa Vista 
51-3 and,SaoPaolo,Brasil. 
Vanda Misiūnaitė,Rua de 
Giestas 1052, Sao Paolo, 
Bras 11. Brunė Rukšėnaltė, 
daktarė,29 metų, Salad illo 
5736,Villa Lugano,Buenos 
Aires, Argentina. Danutė 
Statkutė, Calle Ignacio 28 
Los Laureles,El Paraiso , 
Caracas, Venezuela. Ry- 
mantė Steponaitytė,Rua Go 
dofredo Fraga 173,Santos , 
Brasil. Alfredas Stanevi
čius, Estados Unidos 1693, 
Montevideo,Uruguay. Jur 
gis Stančikas, Emilia Cas 
trol931, Lanus Geste, Bue 
nos Aires, Argentina. Ele 
na Sabalytė,Cucuman 289 , 
Guilmes,Buenos Aires.Ar 
gentina. Marytė Šulnys, 
Ave Alma Fuerte 365, Bue 
nos Aires, Argentina. Vik 
toras Walter Pretkus, Cu 
ba 4155,Cerro,Montevideo 
U ruguay. Rožė Pretkus ,Cu 
ba 4155,Cerro,Montevideo 
Uruguay. Angela Vilkaitė, 
/Wilk/, Chana 1917, Monte 
video, Uruguay.

Per šiuos asmenis pa 
siektumėte ir daugiau jau 
nimo. Jie atliekamus laiš 
kus perduotų kitiems, ki
toms.

Kai kurias,kai kuriuos 
turėjau malonumo arti
miau pažintįsvečiuojantis 
jų tėvelių namuose, ar ki- 
taip.Sakysime,Idikaitė yra 
iškilaus lietuvio inžinierio 
dūk celė,dirbanti didžiulėj
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2281. 63 
323.04 tekai 90.

Techniškos parengimo 
išlaidos 213.88
Apylinkės kason 234.27 

Viso; 5701.77

Šioje apyskaitoje yra ne 
išvardintų pajamų ir išlai 
dų,kurios nepravestos per 
kasą „Ansamblio ir svečių 
pavaišinimo pusę išlaidų 
padengė T. T. Pranciško
nai. Futbolistams taurę 
nupirko V. Senkevičius. 
Šaudytojų taurėms sudėjo 
po 10 dot. J.Skeivelas, A . 
Visockas, N.N. ir J. Gire 
vičius po 5 dol.A.ir J. 
AlonderiaLSuaukota sta
liukai loterijai,pa veikslas 
ir kiti smulkesni daiktai. 
Išvardinti visus perdaug 
užimtų vietos.

Ačiū visiems'.
Sėkmės 12 Kanados Liet. 

Dienos rengėjams.
J. Alonderis

11 Kanados Lietuvių Die 
nos rengimo komiteto pir
mininkas.

310.-

Pajamos: 
'Už bilietus į šokiusl468.- 
Už bilietus į koncerl867.- 

'Už degtinę ir alų 
Už maistą 
Už loteriją
Už staliukų loteriją 230.- 
Už reklamas leidiny 105.-
Loterijai suauk. pinigų45.- 
Iš Mr.King 25.-
Iš N.N. 21.60
Futbolo rungt.biliet.22.75 

5701.77

300. -
144 .-

Viso:
Išlaidos;

Šokiam salė
Šokiam muzika
Čiurlionio Ansambl9OO.-
Ansambl. vaišėms 108.96
Degtinė-alus 1407.18

223.75
123.27

16.12 
135.-
54.59 

150.-
103.75

Loterija
Leidin. spąusdinima25O. - 
Šaudyklos išlaidos 
Koncertui salė 
Gėlės
Radio valandėlė 
Tėv. Žiburiams
Nepriklausom. Liet.125. - 
Liet, laikrašč. USA 
Futbolistams 
Krašto valdybai 
Lietuvių Fondui 
Žygiu i^į J.Tautas
Kelionė jaunimui į N.Y.
7 asmenims

1OO.-
150.-

4OO.- 
2OO.- 
1OO.-

LIGIJAI BIELIUKIENEI 
mirus, jos vyrui, 

BRONIUI BIE LIUKUI 
reiškiu gilią užuojautą. B.Pauža,

Hamiltono S LA 72 kuopos nar iams 
JONUI MIKELĖNUI ir JONUI PLESKŪNUI 
netikėtai miruą, jų šeimoms bei giminėms 
nuoširdžią užuojautą reiškia

SLA 72 kuopos valdyba ir nariai.

^-OKUPANTAS SLAVINA 
LIETUVIUS
Trys milijonai lietuviš 

kų, rusiškų ir lenkiškų va 
dovėliu rugpiūčio pradžioj 
buvę išsiuntinėta į bendro 
jo lavinimo mokyklas Lietu 
voj. Į Vilniaus,Švenčionių 
Trakų ir Eišiškių rajonus 
esą išsiųsta 135.OOO vado 
vėlių lenkų kalba. Jei tie 
vadovėlių skaičiai propor 
cingi mokinti: skaičiams , 
tai būtų spręstina, kad len 
kų kalba besimokančių 
moksleivių Lietuvoj dabar 
yra maždaug 4, 5%, arba 
apie 18. OOO. /EltaZ

Gaila tik, kad iš vadovy 
bės pasigirsta kartais liūd 
nasalsbalsas.Jiems mūsų 
parama ir talka taip pat 
reikalinga.

Buvo vasara, poilsis, pa 
sibaigus jam vėl kimbame 
į darbą, pajudės ir L. Fon 
das.

Padarysime kiekvienas 
iš mūsų labai daug L. Fon 
dui.joūgdymui, jei kiekvie 
na,s pabūsime pats sau tei 
sėju- teisingu Lietuvišku 
Teisėju ir įvykdysime tuo 
jau pat Jo sprendimą.

A. Vilniškis.

SVARAS KAS

KAIP MUSĖS 
PRIE MEDAUS 
Ignalinos apylinkėse 

kiekvieną vasarą vasaroja 
15-20 tūkstančių atosto
gautojų iš Leningrado. Ig 
nalina niekur nes igars ina, 
■kaip vasarvietė, bet lenin 
gradiečiai, sako, apie tą 
vietą sužinoję vieni iš ki 
tu.Rusijos "naujojiklasė" 
plaukia Lietuvon vasaroti 
kaip musės prie medaus . 
Palanga per vasarą p ralei 
dž ta daugiau ka ip 1OO .OOO. 
Užtat lietuviai Palangon pa 
tekę pasijunta,kaip kažkur 
svetur išvykę.Galima su
prasti, kaip atrodo Ignali
noj,kada užplūsta keliolika

DVIDEŠIMTAM...
Rugpjūčio pradžioj Vil

niaus va is ių-daržoviu par 
duotuvėse buvę gauta še- 
š los tonos vynuogių iš M oi 
davijos. /Maždaug po s va 
rą kas dvidešimtam Vil
niaus gyventojui/. Laukia 
ma iš Bulgarijos net 1800 
tonų.Tal būtų vidutiniškai 
po svarą su trečdaliu kiek 
vienam Lietuvos gyvento
jui,nors sunku tikėtis, kad 
esamasis prekybos tinklas 
sugebėtų vynuoges paskirs 
tyti už didžiųjų miestų ri 
bų. /Elta/

tūkstančių leningradiečių .
/E./

RUSAI MAIŠO TAUTAS
Rusų interesų gynimu už 

darbiaujantieji laikrašti
ninkai labiausiai jaudinasi, 
kai nurodomas koks nors 
rusųkolonizatoriškos poli 
tikos faktas Lietuvoj.

Vos porai savaičių pra
ėjus nuo pas įrodymo išeivi 
jos spaudoj pastabų apie 
kelių šimtų gyventojų su
ma tnymą Taškento žemės 
drebėjimo proga ir apie 
kolonizatoriškais sumeti-
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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, sugebu naudo-
z

tis brėžiniai* ir mokėti patys nusistatyti mašinas.

NORMALUS DIRBANČIŲJŲ SOCIALINIS 
APRŪPINIMAS.

Kreipkitės asmeniškai Employment office
4970 Notre Dame East. Montreal, P. Q-
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Du svarbūs klausimai PROFESORIUS IGNAS KONČIUS

"Lietuvos valstybės pra 
dž tos beteškant" nepilnas 
santraukinis straipsnis 
"Pasaulio Lietuvis'į22 nr. 
1966 m. turi du griežtai 
skirtingu turinių, reikalu 
ir paskirčių klausimus, 
nors redakcija bus berną 
nanti priešingai.

Kol tokie du klausimai 
bus į krūvą plakami, tol 
jiedu net kas sau kaip rei 
kiant nepaaiškės. Gi kol 
nebus ištyrinėtapriešmin 
dauginė Lietuvos valstybė 
ir kol bus galvojama, kad 
prieš 1219 metus Lietuvos 
erdvė tebebuvusi"palaida 
bala" / Lietuvai nugalėti 
jau tada reikėjo visų ger 
manų ir slavų, net visos 
vad. "krikštytosios", bet 
stabmeldiškai prieš bal
tus nūsistačiusios, Euro
pos pastangų/ kol bus ano 
meto lietuviu karo žygiai 
vadinami "grobuoniškai
siais puldinėjimais"© Lie 
tuvos priešu grobuoniškie 
ji puldinėjimai-"karo žy 
giais" į Lietuvą,irkol bus 
pasisakoma,esą,priešmin 
dauginio Lietuvos valsty
bės laikotarpio kunigaikš 
čiu ir karo vadų nerandant 
istoriniuose šaltiniuose,- 
tol net ir jokie PLB seimų 
seimai nei 1968 metais , 
nei kada ne tik "autorite 
tingiausioj bet net nė "pu 
siauautoritetinio" žodžio 
neišmanys ir negalės tar 
ti, nes neturės iš ko. Jei 
tartų,-tai bebūtu tik "vi- 
dausministeriškumo" me 
todo,kuris ir dabar nekar

RAŠO 

tą ėmęs paspinduliuoja, į 
prieblandą narindamas sa 
vo bendruomenę.

"Vidaus reikalu ministe 
rijos" metodas, vartoja
mas ten tėvynėje ir čia 
emigracijoje,mokslui vi
siškai netinka. Jis net ir 
bendruomeniškumą lietu
viams ardo ir ardys.

I-MAS KLAUSIMAS
Pirmas klausimas yra 

"Karaliaus Mindaugo vai 
nikavimo šventė" /Balti- 
morės 105 lietuvių net pe 
ticiją PLB Valdybai/ ir 
/ prie jos nuo savęs pri
jungiu,tik be jokios kom- 
peticijos,taigi ir be iškil 
mingumo/ sen. Lietuvos 
valstybės krikšto laikas, 
-sakysime, 1250-1253 me 
tai.Š iuo keimariniu klaus i 
mu nėra painumu. O jei 
pvz. istorikuose ir bažny 
tintuose istorikuose gal 
kyla ir čia kokių klausimi 
niųpainumų,tai iš "Pašau 
lio Lietuvio" numerių ir 
kitokių laikraščių to nema 
tyti. Betgi įtaisytoji tokia 
šventė nieko bendra netu 
retų su sen. Lietuvos vals 
tybės pradžios atveju ir 
reikalu,nes, mat, jų net ir 
datavimo laikas toliausiai 
prasilenkia.

Vasario 16 dienos minė 
jimuose Mindaugas, žino
ma,likęs pasiliks kaip Lie 
tuvos valstybės aiškiausio 
įvalstybinimo stulpas ir 
savosios valstybės įvedė-

PETRAS BUTĖNAS

jas į krikščioniškąjį pašau 
lį visuotinai.

Nėra jokiausios lietuvių 
tautai naudos sekti ir vai 
kiškai "pamėgdžioti" Len 
kijos mocarstvos ir jos 
polskos viaros/Taip nuo 
seno lenkai vadina katali 
ku tikėjimą nekatalikiška/, 
tartum stebuklingiausio ir 
"ypatingiausio" atsiradi
mo simbiozės,kurios ,nors 
ir įkyriai lenkų skelbinėja 
mos,ten nebuvo, nes istori 
ja tuo neįtikina.Tai tik pra 
manas,kugelmugeliškai su 
jauktas su neseniai išsi- 
triukšmavusiais svetimo 
je valstybėje lenkų išleis 
tais pašto ženklais /kur 
politika visiškai suplakta 
su religija, kad net nė pėd 
saku tos religijos nebelie 
ka, ir tik koks bukaprotis 
galėtų apsiimti ar apsi
mesti to nesuprasti/, vis 
dar sutartinai ir įkyriau
siai tebeokupuojant trečio 
sios valstybės sostinę-Lie 
tuvos Vilnių ir ant šios tre 
šiosios valstybės žmonių 
sprando vis dar tebesikėsi 
nant užtupdyti visokių jau 
atgyvenusių liubliniškų 
germaniškai lenkiškų Jad 
vygų.

S iūloma "Karaliaus M in 
daugo vainikavimo šventė, 
kuri būtų kasmet švenčia 
ma drauge su Vasario Še 
š teliktąja", o Mindaugas 
krikštytas ir karūnuotas 
1250-1253 metais."Pašau 
lio Lietuvis" dėl to, kas

Rugpjūčiui besibaigiant Lietuvoje.

čia įrašyta kabutėse /iš 
peticijos/, tuoj priduria: 
"Taigi turime sąjūdį, šie 
kiantį ne partizaninio,kaip 
lig šiol,bet vieningo Lietu 
vos valstybės pradžios mi 
nėjimo",pridedant,kad is 
torikas anonimas /žr. že
miau n-rą klaus imą/ siū 
lo 1219 metus laikyti sen. 
Lietuvos valstybės pra
džia, t. y. per gerokus 30 
metų anksčiau. Vadinasi, 
pripažįstama,kad bent per 
30 metų anksčiau už M in 
daugo krikštą ir karūnavi 
ma jau būta sen. Lietuvos 
valstybės,anot ano straips 
nio, jau tada galėjusios 
švęsti savo "sidabrinę" ti 
krai, o ir "auksinę" netru
kus Lietuvos nepriklauso

mybės sukaktį. Tai kaipgi 
čia dabar imti ir suprasti 
tą nepartizaninį ir dar vie 
ningą, Lietuvos valstybės 
pradžios minėjimą?Ar ne 
būtų šiokiu atveju net "dvi 
gubo partizaniškumo"? Jei 
anaip,tai išvada būtų šito 
kia: sen. Lietuvos valsty
bės pradžia datoje plius 
sen. Lietuvos valstybės 
pradžia 1219 metais, plius 
sen.Lietuvos valstybės ir 
gi pradžia 1250-1253 me 
tais,plius Mindaugo krikš 
tas ir karūnavimas 1250- 
1253 metais, plius "auksi 
nė Lietuvos Nepriklauso
mybės atstatymo sukaktis 
1968 metais", plius "auto 
ritetingiausią žodį šiuo 
klaus imu galėtų tarti PLB 
seimas, kuris bus sušauk 
tas 1968 metais, laimingu 
būdu sutampantis su auksi 
ne Lietuvos Nepriklauso 
mybės atstatymo sukakti
mi".

Kadangi tai ne tik poetiš 
ka.bet ir be galo relzglu 
suprasti ir išpainioti, ir 
kadangi anas visas straips 
n is atsiduoda Valdybos ir 
gal jos kokių padaliniu ku 
rių posėdžių nutarimais, 
tai prašytina šiam visam 
reikalui protokolą "Pašau 
lio Lietuvyje" autentišką 
išspausdinti,ir bus tikrai 
bei neabejotinai aišku. Gi 
"dviejų auksinių sutarėtų'J 
"laimingo būdo", "autori 
tetingiausiumo',' -tai prie 
to dar būtų galima pr ijung 
ti taikliai ir vieną "laimin 
gobūfo ypatingumą":"vie 
šoji deklaracija, kuri ga 
vo”gintarinės"vardą/žr. 
A.Šapoka,Lietuvos istori 
ja,534p./",betgi kurios 
nė nuorodos LE-oje neap 
tinku.

O gyvojo gyvenimo žo- 
dis:a/sen.Lietuvos vals
tybės pradžios dar nežino 
specialistai profesiona
lai istorikai, nes, matyt, 
dar nesuspėjo ištyrinėti 
priešmindauginės Lietu
vos valstybės irb/Min- 
daugokrikštas ir karūna 
vimas anos pradžios atve 
juiyrapervėlyvas ir visai 
kitos rūšies ir paskirties ; 
1918.11.16 metų Lietuvos 
valstybės tęsinys, ir todėl 
Vasario Šešioliktąją Dieną
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(80 metu amžiaus sukakties proga)

I.Končiaus drožiniai:viršuj "Seni Žemaičių 
kapaliai", apačioj-kryžiai. /Tekstui pasi
naudota A. Rukuižos str. santrauka iš Dr./

JONAS 
AVYŽIUS ROMANAS

PENKTA DALIS
42 atkarpa.

GYVENIMAS 1S NAUJO

Iš susijaudinimo Martynui perdžiūvo gerklė.
— Kur radote tokį gerą dėdę? — paklausė prikimusiu 

balsu.— Be magaryčių, valdiška kaina, su pervedimu. . ,
Šypsena veidrodyje išblėso. Dvi akys nemirksėdamos 

įtemptai sužiuro į Martyną.
Bariūnas priverstinai nusijuokė.
— Geri dėdės neturi einamosios sąskaitos banke. Rei

kia jiems mokėti grynais, broliuk.
— Jūs sakėte, sąžiningai...
— Vot graži pievelė. Sustosime atsipūsti,— nutraukė 

Martyną Bistrochodovas ir pasuko mašiną į lauko keliuką, ku
ris ėjo per nedidelį retą alksnynėlį.

— Čia, berods, baigiasi tavo valdos, Martynai. Aplaistysi- 
me sieną.— Bariūnas pasisuko visu kūnu į Martyną, iš kaž
kur ištraukė konjako butelį ir pateliūskavo jam po nosimi. 
Pagurklis kretėjo nuo nesulaikomo tylaus juoko.

— Betgi jūs sakėte, sąžiningai. . .— apmaudžiai pakar
tojo Martynas.

Bistrochodovas užgesino motorą ir skersomis žvilgterėjo 
į Bariūną. Jis buvo aiškiai nepatenkintas, kad bičiulis kažką 
ne vietoje leptelėjo ir todėl nori nenori teks atidengti savo 
kortas.

— O kodėl nesąžiningai? — paklausė neatsigręžda
mas.— Apsileidėliai neišpirko trąšų, susikaupė atsargos, vot 
ir parduoda. Kaip jie ten atsiskaito, mums nerūpi. Svarbu, 
kad tavo reikalas švarus.

Bariūnas išsitraukė iš mašinos stalčiuko stiklinaitę ir at
kimšo butelį.

— Švarus! — Martynas nusivylęs palingavo galva.— Su

kišti į privačią kišenę kolūkio pinigus. .. už valstybinį tur
tą. .. Nieko sau švarumas!

— Sveikas, broliuk! — užgėrė Bariūnas.
Martynas papurtė galvą.
— Kaip sau žinai,— tęsė Bistrochodovas.— Bet pamatysi, 

vėliau gailėsies. Prisimink užpernykščius metus. Taip pat 
norėjome padėti. Galėjome sukombinuoti išspaudų. Nesuti
kai. O kas iš to išėjo? Nuo viduržiemio pritrukai pašaro, su
varginai gyvulius. Gudrūs kolūkių pirmininkai prisipirko iš
spaudų ir švilpaudami įvykdė pieno planus, o tu pavasarį neš
tuvais nešei karves į ganyklą. Ne vieną, berods, ir papjovei. 
Še tau ir švarumas! Tau švari sąžinė, o kolūkiečiams tuščia 
kišenė. Imkime mūsų apšnekamąsias trąšas. Tu sumokėsi už 
jas nei daugiau, nei mažiau, kiek ima valstybė. Reiškia, 
kolūkio neapsversi. Tai viena medalio pusė. Trąšas susėsi 
ne į savo daržą, o į kolūkio žemę. Tie šimtai centnerių grū
dų, kurie užaugs viršaus, neis į tavo asmeninius aruodus, 
o visų žmonių naudai. Tai antra medalio pusė. Nesąžinin
ga. .. Mane tiesiog stebina tavo skrupulingumas, Vilimai. 
Jeigu žmogus turi sąžinę, tai ji turėtų graužti ne dėl nusi
žengimo formalumams, o todėl, kad nepasinaudojo gali
mybe pasitarnauti kolektyvo labui. Tavo galva, trąšos ver
čiau tegu lieka be naudos — matei, kokios krūvos suverstos 
po dievo stogu? — o ne kelia mūsų dirvų derlingumą. O aš 
kitaip manau. Aš galvoju: nusikaltimas pūdyti jas be nau 
dos, kai mums brangus kiekvienas grūdų centneris, kiekvie
nas mėsos kilogramas, kovojant dėl pirmenybės su Ameri
ka.— Bistrochodovas rožiniu liežuvėliu aplaižė plonas ap
džiūvusias lūpas ir pirmą kartą per visą pasikalbėjimą pa
sisuko į Martyną. Buvo nuoširdžiai susijaudinęs. Smailos 
vilkšunio ausys liepsnojo kaip elektros lemputės.

— Kažkas turėjo negauti trąšų, kiek buvo skirta.— Mar
tynas šiurkščiai atstūmė Bariūno duodamą stiklinaitę.— Iš 
kur tas likutis?

— Jau kalbėjome :— žiopliai negavo,— nekantriai atsa
kė Bistrochodovas.— Jiems taip ir reikia. Į blogą kolūkį, 
valdomą asilo pirmininko, kišk nekišęs, vis vien nebus nau
dos.

Martynas antrą kartą atstūmė stiklinaitę, kurią Bariūnas 
primygtinai bruko į rankas. Konjakas šliukštelėjo per kraš
tus. Bariūnas įsižeidęs nusikeikė, papildė stiklinaitę ir pa

davė Bistrochodovui. Tasai gėrė mažais gurkšniukais, lūku
riuodamas, čepsėdamas lūpomis, su tokia palaiminga smagu
rio išraiška, tartum šią valandėlę niekas jam daugiau ne
rūpėjo, tik patenkinti savo malonumą.

— Ta-a-aip...— Martynas nesiryždamas patylėjo.— Trą
šų, žinoma, reikia visiems. . . Bet šitokiu būdu, be pervedi
mo. . . Nežinau, koks kvailys galėtų kišti galvą. . .

Bariūnas nusikvatojo.
— Jis bijo, broliuk! — kreipėsi į Bistrochodovą, kumš

čiu trindamas ištryškusias ašaras.— Tu norėjai nuraminti jo 
sąžinę, o jis, pasirodo, neturi sąžinės. Jos vietą laiko užėmu
si kita poniutė — baimė. Ne tą mygtuką paspaudei, broliuk. 
Bergždžiai gaištame. Greičiau iš kunigo padarysi bedievį, 
negu bailiui įkrėsi sveiko proto.

Martynas įtūžęs pašnairavo į Bariūną.
— Jo reikalas.— Bistrochodovas išsiurbė likutį, pavar

tė stikliuką rankose, tartum gailėdamasis, kad jau tuščias, 
ir padavė Bariūnui.— Jeigu jam nerūpi kolūkio gerovė, ko 
mums kvaršinti galvą? Pagaliau jis teisus: šiaip ar taip šiame 
reikale esama tam tikros rizikos. Ar verta statyti ant kortos 
save kolektyvo interesų labui? Praėjo tie herojiški laikai, 
kada Matrosovas uždengė krūtine kulkosvaidžio ambrazūrą, 
užstodamas nuo priešo ugnies puolančius draugus. . .

Martynas staiga atidarė mašinos dureles.
— O aš dėl tavęs nelįsiu į ugnį, Bistrochodovai! — su

šuko jam į veidą.— Vadink mane, kuo nori: bailiu, apsi- 
draudėliu, savanaudžiu, bet save laikau padoresniu žmogu
mi už tave su Bariūnų. Aš nenoriu daugiau susipurvinti, 
negu esu susipurvinęs. Tau kas kita. Vienoje respublikoje 
susitepei rankas, perbėgai į kitą ir vėl švarutėlis, vėl viską 
pradedi iš naujo. Tu neturi savo namų, savo tėvynės, Bistro
chodovai, ir tu, Bariūnai. Tavo namai, Bariūnai, vogti! O aš 
turiu savo namus ir noriu, kad jie išliktų švarūs! — Marty
nas iššoko iš mašinos, užtrenkė dureles ir nuėjo svyruoda
mas kaip per siūbuojantį tiltą.

Abudu vyrai kelias akimirkas sėdėjo mašinoje, lyg perkū
no trenkti. Bistrochodovas baltutėliu plastmasiniu veidu, ku
riame išryškėjusios strazdanos žėrėjo kaip žarijos, Bariūnas 
melsvai raudonas, skenduoliškai išpampęs, įsmeigęs stiklinį

Nukelta į 4 psl.

Ignas Končius gimė 1886 m.
Lankydamas Liepojos gimna

ziją, Ignas Končius slaptoje 
kuopelėje studijavo socialdemo
kratų programą ir pogrindžio 
veiklos principus.

Baigęs gimnaziją, tapęs Pe
terburgo universiteto studentu, 
I. Končius dirbo Lietuvių stu
dentų draugijoje. Čia jis susi
pažino su prof. Volteriu, kuris 
tyrinėjo ir rinko Lietuvos etno
grafinę medžiagą. Kadangi tuo 
domėjosi ir I. Končius, tai šis 
darbas juos artimai surišo. Prof. 
Volteris parūpino I. Končiui ty
rinėjimo priemones ir davė nu
rodymus, o šis, apsišarvavęs ži
niomis, įsigijęs foto aparatą ir 
dviratį, atostogų metu pradėjo 
rinkti pakelėse ir sodybose esan
čių kryžių bei koplytėlių statis
tiką. Jis nukeliavo didelį skaičių 
kilometrų, nufotografavo ir ap
rašė daugiau kaip 1,000 kryž’” 
ir koplyteDaugiau kaip 1,000 
nuotraukų buvo padėta Kultū
ros muziejun Kaune.

1913 m. Ignas Končius baigė 
Petrapilio universitetą ir, norė
damas dirbti savo krašte, krei
pėsi' su prašymu į Rygos Švieti
mo apygardą tarnybai gauti. 
Prašymas buvo patenkintas ir, 
I. Končius buvo paskirtas ma
tematikos mokytoju į Palangos 
gimnaziją.

1915 m., prasidėjus Pirmajam 
pasauliniam karui, Palangos 
gimnazija buvo iškelta į Kauka
zą, į Stavropolio miestą. Kartu 
su rusais mokiniais buvo iškel
ta apsčiai ir lietuvių. Jų tarpe 
buvo daug neturtingų tėvų vai
kų. I. Končius juos globojo ir 
šelpė. Stavropolio apylinkėse bu
vo nemažai nuo karo pabėgusių 
lieutvių. I. Končius čia suorga
nizavo pabėgėlių komitetą ir 
jam pirmininkavo. Vėliau rūpi
nosi jų sugrįžimu į Lietuvą.

1924 m. I. Končius buvo pa
skirtas Dotnuvos Žemės ūkio 
akademijos docentu. Šias parei
gas ėjo iki 1926 m. 1926 m. bu
vo išrinktas Kauno universiteto 
Matematikos fakulteto docento 
pareigomis.

Čia, be savo tiesiogin ų 
pareigų universitete, jis pasi
reiškė kaip muziejininkas - et
nografas, zoologijos sodo ir oro 
muziejaus steigėjas, skautas — 

1939—40 m. I. Končius buvo 
paskirtas Vilniaus Universiteto 
valdytoju. Ramų ir kūrybingą 
darbą nutraukė 1940 m. birželio 
15 d. rusų - bolševikų okupaci- 
ja.Užėjus naujam okupantui vo
kiečiui, I. Končius buvo išrink
tas Vyriausio savitarpinės pa
galbos komiteto pirmininku. 
Šias sunkias pareigas ėjo, kol 
pasitraukė iš tėvynės Vokieti
jon.

Dabar apsistojo Berlyne ir 
dirbo adv. R. Skipičio vadovau
jamoje Lietuvių draugijoje. 
1945 m. vasario mėn. pradžioj 
jam teko kraustytis į Sudetų 
kraštą, netoli Graslitz’o. Ten gi
rininkų sodyboje mums teko 
kartu praleisti keturis nera
maus gyvenimo mėnesius, nors 
ir neteko girdėti bombų spro
ginėjimo. Tam be prasmės ei
nančiam laikui praleisti I. Kon
čius pradėjo drožinėti I .Kon
čius apsistojo Bayreuthe. Lietu
vių tremtinių atstovų suvažia
vime buvo išrinktas į Vyriau
sią tremtinių bendruomenės ko
mitetą, buvo jo pirmininkas, vė
liau apsigyveno Wiesbadene.

1949 m. atvyko į JAV, į Bos
toną. Čia jam pavyko gauti dar
bą ‘‘Tufts University’’ fizikos 
tyrimo laboratorijoje. Sulaukęs 
gražių 75-rių metų, pats pasi
traukė į pensiją. Šiuo metu I. 
Končius gyvena Bristol, Conn., 
savo jauniausio sūnaus šeimoje. 
Amerikoje jis nesėdėjo rankų 
susidėjęs, išleido: 1. “Medžio 
drožiniai gimtajam kraštui pri
siminti”, 2. “Žemaičių šnekos”, 
3. “Žemaičių kryžiai ir koplytė
lės”. Kiti jo moksliniai ir kraš
totyros darbai yra paminėti 
Liet. Enciklopedijoj (žiūr. XII 
tom., 313 psl.).

Bristolyje gyvena tik vie
na lietuvių šeima. Kadangi I.. 
Končius turi labai daug draugų, 
pažįstamų,. buvusių studentų, 
kurie šiandien yra daktarai, in
žinieriai, agronomai, miškinin
kai, tai, reik manyti, atsiras ne
mažai norinčių jį pasveikinti. I. 
Končiaus adresas: 74 Vander
bilt Rd., Bristol, Conn. 06010.
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ANTANAS
& RŪKAS

MANO
TAUTOS ISTORIJA
Tai Lietuvos istorija eilė-
mis nuo ledų slinkimo ga — 
dynės ligi šių dienų.K Kny
gos išleista 300 egzemplio
rių liuksusiniame p popie- 
ryje, drobės viršeliais,lenk 
tais celofanu, 81/4 ant 
101/4 colio formato, iliust
ruota Viktoro Petravičiaus 
medžio ir lino raižiniais. 
Kaina 5 doleriai. Knyga 
niekur kitur neplatinama, 
gaunama tik pasiuntus 5 
/penkis/ dolerius šiuo ad
resu: Mr. A. Rūkas, 3346 
West 65-th Place, Chicago, 
Illinois 60629, U.S.A.

Antano Rūko šie eilėraš 
čiai pralenkia jo visą lig
šiolinę kūrybą ir forma, 
ir turinio brandumu, ii 
jausmo nuoširdumu. Iš ti 
krųjų tai ne atskiri eilė
raščiai, bet visa poema, 
originaliai sugalvota ir gra 
žiai sukurta.

Galima sakyti- tai dvie
jų kūrėjų darbas, nes Pet
ravičiaus raižiniai tiek 
gausūs ir tiek originalūs, 
kad eina lygiagreta su po 
emos tekstu.

Bendrai, tai darbas, ko 
kių retai pasirodo.

Štai įžanginiai posmai:

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 1966. VIII. 31. -34(1008)

A. Žmuidzinavičius LIETUVOS EŽERAS

A. Žmuidzinavičius — REGĖJIMAS

KAI DAR NEBUVO LIETUVOS 
Prieš amžių amžinųjų tūkstančius, 
kai griuvo milžinai ledų kalnai, 
daug aukštesni už everestus 
ir spindį nežinotais sidabrais, ,
nebuvo nieko— 
nei berželio kumpo, R
nei kiškio, ’
nei žmogaus, 
nei Lietuvos.

Tebuvo laikas----
ištįsęs, nerangus, miglotas ir vienintelis, 
kaip amžinybė.
Tik Ižikas ir ledų kalnai,
kurių nušalusios, didžiulės kojos tirpo, 
skalaudamos pakalnėn riedančias uolas.

Juodų juodžiausiaja tamsa 
dunksojo debesys, neleisdami ateit 
neleisdami ateit dienoms 
tarpekliuosna ir daubosna 
ir ten, kur baigėsi kalnai 
ir tivuliavo bandenys, 
storiausiomis miglų paklodėmis dangstyti, 
vis nesurasdami tikros tekėjimo linkmės, 
vis tvinkdami, 
vis dusdami 
ir vis nerimdami.

Stepas Vykintas
— Stepas Vykintas, tikra pavarde 

■ Povilavičius, pernai lapkr. 23 su
laukė 60 metu amžiaus. Laikraščiai 

Spaudoje S. V. pradėjo bendra
darbiauti dar būdamas Rokiškio 
gimnazijos moknys,

Buvo redaktorium šiaurės 
Lietuvos, žemaičių Balso, Biržų ži
nių ir Mūsų krašto. Nuo 1932 m. 
iki 1938 m. buvo ’’Lietuvos Aido” 
kultūriaus skyriaus redaktorium.

Nuo 1925 m. Neo-Lltuanijos kor- 
porantas, dabar filisteris; nuo 1945 
m. Vlike atstovavo Nacionalistų 
partijai; 1946 m. kartu su kitais 
Įsteigė Lietuvių Demokartų partiją, 
1948 m. pasivadinusią Lietuvos At
gimimo sąjūdžiu, kurio valdybos pir
mininku buvo dvi kadencijas.

Dabar S. Vykintas moko Vasario 
16 gimnazijoj.

Dalia Kolbaitė / “Miestas saulėje”

Petras Tarutis

Petras Tarulis, tikrąja paverde 
Juozas Petrenas, g, 1896 m., taigi 
šiemet švenčiąs 70 metų sukakti, 
visai neatrodo esąs senyvo amžiaus, 
yra pilnas kūrybines energijos ir 
sumanymų. Netrukus Nida išleidžia 
jo romaną ’’Vilniaus rūbas”, kv o 
rankraščiuose jis turi dar porą nau
jų dalykų.

P. Tarulis, 1921 m. išspausdinęs 
keletą savo raštų V. Krėvės red 
’’Skaitymų” žurnale, netrukus atsi
randa pačiame moderniausiame liet, 
literatūros sąjūryje — ’’Keturiuose 
vėjuose”, redaguoja ”K. V.” žurna
lą ir pats rašė ekstravagantiško 
stiliaus apysakasl924 m. išleido jų 
rinkini], vardu "Mėlynos kelnės”.

Po to perėjo į žurnalistiką, ir tik 
po 20 metų ’’tylos” — 1948 m. išlei
do naują savo knygą, bet jau visai 
konvencionalaus stiliaus, pavadinęs 
dar kiek vėjiškai ’’žirgeliai padebe
siuos”. čia jis užsirekomenduoja 
kaip įdomus pasakotojas. Vaikystės 
atsiminimų nuotrupos pagauna skai
tytoją jausmu, o gyvenimiškos apy
sakos — nuotykiu, intryga ir per
sonažų ryškumu. Tuo pasižymi ir 
jo naujasis romans.

KŪRINIAI ŠILUVOS KOPLYČIOS ŠVENTINIMO 
IŠKILMĖMS

Šiluvos koplyčios Washing 
tone šventinimo iškilmėms 
keturiems kompozitoriams 
buvo užsakyta parašyti pa
gal duotus tekstus religim 
nės muzikos kūrinių.

Komp. J. Žilevičius, iš- rtems solistams:P.Bičkie 
klausęs tuos kūrinius Drau nei, R.Mastienei, J. Vaz - 
ge duoda ju muzikinę apž - neliui ir solistų kvartetui, 
valgų. tiktai neparašyta, kas bus

Komp. J. Gaidelis parašesketvirtas kvarteto narys, 
labai originaliai"Tikinčių- 
jų maldą".kurią išpildo 4 
solistai- kvartetas.

Komp.Br.Markaitis pa
rašęs trilogiją"Nenuženk 
nuo akmens".Kūrinys e- 
sąs labai sudėtingos har
monijos.

Komp. J.Kačinskas pa
rašę s" Lietuvos karalienė" 
taip gi sudėtinga muziką.

Komp. J. Bertulis para

šęs muziką A. Jasmanto 
žodžiams"Juodbruvė mer
gaitė? Šio muzika esanti 
konvencionali, be naujovių.

Visi šie kūriniai iš ank
sto jau pritaikyti tam tik-

Šie kūriniai bus išpildy
ti Washington'e rugsėjo 3 
ir 4 dienomis.

• Prof.dr.Arūnas Liulevi 
čius už pasižymėjimą dės 
tant matematiką Chicagos 
universitete- gavo premiją 
$1OOO, -Jis yra vienas iš 
lietuvių profesorių, kurie 
gavo tokias premijas.

DALIA KOLBAITĖ cikaga, amerka
Studijavo Čikagos Meno Institute ir Čikagos universitete, kuriame įsigijo MA 
iš Prancūzų literatūros ir kalbos. Dalyvavo Jaunųjų Dailininkų (1963 ir 1966), 
Dainavos stovyklos (1964) ir Northern Illinois universiteto (1966) parodose.

SOVIETINĖ MOKSLŲ 
AKADEMIJA 

pradėjo leisti penkiatomį 
veikalą -"SSSR tautų kalboj 
Į "SSSR tautų" sąrašą 
įtraukti ir latviai, lietuviai 
net ir senieji prūsai. Lietu 
vtų kalbai paskirta 27 pus 
lapiai. Skyrių rengė šeši , 
lietuviai kalbininkaitK. UI 1 
vydas / vadovas/, V .A mb ra 
zas.V.Vattkevičiūtė, A. Va 
leckienė, K. Morkūnas, A . 
Sabaliauskas. /Elta/

SHRINE OF THE IMMACULATE CONCEPTION
[Tai yra didžiausioji katalikų bažnyčia visoje Amerikoje 
Joje yra 36 koplyčios, kurių tiktai kai kurios įrengtos. 
Todėl laukiama, kad kas jas įrengtu, kaip vieną kad da
bar įrengė lietuviai. Koplyčios šventinimas-atidarymas 
įvyks šį savaitgalį, rugsėjo 4-5 dienomis. Tc“Ic 
mis Washington'e vyks didelis lietuviu kunigu suvažiavi 
mas. sioje oažnyčioje įvyko aną savaitę JAV preziden 
to jauniausios dukters vestuvės, kurios plačiai buvo ro
domos per televizijos tinklus.

Tomis dieno-

žvilgsnį į atkimštą konjako butelį, pastatytą tarp kojų.
— Užsigavo, broliuk. . .— pirmas pravėrė burną.
Tie žodžiai, tartum injekcija, atgaivino Bistrochodovą. 

Jis išpuolė iš mašinos ir pasileido paskui Martyną, -maldau
jančiai šūkčiodamas:

— Palauk! Palaukit! Pavėžėsiu atgal. . .
Martynas numojo ranka neatsigręždamas. Iš įtūžimo dre

bėjo visi sąnariai.
— Vilimai! Nesusipratimas. . . Mes kalti — nepasvėrėme 

žodžio — atleisk. . .
Martynas atsigręžė.
— Nebijok! Ne mano būdui kitą skandinti. Atsiras, kas 

judu paskandina.
— Aš ne dėl to. . .— Bistrochodovas jau susitvardė, net 

įstengė maloniai nusišypsoti.— Nekalto nepaskandinsi, Vili
mai, nors ir labai norėtum. O kad esu kaltas, niekas neįro
dys. Nėra ko mums pyktis, Vilimai. Geriau pagalvojęs, pats 
pamatysi, kad nenorėjau tau blogo, ir gal šiandien pat kitaip 
pažiūrėsi į mūsų pasiūlymą. Grįžk, nuvešiu į kaimą.

— Žinau, kad neįrodys: šaudytas kiškis moka pėdas 
mėtyti. Bet vieną gražią dieną ir toks gudruolis užšoks ant 
medžiotojo. Užšoks! Be mano pagalbos. . .— Martynas nusi
gręžė ir dingo dulkių debesyje, kurį sukėlė pravažiavęs 
sunkvežimis.

„Po velniais! Pirmą kartą gyvenime išplūdau žmones į 
akis. Niekšai! Bendrininką atrado. . . Užpuolė kaip varnos 
maitą. . . Toleikiui nebūtų išdrįsę to pasiūlyti. Taaaip. . . Yra 
žmonių, prie kurių limpa įvairūs parazitai. Svarinkis, nesi- 
švarinęs, o, žiūrėk, po kelių dienų vėl atsiranda utėlių. . .“ 
Martynas susigūžė, tartum už apykaklės būtiĮ šaltas van
dens lašas užtiškęs: jame sukilo du prieštaringi jausmai ir, 
artėdami vienas prie kito, ėmė pašėlusiai suktis, tartum du 
viesulo nešami dulkių stulpai. Nutrenkęs nuo stalo Šileikų 

virtuvėje neišgertą stiklinę, jis pajuto kažkokį pasitenkini
mą, pagarbą sau. Tas pats šiltas, drąsinantis jausmas jį 
apėmė ir dabar, išplūdus Bistrochodovą su Bariūnų ir atsi
sakius jų „paslaugos". Tai buvo vienas jausmas. Neseniai^ 
Grigo akyse apkaltinęs Toleikį, jis pasijuto gėdingai paže
mintas pats prieš save. Jeigu būtų susigaudęs savo dvasi
nėje būsenoje, būtų ją maždaug taip apibūdinęs: „Aš sten
giuosi būti doras, tačiau tai, matyt, ne mano jėgoms. .
Panaši nuotaika jį apimdavo, prisiminus pasikalbėjimą su 
saugumo darbuotoju. Tas pats savo menkumo pajutimas, pa
nieka sau apėmė Martyną ir dabar, pagalvojus, kad Bistro
chodovas su Bariūnų išdrįso pasiūlyti jam nešvarų sandėrį. 
Tai buvo kitas jausmas. Taigi, tiedu prieštaringi jausmai ar
tėjo vienas prie kito, pašėlusiai sukdamiesi, tartum vėjo ne
šami dulkių verpetai, kol pagaliau antrasis, stipresnis, pra
rijo pirmąjį ir, pergalingai staugdamas, nuūžė toliau.

Prie raštinės durų Martynas sutiko Povilą Naviką. Įga
liotinio išvaizda ir laikysena — šeimininko, kuriam viskas 
kuo puikiausiai klojasi. Iš tiesų, kas galėjo pamanyti, kad 
atsiras šaunuolis, kuris vienu vėzdo smūgiu išspręs, atrodo, 
neišsprendžiamą klausimą.. . Žinoma, padorumo dėlei rei
kia apgailėti Toleikį, tuo labiau, jog daugumas čia jo gailisi, 
bet, nors veidas gedulingai nutaisytas, širdis polką šoka. 
Ir kaip nešoks, juk tas vėzdas kartu nutrenkė ir pančius, 
kausčiusius jį, įgaliotinį. Prie Toleikio nemokėjai žingsnio 
žengti. Tavo nurodymai, patarimai, pamokymai atrodė kvai
li, nereikalingi, o jeigu valdyba kai kuriais iš jų ir pasinau
dodavo, tai pirmininkas duodavo suprasti, kad čia joks įga
liotinio nuopelnas, nes. tokį sprendimą padiktavo susiklosčiu
sios aplinkybės. Žodžiu, žmogus jauteisi visiškai nereika
lingas. Troškai veikti, pateisinti savo etatą, atlyginimą, o 
veikimui jokios dirvos. Jeigu ne kiti kolūkiai, kurių pirmi
ninkai sukalbamesni, galėtum pagalvoti, kad veltui duoną 
valgai. Bet štai kolūkio vairą paėmė Martynas, ir tu vėl 
savo vietoje. Vėl tek-šnoji kolūkiečiams per petį, stengdama-, 

sis prabilti į jų pilietinę sąžinę iškalbingais pamokymais, 
atitinkančiais dienos temą, aiškini, kad reikia greičiau sėti, 
nes „nepasėsi, tai nepiausi", patarinėji pirmininkui, kokio 
darbo pirmiau griebtis, kaip organizuoti vienokias ar kito
kias priemones. Martynas tyliai niršta, bet nedrasko akių 
kaip Toleikis. Lyg ir daro savaip, vaizduodamas savarankiš-' 
ką, tačiau tavo darbo vaisiai vis dėlto matyti: jau nubrauktos 
poilsio dienos. . . O vėliau. . . na, vėliau pažiūrėsim, drau
gas. . . Svarbu, kad iššniukštinėjai rajono viršūnių nuotai
kas, žinai, iš kokios pusės vėjas pučia. Jurėnas, atrodo, tavi
mi nepatenkintas, bet greitai turės pakeisti savo nuomonę.

— Išvažiuoju,— tarė Navikas, dėdamasis, kad atsitikti
nai susidūrė su Martynu, o iš tikrųjų jo laukė.— In „Jau
nąją Gvardiją". Verdenis dega.

— Eik jau,— nusistebėjo Martynas.— Kas atsitiko?
— Sėjos terminai, draugas. Matei suvestinę? Trečioje 

vietoje iš antro galo.
— „Jaunoji Gvardija“ kasmet vėluoja. Dirvos žemos.
Užuot atsakęs, Navikas ėmė pasakoti apie vakarykštį raj- 

komo biuro posėdį sėjos klausimu, paskui peršoko prie „Auk
sinės varpos" kolūkio, kuris šią savaitę baigsiąs sėti kuku
rūzus („Šaunuoliai, draugas! Pilną planą išspaus!“), užsi
minė, šįryt kalbėjęs su Jurėnu, ir, netikėtai pakeitęs temą 
(„Sukrečiantis posūkis žemės ūkio politikoje!"), užbaigė 
savo tiradą citata iš paskutinio CK nutarimo. Nors Navikas 
nepasakė nė žodžio, tiesioginiai liečiančio Liepgirius, tačiau • 
tarp eilučių Martynas išskaitė tai, ką įgaliotinis norėjo užuo
lankomis pasakyti: Jurėnas labai nerimauja dėl sumažinto 
kukurūzų plano ir nepameta vilties, kad Vilimas apsigalvos.

— Naujas kursas griežtai smerkia asmenybės ujimą,— 
tęsė Navikas.— Žmogus nūnai savo valios viešpats, supran
tama, kiek suderinama su partine — valstybine linija. Kiek
vienam kuo plačiausią iniciatyvą! Neribotos perspektyvos 
asmenybei vystytis ir klestėti, draugas. Niekad žmogus ne
turėjo tokios didelės autonomijos. Didinga? Labai! Gražu?

PEDAGOGINIS LITUA
NISTIKOS INSTITUTAS 

I kuris veikia Chicagoje, 
! mokslą pradeda rugsėjo 17 
i d.,9 vai. 30 min. ryto, Pir 
j mąjį semestrą bus dėsto

ma: 1. Bendrinės lietuviu 
i kalbos kursasisakiniai su 
i palyginamaisiais posa- 
! kiais ir jų skyryba, reika 
i lų raštai, vertimai iš ang 
; lų kalbos /D. Velička/. 2 .

Lietuvos istorijos proble 
mos/dr.V. Sruogienė/. 3 . 
Lietuvių kalbos istorija 
/K J) .Girvilas/ 4.Lietuvių 
literatūros metodika ir 
mokyklinė praktika.5. Eks 
presionizmas.estetizmas, 
futurizmas ir jų atgarsiai 
lietuvių literatūroje /D.Ve 
lieka/. - Gyvenantieji už 
Chicagos ribų Institute 
dėstomus kursus gali išet 
|ti neakivaizdiniu /kores- 
pondenetniu/ būdu.Institu 
te neakivaizdiniu būdu bus 
dėstomas ir aukštesnio
sios mokyklos kursas, ku 
ris taikomas tokios mokyk

Nukelta j 5 psl.
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VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 
A f A

URŠULĖSį KUKLlERIUTĖSr PRTŠMANTIENĖS, 
gyvenusios Vest Brome, P.Q.

Kai vyrai /J. Adomaitis ir A.Mylė/ žaidžia šachmatais, moterys,įtempusios visas jėgas, daugiau, negu pavergtoje Lietuvoje nešio- 
damos plytas prie statybų, kovoja dėl pirmenybės. Būrys fotografų fotografuoja Montrealio ir Ottawos lietuviu susitikimo vaizdus.

Foto J. Siaučiulio.

MORN
I looked out on the early morn, 
the beauty I beheld

I dare not try explain the scene, 
because its hard to tell

I looked into the firmament, 
which in the distance far

There shown with lovely brilliance, 
the bright and morning star

The beauty of God's handiworks, 
forever holds my gaze

And I will always serve the Lord, 
the balance of my days.

/ c /

/ /James F. Hawkins
Siomis'dienomis Montrealyje viešėjo ypatingas 

svečias iš Washington'o, kurio matome čia atvaizi 
dą,-taip. J.Hawkins, poetas, kurio eilėraštis į- 
dėtas čia pat. Įdomu, kad svečias, atvykČs į Mont 
realį, paskambino į N.L-vos redakciją ir gražiai 
lietuviškai prakalbėjo. Susitikus, išsikalbėtą, kad 
p. Hawkins yra buvęs Lietuvos atstovybės Washing 
tonę tarnautojas, o dabar jis žymus pašto valdinin
kas ir ruošiasi būti kunigu. Svečias redaktoriui į- 
teikė paštu leidinį, stambu žurnalą, kdriame du 
puslapius užima jo eilėraščiai. Atvaizdas rodo, 
p. Hawkins yra kalbėjęs į Lietuvą per Amerikos 
Balsą. Atvaizde jį matome su AB darbuotoju p. 
Petručiu darant pasikalbėjimą. Montrealy sve- 
viešėjo su būriu savo bičiuliu. Pono Hawkins 
asmenyje lietuviai turi gerą ir nuoširdų drau 
gąjuodos odos žmonių tarpe.

Kultūrinė kronika.
PEDAGOGINIS INSTI

TUTAS...
/Atkelta iš 4 psl/ 

los nebaigusiems,bet no
rintiems ją baigti.Kreip
tis šiuo adresu:P. L.Insti 
tūtas, 5620 S.Claremont 
Ave. Chicago, Ill, 60636 .

SUKA NAUJĄ FILMĄ
Lentvario apylinkėse 

šią vasarą daromos nuo
traukos naujam f ilmui.var 
du "Atrask mane rudenį" , 
pagal G.Kanovičiaus ir V . 
Rimkevičiaus /"Studentu" 
autoriaus/scenarijų.Rėži 
sor ius A Igirdas A raminas 
operatorius D.Pečiūra Pa 
grindinėse rolėse Eugeni 
ja Pleškytė ir Kauno dra 
mos teatro aktorius J.Ur 
monavičlus. /Elta/

NEUŽTENKA MOKYKLŲ
Į 280 vietų Šiaulių pėda 

goginiame institute šiemet 
buvo 490 kandidatų. 210 iš 
jų turės bandyti stoti į ko 
kiakitą aukštąją mokyklą, 
arba laukti kitų metų, ar ir 
visai atsisakyti stud i jų. E.

GEEL0NG0 LIETUVIŲ 
MENININKŲ VIEŠNAGĖ 

H0BARTE
Š.m. birželio mėn. viduryje — 

ilgojo savaitgalio metu — Hobar- 
te viešėjo Geelongo “Suktinis” ir 
davė vietos lietuvių bendruomenei 
tautinių šokių ir dainos koncertą. 
Hobarto ir apylinkių lietuviai bei 
jų australai svečiai turėjo progą 
pasigrožėti seniai bematytais lietu
vių tautiniais rūbais, šokiais, dai
na bei muzika.

Hobartiškiai atsilygindami už 
tokį svečių pasiaukojimą, prisirin
ko koncertan beveik visu šimtu 
procentų — prikimšo salėn lyg 
silkių bačkon ir dar daugiau šokė
jus suspaudė. Bet Geelongiškiai — 
drąsūs vyrai ir moterys, vieną kar
tą nutarę ir pasiryžę, daugiau jau 
neabejojo ir šoko ir dainavo iš vi
sos širdies, atiduodami ir prakaitą 
ir kolorijas.

Suktinis atsivežė gražiai parink
tą ir išmoktą programą.

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

• Atidaryta iki spalio 11 dienos.

> Nuolaida žuvautojų klubams 
ar grupėms pavasari ir rudeni.

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

GEORGE LAVINSKAS
ALLSTATE INSURANCE 

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

Geras žuvavimas.

Uniueiial Cleaned & ZJailotJ
9 Valau ir taisau vyriškus ir moteriškus drabužius.
• Siuvu naujus pagal užsakymus vyriškus paltus, 

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

lol Wellington St.) Tel- 769-294 1

ŽMUIDZINAVIČIAUS
NORAS NEIŠPILDYTAS 
"Pasistengsiu ir toliau 

būti naudingas, iki kol ma
no atgyvenęs asmuo atsi
ras po žydinčia velėna šio 
filialo sode, -kalbėjo dai
lininkas Antanas Žmuidzi
navičius šį pavasarį, kovo 
22 dieną, kai jo paties na
muose, Kaune, buv. Kalnų, 
vėliau V.Putvinskio gatvėj 
/dabar Sal. Neries/,buvo 
atidarytas dailės muzie
jaus skyrius/filialas/,skir
tas jo kūriniams laikyti. 
Tie žodžiai aiškiai skam
bėjo, kaip testamentas-pa
laidoti jį čia pat, šalia jo 
kūrinių, sodelyje, prie na
mo, kuriame dailininko gy
venta beveik visa ilgo, 90 
metų amžiaus antrojipusė.

Vos nepilni penki mėne
siai po tų testamentinių A . 
Zmuidzinavičtaus viešai, 
draugų ir valdžios atstovų 
akivaizdoje pasakytų žo
džių, jis, rugpiūčio 9 d. mi
rė ir rugpiūčio 11 d.buvo 
palaidotas ...toli užmiesty 
Petrašiūnų kaplnėse/Da- 
barten pagrindinės Kauno 
kapinės/Pageidavimas ne 
įvykdytas.

Pašarvotas A. Žmuidzi
navičius buvo M. K. Č iur- 
lionio vardo Dailės muzie
jaus salėj. Laidojant pasa
kytose kalbose dailininkas 
buvo pagerbtas, kaip di
džiai nusipelnęs kultūrinin
kas, bet visiškai nutylėta 
jo kaip ankstesnioji,taip ir 
vėlesnioji visuomeninė 
veikla.Buvusio uolaus Lie
tuvos nepriklausomybinin- 
ko, Lietuvos Šaulių Sąjun
gos pirmininko, nors vėliau 
ir sovietinio deputato ir so-

LIETUVOS DIPLO-
TIJOS ŠEFAS 

praneša, kad mirus konsu 
luiA.Polikaičiui ir nesant 
galimumų kitam konsului 
veikti,Lietuvos konsulatas 
Sao Paulo yra likviduotas .

Todėl visais reikalais , 
kurie buvo atliekami Sao 
Paulo konsulate, reikia 
kreiptis Į Lietuvos pasiun 
tinybęRio de Janeiro, Rua 
Me ico 98 a/7O8.

vietinio akademiko /Mas
kvos dailės akademijos na- 
rio-korespondento/ dabar
tinės valdžios ir komparti
jos atstovai, dalyvavę lai
dotuvėse, nesiryžo-bent 
prie atviro kapo-A. Žmui
dzinavičiaus pakelti į ko
munistų palaimintuosius .

/Elta/.
DU KLAUSIMAI....
/Atkelta iš 3 spl./ 

būtu prasminga kartu m i 
nėti ir sen. Lietuvos vals 
tybės pradžios dienas.

PS. Varines,geležines , 
sidabrines, auksines, dei
mantines,gintarines. .. as 
menines ir dažniausia as 
meniškas sukaktis ir to
liau palikime ligi skaityto 
jų žiovulio linksmai ar liūd 
nai minėti laikraščiams . 
Pasukus į šalį, -kas pro
centiškai apskaičiuotų, ku 
rios "kepurės" sukaktys

TRAILS END LODGE
VASARVIETE

( Prie Pigeon ežero Ontario)

• Galima išnuomuoti su valgiu 
arba patiems virti.

• Turime laivus ir motorus.

Mirė 1965 m. rugsėjo 14 d. Gimusi Lietuvoje, Vil
kaviškio apsk.,Gižu vai.,Rūdos kaime.

Mano žmonai pagerbti bus laikomos šv. mišios 
š/m rugsėjo mėn. 17 d. 9 vai. ryto. Po to bus pa
minklo pašventinimas. Iškilmės vyks St.Rose de 
Lima bažnyčioje Svitsburge, P.Q.
_ Maloniai kviečiu visus gimines,draugus ir pa
žįstamus šiose iškilmėse dalyvauti. Po pamaldų 
visus kviečiu į farmą, kur bus paruošti užkandž iai.

URŠULIUK'.
Tu buvai mano karo audrų palydovė ir gyveni
mo švyturys. Peranksti užgesai ir palikai mane. 
Ilsėkis ramybėj ir lauk manęs. Tavo Nikutis.

Lieku giliam liūdesy N, Prišmantąs.

daugiausia ir įkyriausia 
yra minimos, kodėl ir ko
dėl jos neobjektyvios, nes 
kiekvieną sukaktininką pa 
verčia karikatūrine ir ka 
rikatūriška "tobylybe" 
/tarsi tobulesne už Abso 
Hutą'./, ko žmonėse, nors 
pasikark,nė su Diogeno ži 
buriu nerasi.

Lietuvos nepriklausomy 
bes 1918. II. 16 metų datą, 
jei pvz.1968 metų sukakti 
nę,geriausia ir skelbti be 
poetinių ar poezinių prie
monių-. .. 50 metų sukak 
tis. Būtų vyriškiausia ir 
nesaldžlarūgštiška. Betgi 
dėl visko ne pro šalį ir ne 
užmiršti,kad,istoriškai ir 
griežtai imant,atkurtosios 
Lietuvos valstybės "auksi 
nis"/5O metų sukaktis/ju 
biliejus jau šiemet /1966 . 
II. l-5/praėjo,o 1968 metuo 
se būtų jau 52 metai,t.y. 
2 metai jau būtų griebta iš 
"deimantinto"jubiliejaus .

Atsikūrusioji Lietuvos 
valstybė yra skelbta 1916 
m.kovo 1-5 d., 1917 m.lie 
pos mėnesį, 1917 m.rugsė 
jo 1-23 d., 1917 m.lapkri
čio 2-10 d. ,1917 m. gruo
džio 11 d. ir, galop, jau iš 
didžiausiu vargų ir pavojų 
atkuriamai Lietuvos vals 
tybeibeišbrendant.visuoti 
nai proklamuota 1918 metų 
vasario 16 dienos aktu.

•7 WHOLESALE & RETAIL
4115 ST. LAWRENCE BLVD. MONTREAL, QUE. TEL. V I - 2 5319.

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

IR KITI ĮVAIRŪS MEDŽIO DIRBINIAI.

K. KIAUŠAS ir J ŠIAUČIUL1S.

IŠ ČIA PASIŲSITE SIUNTINIUS SAVO GIMINĖMS PILNAI GARANTUOTOMIS

30% - 40% žemiau rinkos kainos.

Baltica Investment Corp.
Autorizuotas kapitalas $ 120.000

J. Skučas, Prez. RA 2-6152 6966—44 Avc. Rsmt.
Superkame sklypus ir žemę JV1' >i • 11«-;«I y į e bei apylinkėje.

Už indėlius mokame R1?., divdenrl'

Montreal, P. Q.
Adresas: 547 Lafleur Str., LaSalle.

ME 7-6727

Tel. DO 6-3884.

DE LUXE CLEANERS
Sav. P. RUTKAUSKAS

117—6th Avenue, Lachine.

GALĖSITE GAUTI GERIAUSIOS ANGLIŠKOS VILNONĖS MEDŽIAGOS VYRIŠ
KIEMS IR MOTERIŠKIEMS KOSTIUMAMS, PALTAMS IR SUKNELĖMS.

TURIME DIDŽIAUSJ PASIRINKIMĄ KAŠMIRO, NAILONINIU IR ŠILKINIŲ 
SKARELIŲ.
TAIP PAT PRIIMAME UŽSAKYMUS VYRIŠKIEMS KOSTIUMAMS- Made to measure
- IŠ GERIAUSIŲ ANGLIŠKŲ MEDŽIAGŲ. KAINA $50.-, EXTRA KELNĖS $12.-.

Viskas pirkėjo naudai.

S A V .C II K A U F M A N A S . 
Buvęs audinių fabriko “ L i t e x" vedėjas Kaune. 
Laisvai kalba lietuviškai.

LaSALLE AUTO .SPECIALIST Reg’d
SAV. G. DESROCHERS 

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

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

namų 366-4203

BELLAZZI - LAMYJNC’
DO 6-6941 7682 Champlain Blvd. I-aSalle
Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmas. 
Insuliacija, Ten . Test, Masonite, statybinis popieri*.

Telefonas 768-6679

WIN DSOR
DRY CLEANERS & DYERS CO. LTD. 

Valome visokius drabužius ir kitą Jūsų namų apyvoką.
Savininkai:

A. Keršys, P. Pi tiulis, P Keršulis, A. Gieibus.
1205 CHURCH Avc., Verdun, Montreal.

FILATELISTŲ ŽINIAI I 
PERKU NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS 

PAŠTO ŽENKLUS - VOKUS - ATVIRUTES • 

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

SU PABItlLYMAIS j W.E. NORK U ,2847 

EOOINGTON STKET, PHILADELPHIA, PA. 

10197 USA.
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MtTSUWP ORTAS'
VEDA KAZYS BARONAS

TAUPYK IR SKOLINKIS
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAUSIAME

TORONTO LIETUVIU KREDITO KOOPERATYVE P A R A M A 
KAPITALAS SIEKIA DU SU PUSE MILIJONO DOLERIU 

MOKAME: DUODAME:
4.4% ui depozitus Morgičius iš 6(4%

numatyta ui Šerus Asm. paskolos iš 7% 1
Asmenines paskolas duodame iki $5,000.- ir morgičius 
valdžios nustatytų normų, 66% įkainuoto turto.
Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, bet nedau

giau $2,000.- Asmeninės paskolos, mirties atveju,apdraus 
tos iki $5,000.-
Paramos nariais gali būti kiekvienas lietuvis gyvenus 
Kanadoje.
Kasos valandos: Kasdieną nuo 10 vai. iki 3 vai. p.p., 
išskyrus sekmadienius. Pirmadienį ir penktadienį vakarais nuo 
4 vai. 30 min. iki 8 vai. 30 min. Šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vai 
p.p. (liepos ir rugpiįieio men. šeštadieniais uždaryta).

Būstinė: Lietuviu Namai - 1129 Dundas St. West, 
Toronto 3, Ont. p Telefonas L E 2- 8723.

|W#>'

5v. Jono Gerojo Ganytojo stovyklos salėje laikomose pamaldose žmonėms nesu- 
telpant ir, bendrai, susidarant nepatogumu salėje laikant altorių, buvo prista - 
tvta koplyčia, sujungta su sale ir lauku. Dabar Wasagos vasarotojai gali pamal 
dose dalyvauti po atviru dangumi, kaip matome atvaizde.Reportažas iš Toronto

PAŠNEKESYS METRO TRAUKINYJE
Požeminis traukinys,pa 

daręs geroką vingį ties 
Union Station, važiuoda
mas į šiaurę,pradeda pa 
stebimai kopti į viršų. 
Queen stotyje į vagoną pri 
lipa tiek daug keleivių, kad 
nesuskubę suabejoja ir, ne 
neišdrįsę brautis į vidų , 
lieka stovėti perone. Nors 
vagonas vėsinamas, bet vi 
duje tvanku. Besitęsian
čios vasaros karščiai jau 
čiami ne tik požemyje, bet 
ir šaldomajame vagone. 
Žmonės ankštai susispau 
dę. Vieni, suspėję užimti 
vietas,s ėdi,daugumas sto 
vi, o kiti laikosi palubės 
turėklu.

Visai greta, netoli durų 
stovinčios ponios kalbasi 
lietuviukai. Jos puošniai 
apsirengusios ir,greičiau 
šia,grįžta iš apsipirkimo 
ekspedicijos. Jų rankose 
skoningai įvyniotos, dai
liai įrištos kartoninės dė 
želės teigia,kad mūsų lie 
tuvaitės dar nesukanadė - 
jo.Vletlnės moterys savo 
pirkiniui namus nesiveža. 
Juos pristato krautuvės 
mašina.

Abitautietės šnekučiuo 
jas! apie sparčiai besiar 
tinančią Lietuvių Dieną 
Toronte. Jaunesnioji išsi 
taria, kad ir ji buvusi 
kviesta dalyvauti kurioje 
tenparengimųkomisijoje, nizatoriaiturėtų žinoti jo 
bet turėjusi atsisakyti. 
Šiuo vasaros metu ji tie
siog nespėjanti, laiko taip 
visur maža.Vyresnioji po

”'nadoje ir dabar "paketėlis" buvo žymiai 
m per 9000 darbi

.ei raštinės tarnau

SAULT ST. MARIE, ONTARIO
TARPININKŲ KOMISIJA 

"ALGOMAI"
"Algomos" plieno fabri goma"tikrai nėra žinoma, 

ke, 2-rame savo didumu tačiau gandai eina, kad tas 
viso' 
turi 
nln.
tojų,senoji darbo sutartis 
baigėsi š. m. liepos mėn . 
pabaigoje.Derybos naujos 
sutarties sudarymu’ nusi 
tęsė jau per 3 mėnesius . 
Šiose derybose iš 59 nep'I 
.ilginių naują sutartį lie
čiančių klausimų, tik dėl 
4 šios rūšies klausimų ne 
susitarta, tačiau patys 
svarbiausieji, p*.nigus/al- 
gas, pensijas, apdraudimą 
ir pan. / liečiantieji klausi 
mai, nei iš vietos nepaju
dėjo. Kiek ir kokį atlygini 
mo pakėlimą pasiūlė "Al

NOTARAS
ANTANAS L I U D Ž I U S,B,L.
Bsndrodorbls V. S. M o st Is, L.L.C

Namų, formų ar b st kurio verslo 
pirkimo • pardavimo dokumentų 
sudarymas, mortgICIol, sutartys, 
lestamental Ir visi kiti teisiniai

(08 RONCESVALLES AVĖ. 
TORONTO.

Margio valltlnėa II aukitas.

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

nia skandžiais savuoju vy 
ru, kurio niekaip negaliu 
ti prilaikyti namie.Kai tik 
pareinąs iš darbo, jis vis 
kaž kur bėgąs ir bėgąs . 
Jis taip įsijungęs į visuo 
meninę veiklą, kad nespė 
jąs net dalyvauti visuose 
posėdžiuose ir pasitari- 
muose.O jei reikia namuo 
seką nors padaryti, tai jo 
ir neprašyk.Net ir lašan 
šiam vandens čiaupu: pa 
taisyti reikia šauki t sveti 
mą žmogų.

Jaunesnioji ponia,klau 
sydama savo bendrakelei 
vės, kažką prisiminusi, 
įsiterpia.Ji kalba apie pe 
reitą pavasarį, kai jų vy
rai su dr.Kaškeliu orga
nizavę Toronto Lietuvių 
Namų perdažymą-pagrą- 
žinimą. Iniciatoriai pakai 
binę tuomet savo bendra 
minčius ir susilaukę soli 
džios pagelbos. Lietuvių 
Namai buvo išdažyti-pa 
puošti ir darbas nekaina 
vęs nė vieno cento. Vyrai 
sakės i kalbinę ir malonios 
bendrakeleivės veiklųjį 
vyrą. Jie kvietę jįateitiku 
rį vakarą po darbo, prisi 
dėti nors dalį sienos nuda 
žyti. Bet jis griežtai atsi 
sakęs. Net užpykęs stebė 
jos i,kodėl jie ne iešką tokių 
žmonių, kurie nieko kito 
nedirbą. Sumanymo orga 

atsidavimą savos tėvynės 
gerovei ir privalėtų jo 
veikliosios orientacijos 
netrukdyti. S.Pranckūnas 

mažesnis už Hamiltono 
plieno fabriko /Steel Co . 
of Canada/ pirmą pas tūly 
tą,60 centu paketėlį naujo 
je darbo sutartyje 3-jiems 
sekantiems metams,į kurį 

SĖJA
Tautinės, demokratinės minties mėnesinis lietuvių laikraštis. 

Leidžia Varpininkų leidinių fondas 
Redaktorius Antanas Rūkas .

Administracijos adresas: JUOZAS URBELIS.
1649 N. Broadway, Melrose Park., 111., USA.

Prenumerata: JAV ir kitur 3 dol. metams.

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

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

Užsakymus su Money Orderiu, reikalaukite tuojau.
JIB LABORATORIJA, 1437 So. 49th Avė., Cicero, Illinois 60650

AR ŽINOTE K£ RAŠO 

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

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

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

METINĖ PRENUMERATA KANADOJ IR KITUR
TIK $5.00.
Laiškus ir prenumeratų adresuokite:

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

Hamiltono plieno darbinin 
kai atsakė trumpu nelega 
liu streiku, kuris dar ga
lės pasikartoti, jei greitu 
laiku nebus pasiektas su
sitarimas.

Plieno darbininkų unijos 
ir"Algomos" prašymu de 
rybose talkininkavo ir On 
tario darbo ministerijos 
paskirtas tarpininkas, ku 
ris po 3 dienų bendrų po
sėdžių ir nematydamas 
greito bei sėkmingo dery 
bų galo,visai išvyko iš mū 
sumiešto ir pranešė apie 
esamą padėtį Ontario dar 
bo ministeriui.o tas tuojau 
paskyrė šioms deryboms 
3 asmenų tarpininkų komi 
siją, kuri neužilgo turės 
pradėti darbą.

Atrodo,kad šiais metais 
naujos darbo sutarties ne 
reikės ilgai laukt i.Ž inoma 
daug kas priklausys ir nuo 
Hamiltone vykstančiųdery 
bų, kur plieno darbinin
kams mokamas toks pat at 
lyginimas, kaip ir "Algo- 
mose".

Dabartinis pats žemiau 
sias valandinis atlygini
mas abiejuose fabrikuose 
yra $2. 20 valandai.

Rašant šią koresponden 
ciją.per radio praneš ė,kad 
Hamiltono plieno fabrikas 
pasiūlęs 67 centų "pakėtė 
lį" naujai 3 metų darbo su 
tarčiai, o šį pasiūlymą re 
komenduoja priimti ten ve i 
kianti tarpininkų komisija 
ir vietinė darbo unija.Ar 
Hamiltono plieno darbinin 
kai šį pasiūlymą priims tai 
paaiškės po ten įvykstan- 
čiobalsavimo-prtimti pa
skutinį pasiūlymą ar ne . 
Neigiamas pasisakymas 
greičiausia reikštų strei
ką. Taigi, dabar ne tik mū 
sų plieno darbinikų.bet ir 
vietiniu biznierių akys nu 
kreiptos yra į Hamiltoną .

Korespondentas .

SUDBURY
BENDRUOMENĖS 
GEGUŽINĖ
Kai kurie tautiečiai iš

važiuos į Lietuvių Dieną- 
Toronte,bet visus likusius 
namuose L.B.valdyba kvie 
čia dalyvauti gegužinėje, 
kuri įvyks rugsėjo mėn.4 
d..sekmadienį p. p. Gudriu 
nu vasarvietėj,prie French 
River.

Malonu paminėti, kad p, 
p. Gudriūnai prieš metus 
nusipirko "Prospect" ho- 
telį irpuikiai verčiasi biz 
nyje.Kotelis yra 182 Elgin 
St .S. Todėl norėdami susi 
tikti kuo daugiau lietuvių 
dar su nepažįstamais su- 
s ipaž inti.per Lietuvių Ben 
druomenės valdybą pakvie 
tė ir leido daryti gegužinę 
jų vasarvietėje, pažadėda 
mi visiems dalyviams šal 
to "alučio".

L. B. valdyba prašo vi
sus tautiečius kuo skaitliu 
gtausiaidalyvauti.Numaty 
ta linksma ir įdomi progra 
ma. L. B. valdyba

MOKYKLOS REIKALAI
Artinantis mokslo metų 

pradžiai,L.B. valdyba pra 
šo visus tėvus tuojau regis 
truoti savo vaikus,kuriuos 
nori leisti į lietuvių "Tu
mo-Vaižganto" šeštadieni 
nę mokyklą. Registraciją 
vykdo Lietuvių Bendruo
menės valdyba.Registraci 
jatęsiasi ligi š.m. rugsėjo 
mėn.lO d.Atminkim lietu 
višką pareigą sau ir savo 
vaikams. L. B. valdyba .
• Petras Gurklys laimin
gai grįžo iš Suvalkų tri- 
kamp io, Le nki jo j 3 .G r až ia i 
praleido atostogas, susira 
do sau žmonelę, pars įvežė 
keletą filmų iš kelionės ir 
lietuvių gyvenimo Lenkijo 
je. Ruošia dokumentus ir 
tikisi žmoną greit sulauk 
ti atvykstant į Sudburį.Ko 
lonijos lietuviai laukia gra 
žiu vestuvių.
• M.Čebatorienė ir dukra 
Rūta, praleidusios apie 2 
mėnesius Suvalkų trikam 
pyje, Lenkijoje, laimingai 
grįžo.Džlaugiasi įdomiais 
kelionės įspūdžiais.

ONTARIO
INCO DARBININKŲ 
STREIKAS
Karštose vasaros dieno 

se netikėtas Inco darbiniu 
kų streikas, staigiai supa 
raližavęs visų Inco pada
linių darbą, daugeliui lie
tuvių įvarė isteriškos bai 
mės.Buvo tokių, kurie net 
per spaudą kreipėsi į tau 
tiečius, ypatingai ūkinin
kus pagalbos parūpinti dar 
bą.bet daugumas džiaugė 
si,kad po ilgų metų darbo 
požemiuose,ar karštuose 
be i dulkėtuose fabrikuose 
galės gražiame vasaros 
laike praleisti netikėtas 
"atostogas'^.

Vasarvietės "Baravy- 
kas"-P. P. Jutelių "Palan 
ga” ir kitos French River 
rajone esančios, buvo pil 
nos "streikuojančių" meš 
ke r lojančių atostogautojų.

Streikas laikinai atšauk 
tas, darbininkai grįžo į 
darbą, unija tariasi su In 
co "šekščiais" atstovais 
dėl darbo sutarties. Bet 
antras, legalaus streiko 
pavojus dar nėra praėjęs .

Darbininkų kova,gal pir 
mą kartą, tok i a is metodais, 
vykdoma, bus įrašyta Ka
nados darbininku istorijo' 
je. Pasirašius sutartį įdo 
mios tarp "darbo ir kapt 
talo" kovos smulkus apra 
šymas bus patiektas "NL" 
skaitytojams.
• A.B.Zlatkai pakrikštijo 
savo sūnų Dariaus-Vyte- 
niovardais.Gražus pobū
vis, dalyvaujant daugeliui 
svečių, įvyko p.p.Paulai- 
čių vasarvietėje prie 
French River.
• St.A. Krivickai nusipir 
ko gražius namus netoli 
miesto parko, 93 St. Bran 
dan St. Be šių, dar vienus
• Lionė Remeikienė atsi
sakė iš L. B. valdybos na 
rio pareigų. Jos vietą ūžė 
mė buvęs pirmąsis kandi 
datas Fernandas Albrech 
tas.
• J.I.Račinskai nusipirko 
antrus namus.Jų vasarvie 
tėję "Palanga" atostogas 
praleido p.p .šakiai iš Lon 

skyriaus vedėjas 
Kazys Baronas.

PRANEŠIMAS NR.19
Kaip jau anksčiau buvo 

skelbta, 1966 m.Š.Ameri 
kos Pabaltiečių ir Lietu
vių prieauglio klasių leng 
vosios atletikos pirmeny 
bės įvyks rugsėjo 1O d . 
/šeštadienį/Toronte.Cnt. 
Kanadoje.

Pirmenybes vykdo ŠA L 
FASS- ga, talkininkaujant 
Toronto PPSK Aušrai ir 
LSK Vyčiui.

Varžybos bus šiose kla 
sese: jaunių ir mergaičių 
B /14-15 metu/, jaunių ir 
mergaičių C /12-13 m. / ir 
jaunių ir mergaičių D /že 
miau 12 metu/. Šalia to, ne 
oficialiai bus išvestos pa 
sėkmės ir berniukams bei 
mergaitėms E klasės /že 
miau 1Om./atrenkant šio 
amžiaus dalyvius iš D kla 
sės varžybų.

Pirmenybių programa 
apimabeveik visas popu
liariąsias rungtis.

Lietuvių pirmenybės 
bus išvedamos iš pabaltie 
čiu varžybų atrenkant lie 
tuvių dalyvius ir atskirų 
varžybų visai nevykdant.

Dalyvių registracija 
vykdoma per sporto klu
bus ar individualiai iki š . 
m.rugsėjo 6 d., šiuo adre 
su:
A. Malinauskas,63 Hewitt 

Ave., Toronto 3, Ont., Ca 
nada /tel. 531-6817/.

Smulkios informacijos 
išsiuntinėjamos visiems 
sporto klubams,ar gali bū 
ti gaunamos tiesiai pas 
rengėjus, aukščiau nero
dytu adresu.

Šios varžybos yra atvi 
ros visiems lietuvių spor 
tininkams ir tokia apimti 
m i vykdomos pirmą kar
tą, todėl visi yra kviečia 
m i kuo skaitlingiau daly
vauti, o Toronto lietuviš
ka visuomenė,prašoma su 
teikti varžyboms pridera 
mą dėmesį ir savo atsilan 
kymu jas moraliniai Irma 
terialiniai paremti.

Šios varžybos bus antro 
ji lietuvių lengv. atletikos 
pirmenybių dalis ir po jų 
bus išaiškintas 1966 m . 
klubinis nugalėtojas,kuris 
gaus Ateitininkų Federa
cijos pereinamąją taure, 
įsteigta 1958 m. Pernykš 
t is laimėtoj as-C levelando 
LSK Žaibas. Pirmoji plr 
menybių dalis, apimanti 

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 ir visuomenės gyvenimo žurnalas. 
Visi paradai po iliustracijomis dviem kalbomis.

LIETUVIŲ DIENOS
4364 Sunset Boulevard

Hollywood, California 90029

Telefonas: 664-2910

PRENUMERATOS KAINA: nulimi — $60®

vyrų, moterų ir jauniu A 
klases, vyko liepos 23-24 
d. Clevelandė.

P. S. F-jos Sekc.Krtas.

PAVERGTOJI LIETUVA
Sov .Sąjungos lengvosios 

atletikos pirmenybėse Vy 
tautas Jaras disko metime 
užėmė antrą vietą,numetęs 
įrankį 56, 70 m.

Nepavyko Kęstučiui O- 
rentui 1O km. bėgime /pa 
jutęs skausmą šone, lietu 
vis nebaigė kovos/, tačiau 
5 km.bėgime jis užėmė tre 
čią vietą, parodydamas 14 
min. 2, 8 sek. laiką.

A .A lėks ie jūnas buvo taip 
pat trečias 3 km .kliūtiniam 
bėgime-8 min. 38, 6 sek.

Tose pačiose varžybose 
Z.Vizbaraitė 200 m.bėgi 
me atsiekė naują Lietuvos 
rekordą-24,8 sek.

LIETUVOS FUTBOLO PIR
MENYBIŲ PASEKMĖS

Kauno Inkaras-Šiaulių 
Elnias 2:0, Kretinga-Kau 
no Lima 3:2,Mažeik«ai-Pa 
nevėžio Statyba 0:4. Tuo 
tarpu Sov. Sąjungos B kla 
sės pirmenybėse Klaipė
dos Granitas nugalėjo Lie 
pojos Zveinieką 2:0.Po šių 
rungtynių klaipėdieč lai pir 
menybių lentelėje užima 
aštuntą vietą.

JAUNUČIŲ FUTBOLININ
KŲ PIRMENYBĖS

Liepojoj įvyko Pabaltijo 
Gudijos ir Leningrado jau 
nučių futbolininkų pirme
nybės. Komandos eilės 
tvarka išsirikiavo taip:!/ 
Latvija, 2/Estija, 3/Lietu 
va, 4/Gudija, 5/Leningra- 
das.

IŠ VISUR
Varšuvos Leglja šventė 

penkiasdeštmtmetų. Ta 
proga įvyko stambios leng
vosios atletikos rungtynės. 
Geresnės pasekmės:Nord- 
wig /R. Vok./ šuolyje su 
kartimi atsiekė naują Eu
ropos rekordą-5, 23 m. , 
200 m.-Kolubkowska 23,5 
sek.800 m.-Baran 1 min. 
48,1 sek. 4-100 estafetė - 
Ryt.Vokietija 39,8 sek.Len
kija 40 sek.
- Vakarų Vokietijoj atsiek
tos šios geresnės pasek
mės : 800 m. -Kemper - 
1 min.44,9/Europos rekor
das/, moterų šuolis į tolį 
-Hoffman 6, 34 m. 400 m . 
Koenig - 46 sek.
- 30 m. amžiaus rumunė 
Balaš vėl į aukštį iššoko 
1, 82 m.
- Kanados futbolo lygoje 
rytinėje dalyje dėl pirmo
sios vietos varžysis Otava- 
ir Hamiltonas. 
atsiminkime, tautiečiai, 
kad visi, kas skelbiasi Ne
priklausomoje Lietuvoje, yra lietuviu bičiuliai, -
jie lietuviams padės ge
riausiai.

nepra%25c5%25a1yk.Net
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HAMILTON
TAUPYK IR SKOLINKIS

KOOPERATYVINIAME BANKELYJE

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

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

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

Pilnas čekiu patarnavimas.
Darbo dienos:

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

DIDŽIAUSIA HAMILTONO
Apylinkės

r KRONAS^
REAL ESTATE ano ins. ltd. 

Hamilton's Largest Realtor

366 MAIN ST. EAST, HAMILTON, ONT. Telephone 528-0492

SIŪLO:
• Didžiausią pasirinkimą namą, apartmentą, 

farmy, biznią ir 1.1.
• Daug gerą pirkėją
• Palanką finansavimą
• Greitą ir sąžiningą patarnavimą.

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

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

KR0NAS1
REALTORS.

"STELCO" SUTARTIS PAKIBO ORE
Rugp.4, 5,6,7 d.d.nele 

galus streikas, nors ir pa 
greitino derybų eigą, ta
čiau reikiamų rezultatų ne 
davė. Prieitas susitari
mas .kuris spaudos bei ra 
diobuvo nepaprastai iš re 
klamuotas.kaip vienas iš 
ideališkiausių Kanados is 
torijoj, darbininkų nepa
tenkino. Pravedus sutar
ties priėmimo balsavimą 
daviniai parodė: balsavo 
8452 asmenys,iš kurių už 
sutartį pasisakė 3373, 
prieš 4494 ir 21 sugadin 
ta.Tuobūdu,557 balsų per 
svara/53,2%/sutartis at 
mesta.

Pagrindiniai punktai,dėl 
kurių sutartis atmesta, at 
rodo yra šie:

1. Nuolatinis ir nenorma 
lūs pragyvenimo išlaidų 
kilimas, 28 et. pakilimas 
atlyginimo yra nepatiki
mas, 3-jų metų laikotar
piui.

2. Labai išgirtas pensi
ją klausimas, darbininkų

išskaitytas labai apgauliu 
gas.

3.Sutartyje nėra garan 
tljos, kad atleistas 51 dar 
bininkas dėl nelegalaus 
streiko bus priimti į dar 
bą.

4. Aukštesnių klas ių dar 
bininkams 2-jų klasių prie 
dasprie 28 et.bendros pa 
kėlimo 3-jų metų bėgyje , 
neigiamai palietė žemes
nio rango darbininkus,ku 
riųyra dauguma. Šie punk 
tai, vienokiu ar kitokiu bū 
du turės būti perdiskutuo 
ti, pakeisti ar pagerinti. 
To nepriėjus prie derybų 
stalo, bus sprendžiama 
prie fabriko vartų.Tam, fa 
briko administracija atro 
do ruošiasi, nes kaikuriuo 
se departamentuose jau
čiamas produkcijos suma 
žėjimas.Kokia padėtis bus 
dirbančiųjų pusėje-sunku 
pasakyti, nes kaip balsavi 
mai parodė, persvara vos 
nepilnai 3%. V. P.

THE NATURE OF THINGS 
GOES TO GALAPAGOS

This prehistoric individual is one of the many species of iguana that 
abound in the Galapagos Islands, 600 miles west of Ecuador in the 
Pacific Ocean. Starting Sunday, Sept. 4, CBC-TV’s The Nature of 
Things presents a series of five programs about these weird and 
beautiful equatorial islands, whose unique bird, animal and plant 
inhabitants set the great Darwin on the road to the theory of 
evolution.

RUSAI MAIŠO TAUTAS

(Atkelta iš 2 psl:)

mals steigiamas įmonen 
Utenoj ar Plungėj, atsilie 
pė kolonializmo gynėjai 
Tiesoj /rugp. 13/ ir Kom
jaunimo Tiesoj/rugp. 16/ .

Faktų jie neginčija, tik 
pyksta,kam atskleidžiama 
kolonizatorių slepiamoji 
tų faktų reikšmė.

Toronto "Gyvataras" labai sėkmingai koncertavo Manltobos sostinėje Vinnipege 
ir Saskatchevano sostinėje Regina. Spauda "Gyvataro" pas įrodymus^ laba i gerai 
įvertino. Winnipego lietuviai, drauge su ukrainiečiais, suruošė gražų priėmimą 
"Gyvataro" jaunimas patenkintas išvyka ir laimingas esąs lietuvių tautos, kurią 
ir kitos tautos vertina. "Gyvataras", grįždamas į Hamiltoną, dėl miglu negalė
jo nusileisti Toronto aerodrome ir miglų išsisklaidymo turėjo laukti Montrealio 
aerodrome. Pasinaudojant sustojimu Montrealyje, "Gyvataro" vedzja, p.Breich 
manienė NL redakcijai parašė laiškelį, kuriame prašo perduoti linkėjimus visi 
siems lietuvims ir padėką visiems, kad "Gyvatarą" gražiai priėmė ir parėmė. 
NL redakcija nuoširdžiai sveikiną šaunųjį r’Gyvatarą", įspūdingai atstovaujan
tį lietuvių tautos ateiviją Kanadoje ir visą tautą visame pasaulyje išsklaidytą.

Kelionės i r sva jonės
Kelionės - įdomus daly

kas, o svajonės - gal nai
vus,o gal ir kvailas daly
kas, bet kas gi be jų išsi- 
verčia?Ir Maronis rašė:
"Audžiau nurimęs aukso 

svajones aušros spindu
liais"... Kartais malonu 
pasvajoti, o kartais ir vi. 
sas žmogaus gyvenimas 
atrodo kaip trapi svajonė.

Kai vyksti į dainų švent 
tę ir ypač- į Jaunimo Kon gumentas prieš praeitį. Ir , 
gresą, yra apie ką ne tik
tai pagalvoti, bet ir...pa
svajoti. e # _ e_

Ši gi proga, kai Čikagoj 
vyko Jaunimo Kongresas 
ir Dainų Šventė, buvo pato 
gi nuvykti į pasaulio lie
tuvių sostinę-Čikagą.kur 
vyko ne eiliniai įvykiai.

Kai jau aptarti,spaudo
je,-gana karštai,-įvykiai 
ir kai jau viskas nutilo,gal 
ir geriausia pas is akyti, nes 
aiškumas niekad nekenkia.

Be to,atrodo, kad ir nuti- 
limas dar perankstyvas . 
Ir Jaunimo Kongresą ir 
Dainų Šventę verta giliau 
ir išsamiau panagrinėti. 
Ypač -nesikarščiuojant, 
nesijaudinant, nes 
DIDELIEMS ĮVYKIAMS

REIKALINGA RIMTIS.
O gi ir Jaunimo Kongre

sas irŲainų Šventė, mūsų 
sąlygomis, dideli įvykiai. 
Nenaudinga dėl jų tiktai pa
sikarščiuoti. O pasikarš
čiavimų buvo ir rengėjų, 
ir vertintojų pusėje.

Kelionė iš Montrealio į 
Čikagą netrumpa-laiko y- 
ra ir pagalvoti ir pas va - 
joti.

Pakeliui teko susipažinti 
ti

SU MŪSŲ FILOSOFU.
Kelionės metu buvo laiko 
perskaityti jo straipsnį 
"Lietuviškosios buities 
mitai" /Feliksas Jucevi
čius, Ateitis, 1966 m.ba
landžio mėn. nr. 4/. Tai 
labai įdomus ir vertas dė
mesio pasisakymas.

Jį verta apgalvoti, verta 
panagrinėti.

Daug jame tiesos, atvirai 
sau ir kitiems pasakytos. 
Tačiau pasisakymas per- 
teoriškas, perdaug sche
matiškas ir perdaug nu
tolstantis nuo gyvenimiš
kos tikrovės.

Pagrindinė straipsnio 
mintis-

NEIGIMAS PRAEITIES.
/Tai įrodinėjama lietuvių* 
kinų ir kt. pavyzdžiais / 
yra visisškai klaidingas. 
Nes ir dabartis ir ateitis

yra tiktai praeities padari 
nys, Kultūra-civilizacija 
neatsirado staigiai,lyg*De- 
us eks machina". Visatai 
atėjo iš praeities. Ir kinų 
sienos is torija visai ne ta, 
kurią nurodo filosofas: ji 
pastatyta gintis ne nuo min
ties naujos, saugant praei
ties sustingimą, bet nuo fi
zinio gruobuoniškumo, nuo 
pavergimo. Tat siena ne ar

išmokau branginti mūsų 
tūkstantmetę kultūrą, mū
sų tautos kultūrines tradi
cijas. Mūsų vargšė nelai
minga tauta gali didžiuo
tis savo tūkstantmete kul
tūra .Ji turi visai kitokias 
garbės, išminties ir kvai
lystės, teisės sąvokas. Mū 
sų tautos tradicinės etinės 
Ir estetinės sąvokos man 
virto mastu..." O Sruoga 
gerai buvo Išstudijavęs ir 
Lietuvos istoriją ir kultū
rą.

Iš traukinio lango nepap
rastai malonu buvo stebė
ti Kanados ir JAV laukus: 
didžiulius prinokusių kvie
čių, kaip auksas, kukurū
zų,daržovių ir kt.plotus .Ir 
Nikita
C HRUŠ ČIO VA S S VA JOJO 
pasivytiAmerikąDeja, ne
suskubo. O Kosyginas su 
Brežnevu jau ir nesvajoja 
Svajoti jie, žinoma, gali, 
bet pasivyti- tai didelis 
uždavinys.© būtų,žinoma, 
gerui. Bet ne vergų vals
tybei tas įmanoma.

Daugiau bus,
PALA1KYK1M RYŠIUS...

(Atkelta iš 2 psl.) 
brazilų kompanijoje atsa
kingą darbą, Jauna,žavi, 
maloni.Turikiek jaunesnę 
/18 metų/taip pat labai ža 
viąsesutę.Abi puikiai kai 
ba lietuviškai.

Mošinskaitė-žinomų lie 
tuvių architektų dukrelė . 
Žavi, jauna, maloni.Turi 
gerą darbą .Jų šeimoje yra 
kiek jaunesnis/apie 15 m. / 
jos brolis.

Steponaitytė-labai veik 
Ii Brazilijos lietuvaitė.

daugelis kitų teigimų nepa
grįsti, todėl pernelyg leng
vai padaryta išvada,kad ne
reikia stiprybės semtis iš 
praeities. Tegul Lietuvos 
praeityje yra didelių neap- 
dairumų/ne be priežasčių 
tai atsitiko.Ar ne prasmių 
giau būtų panagrinėti tas 
priežastis, vieton drastiš
kai viską neigus?/ yra bu
vę didelių klaidų^ dabar žiū 
rint mūsų laikų akimis,bet 
Lietuvos praeityje yra bu
vę ir didelio heroizmo,ir 
didelių žygių, ir didelių lai
mėjimų, tat ir 
LIETUVOS PRAEITIES^ 
NEGALIMA VIENU BRŪK
ŠNIU NUBRAUKTI.
Siems F. Jucevičiaus klau
simams, žinoma, neužten - 
ka šių trumpų pastabų. Tai 
labai didelė tema. Jeigu 
čia suminėta, tai tiktai to
dėl, kad ir Jaunimo Kong
rese ši tema,kad ir netie
siogiai, bet ir po Kongre
so turėjo atgarsių.

Nežiūrint drastiškai nei
giamo F. Jucevičiaus pra - 
eities nuvertinimo,vis dėl
to yra pagrindo ’r pas va - 
joti apie praeitį, nes ... 
kol kas ji viena mus dar 
tepalaiko... Kažin ar ger
biamasis autorius geraiper Kaip ir Mošinskaitė,pui- 
galvojo temą ir jai panau
dotus argumentus ?

Ar ne prasmingaiu būtu 
vieton Lietuvos pareities 
nuvertinimo/ir dar Jauni 
mo Kongreso Išvakarėse/ 
IŠKELTI PRAEITIES TEI

GIAMYBES?
Kaip tą darė Balys Sruoga _ 
nors ir kalinamas študho- 
fo koncentracijos stovyklo 
je.Verta prisiminti jo min
tis .kurios kaip tiktai kal
ba už

UŽ PRAEITĮ.
"Žemai lenkiu savo žilą 
galvą prieš Lietuvos sodie- 
čtokultūros didybe,-sodie
čio,kuris tokiomis nepalan
kiomis aplinkybėmis išug
dė tokią dvasios didybę. 
Šia prasme aš čia tikrai di- 
didžiuojuosi, kad esu gimęs 
lietuviu.. .Kaip tik čia aš

kiai kalba,rašo lietuviškai. 
Gyvena ne pertoli nuo Sao 
Paulo esančiam kurorta- 
miesty SAntos.Atvyksta Į 
Jaunimo Kongresą, įvyks 
tantį 1966 birželio mėnesį 
Chicagoje, III. USA.Turi 
kiek jaunesnį brolį.

Statkutė-Venezuelos lie 
tuvių pasididžiavimas,kaip 
oficiali vertėja Venezuelos 
vyriausybės siunčiama į 
užsienius. Labai veikli sa 
vokolonijoje.Ž aviai kalba 
lietuviškai. Susipažinimo 
metu dėvėjo lietuvių tauti 
niais rūbais.

Levenavičius -Argenti
nos lietuvių pasididžiavi
mas.Pu ikiaikalba lietuviš 
kai.Kurį laiką mano vado 
vas Buenos Aires mieste.

Stanevičius-vienas veik 
liausiu jaunųjų lietuvių
Urugvajuje.

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

Vljasinskas.

Netoli Butkūnų kaimo 
alksnių krūmuose slypėjo 
du pačiame stiprume vyra L 
Jie beveik nekalbėjotik aky
lai sekė apylinkę. Diena 
juos užklupo netikėtai ir vi
sai uelaiku .Didesnio miško 
aplink nebuvo,todėl teko pa 
s įtenkinti retais, nedide - 
liais krūmais .Prie kiekvie
no gulėjo pora granatų, ir 
paruošti bet kokiam neti
kėtumui šautuvai.

-Tu įsivaizduoji, Matu- 
liauskai,šiandien suėjo še- 
šeri metai,kai aš jau vargs
tu už Lietuvą-staiga krei
pėsi į sėbrą būrio vadas 
Gudas,

Pavadintas Matui iausku 
partizanas krūptelėjo ir ne
patenkintas niurnėjo:

-Susitarėm taigi, rodos, 
slaptažodžiais vadintis.

-Nugerai"Adaska" atsi
menu. . .1950 metai.. .Vel
nias ž Ino,kiek mus ta žemė 
nešios...

"Adaska"-liesas,pažvel-

kaip 40 metų niūraus veido 
turtingas ūkininkas. Perke
liant jam karves,Matui iaus- 
kas sušuko:

-Baliuk, ateik’.
Domža iš pradžių išsigan 

dęs,apsižvalgė aplinkui, ir 
tik po antrojo "Baliuk, a- 
teik'J’pažino iš balso Matu- 
liauską.

-Tai jūs?Senial matyti.. 
Priėjęs Domža ne be 
džiaugsmo spaudė ranką 
Gudui ir Matuliauskui.

-O ką ar lauke i?-teira
vos i Gudas, nužvelgdamas 
jį nuo galvos iki kojų.

-Poteisybei,tai lauk jū- 
sų-lauk iš paskos ir stri
bukų. ..

-O kas tas vaikigalis,kur 
nudūmė raitas,-domėjosi 
Gudas.

-Tik gink Dieve nereikė
jo rodytis,-rimtai suneri
mo Domža.

-Būk ramus,jis mūsų ne
matė, -nuramino Gudas .

-Bet kodėl tu juo taip ne-
pasitiki?

Gudo akys įsmigo į Dom- 
žą.

-Jis varlys seka savo tė
vo PoviloSubatavič taus pa- 
vyzdžiu-sėdamas prie Gu
do kalbėjo Domža.-Tu, Gu-

gė į vadą, krustelėjo ūse
liais ir sukikeno:

-Taip tai taip, bet kad 
amerikonėlis kažko vis 
snaudžia.Ar tik neišsigan
do biaurybė...

Tuo metu netoli krūmų
pasigirdo linksma valiūkiš- daųpameni, kai 1946 m. už 
ka dainelė. Partizanai su
kluso, prisiplojo prie že
mės. Lyg koks žiogelis , 
straksėdamas nuo kaimo 
prie besiganančiopaktu - 
mėj bėrio artėjo 11-12 metų 
šviesiaplaukis berniukas .

"Aš vyras-ne gaidys, 
nieks manęs nepabaidys .

"Aš vyras-ne pana,ilgos 
kelnės ir gana'....

S Kambėjo pirmutine duo 
na pakvipus ta is laukais gy
vas krištolinis berniuko 
balsas, pripildydamas lan
kas mielo ir jaunatviško 
džiaugsmo. Jis atrišo nuo 
grandinės žirgą, paplojo 
rankelėmis per riestą jo
kaklą iružsiruopštėant nu- negu yra jis ir jo sėbrai, 
garos. Tad neveltui nueidamas

-Fui’, -sušvilpė berniūkš- jis priminė:"Tai aš lauksiu 
tis,įsikibo už karčių ir įkal- vyrai... Tikiuos, pažadai 
tęs žirgas jį nunešė kaimo neliks vien pažadais", 
link. Gudas jį dar kartą užti-

Po valandėlės lauke,kuTkrino, Sulaukę vakaro šie 
riame ganėsi ketvertas du partizanai traukė į Ši- 
j JodmargiųpasirodėButkū- monių girios tankmę,kur 
nų km. gyventojas Balys jų laukė kiti būrio nariai. 
Domža. Tai buvo daugiau

liežuvį tavo sakalai Bro
nius Stukas, Povilas Vitke
vičius ir trečias nebepa- 
menu kas,supleškino jo na
mus Butkūnuose ?

-Bet jis juk tavo sūnė
nas'. -stebėjosi Matuliaus- 
kas, žaisdamas Lietuvos 
armijos kareivio kepure .

-Savi marškiniai arčiau 
kūno, -reikšmingai mirk
telėdamas atsakė Domža...

Domža lengviau atsikvė- 
pė.Jis neapkentė Subatavi- 
čiausuž tai,kad jis galėjo 
nurodyti partizanus,o taip 
pat ir jį,kaip turintį su ja is 
ryšį, bet ir už tai, kad ja
me jis matė kitokį žmogų,

Lietuviai V.Jaras (kairėje), A. Aleksiejūnas (viršuje) ir 
K. Orentas, dalyvavę Sovietų Sąjungos lengvosios atle
tikos pirmenybėse. Kaip matome iš A.Aleksiejiino nuo
traukos, Lietuvos vardas tarptautinėse rungtynėse visi
škai neleidžiamas vartoti. Jis pakeičiamas CCCP.kas 
lietuviškai reiškia Sovietų Sąjungą. Tuo tarpu rusiš
koji propaganda išeivijos lietuviams kalba įkyriai,kad 
Lietuva laisva, kad ir jos sportas laisvas: Bet faktai, 
kaip matome, kalba visiškai priešingai. Jei Lietuva 
laisva, tai kodėl neleidžiamas naudoti Lietuvos var
das?
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MONTREALIO NEPRIKL.
LIETUVOS SKAITYTOJAI
negavo praėjusią savaitę 
laikraščio, nes paštas ka 
žikur nukišo maišus su la

ŠEŠTOJI VINCO KRĖVĖS 
LITERATŪRINĖ PREMIJA

Rugsėjo mėn.24 d./šeš 
tadienį/7.30 val.vak.Auš 
ros Vartų parapijos salėje

ikraščiu ir dar pirmadienį Montrealyje.bus įteikta V . 
jo nebuvo radę. Paštas ai-Krėvės literatūrinėpremi
Skinasi, kad tai atsitikę ryja už 1963,1964 ir 1965 me
šium su streiku. Labai sk 
aitytojas atsiprašome, bet 
tai ne mūsų kaltė. Ar paš 
tas ras praėjusios savai
tės laikraštį, tuo tarpu ne 
žinoma. Galimas dalykas, 
kad ir į kitas Kanados vie 
tas laikraščio išsiuntinė
jimas taip pat sutrukdy
tas, bet to dar nesame

tais išleistas grožinės li
teratūros knygas.

Vinco Krėvės literatūri 
nė premija yra įsteigta Lie 
tuvių Akademinio sambū
rio Montrealyje ir ją iki 
šiol yra gavę rašytojai: Jo 
nas Aistis, Jonas Mekas , 
Marius Katiliškis, Vincas 
Ramonas ir Algimantas

Visus kviečiame dalyvauti XII Kanados

Kod. ir dirig. BR. BUDRIŪNAS

Lietuvių Dienoje
Toronte rugsėjo 3 ir 4 - šeštadienį ir sekmadienį

• SPORTINĖS VARŽYBOS —

golfo ir šaudymo (Sportiško šaudymo pir
menybėms varžybę pradžia rugsėjo 3 ir 4 die
nomis- 12 vai. Vieta - R.R. Sharon, Ont.).

• DIDYSIS SUSIARTINIMO VAKARAS —

rugsėjo 3, šeštadienį, 7 vai. vakaro, Club

Kingsway salėje, 100 The Queensway.

Ten bus ir Kanados Lietuvių Dienos kara

laitės rinkimai

• IŠKILMINGA AKADEMIJA — 

koncertas — sekmadienį, rugsėjo 4 d., 5 

v. p. p., Harbord Collegiate Institute au

ditorijoje, 278 Harbord St.

PAGRINDINIS KALBĖTOJAS —

Dr. Algirdas Budreckis, vienas laisvės žy

gio organizatorių į Jungtines Tautas
Sol. J. LIUSTIKAITE

patyrę.

LKM DRAUGIJOS
ROSEMOUNT RATELIO 

cadovės p. Grigelienės ini 
ciatyva, talkininkaujant p. 
Čipkienei, rugsėjo 21 d. bu 
vosuruošta graži išvyka į 
"Palangą" kur dalyvavo be 
veik visos ratelio narės su 
šeimomis.Buvo praleistas 
maloniai pusdienis,pakvė 
puota "Palangos" pušų ty 
ru oru, pasivaišinta save 
pačių gamintais skanės- 
čiais .pasidalinta mintimis 
ir nustatytos šios žiemos 
ratelio veiklos gairės.

Mackus.
Dabartinės,šeštosios V. 

Krėvės literatūrinės pre
mijos jury komisiją suda 
ro:dr .Ilona Gražytė, Vytau 
tas A. Jonynas,Kazys Bar 
teška /Liet. Akademinio 
sambūrio atstovai/, Rimas 
Keturka / Liet. Be ndruome 
nės atstovas/ ir dr.Henri 
kas Nagys /Liet.Rašytojų 
d-jos atstovas/.

Premijos įteikimo pro
ga vyks balius, kurio pro
gramoje dalyvaus Bostono 
vyrų sekstetas. Šokiams 
gros puikus orkestras ir 
veiks įvairus bufetas.

Kadangi Liet. Akademi
nis sambūris yra negausi 
organizacija, kiekviena fi 
nansinė parama bus mie
lai priimta.Nuo visuome
nės paramos ir priklausys 
aršią premiją bus galima 
ateityje ir vėl įteikti kas 
antri metai.Norintieji pre 
mijosfondą paremti,pra

• J. ir J. Blauzdžiūnai St.
Leonarde nusipirko antrus 
naujus namus, į kuriuos šio 
mis dienomis persikėlė gy 
venti.
• Kun. J.Gaudzė ruošiasi 
apleisti Montrealį ir persi 
kelti Hamiltonan vikaro pa 
reigoms. Palangiškis.
• Pp. Balniai, seniau gyve šomikreįpfįS §įuo adresu: 
nęMontrealy,šiomis dieno v. §lpolls> U215 Pasteur 
mis viešiMontrealy pas p. Ave> >Montreal>p> Q , C ana 
p.Petrauskus St. Leonarde (jap.Petrauskus St. Leonarde 
ir lanko savo senus pažįs 
tarnus. Palangiškis.

DR. J. S E M 0 G A S

5441 BANNANTYNE,Verdun.
Pirmadienįir
ketvirtadienį, 2"4: 7~9 p-m'

antradienį ir _ .
. ... 2-4 p.m.penktadienį

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

PO7-3175: namu- 9582.

DVEJOS VESTUVĖS 
Aną savaitgalį susituokė 
Ponų Daukšų sūnus An
tanas Saulius Daukša.

Šį savaigalį Toronte su
situokė Ponų Lukoševičių 
Jono sūnus dainius.

Jaunoms poroms linkim 
laimongo gyvenimo. 
DĖMESIO: Sekantis Ne 
priklausomos Lietuvos nr. 
išeis rugsėjo 12 d., nes N. 
Liet, redakcija turi antrą 
ją savaitę atostogų.

• KONCERTINĖJE DALYJE

dantį; gydyto j as
Dr. J. MALIŠKA

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

Nainy tel.: MU 1-2051.

ADVOKATAS 
STASYS DAUKŠA, LI..D.

4 Notre Dame St. E.
Suite 902 ir 903

Tel: 861-8478 ir 861-8479

ADVOKATAS
DR. A. O. JAUGELIENĖ

DANTŲ GYDYTOJA
1410 Guy Street, 1 aukštas 

11- 12 kambarys.
Tel. 932-6662: namg 737-9681

Akomp. D. S KRIN SKAITĖ

• EVANGELIKŲ PAMALDOS — 

sekmadienį, 9.30 Alhambra bažnyčioje, 

1573 Bloor W.

• BENDROS KATALIKŲ PAMALDOS — 

Šv. Jono lietuvių kapinėse (St. John's 

Lithuanian Cemetery) Port Credit, Ont., 

sekmadienį, 11 vai. ryto. Lietingo oro at

veju — abiejose lietuvių katalikų bažny

čiose

INFORMACIJOS CENTRAS Lietuvių Namuose, 1129 Dundas St. W. Tel. LE 2-8723

LAUKIAME VISŲ GAUSAUS DALYVAVIMO!

ŠV. KAZIMIERO PARA
PIJOS ŽINIOS

-- Klebonas kun.dr.F. Juce
vičius sugrįžo po filosofijos° ' . . pagerbtuves ju 15 metu vedy-
studijų Harvardo universitete, bų sukakčiai paminėti/Pobū- 
-- Piknikas pp. Skruibių ūky- visbuvo jų pačių vasarvietėje 
je buvo sėkmingas. Žmonių Brome Lake, P.Q., i kurią ini 
buvo apie 3U0. Pelno $392.-. ciatoriai sukvietė apie 100 
-- Pirmasis penktadienis šitą asmenų. Tektų priminti, kad 
savaitę. Išpažintys ketvirtadi Janulioniams butų pritikepla- 

, _ . . .. tesnio masto pagerbimas,bentemo vakare nuo 7 vai., misios^ Vytaut£/K1gubo klubiečių 
penktadienio rylą i.3d ir 8 vai. tarpej nes p. Janulionis klu- 
vakaro. bui yra daug pasitarnavęs, o
-- Pakrikštyta Federiko ir Ju ypač naujoje klubo statyboje- 
lės Ramanausku duktė San- eidamas patarėjo pareigas.
droš ir Julijos vardais: Ivano . r . ,. „ . , . - • Prieš kelis metus isistei-ir Bromslavos Chenier sūnūs liet. medžiotoį klu. 
Juozo,Donaldo ir Stepono var- bĮS( East fown skip( sekma- 
dais; Jono ir Onos Staniulių dįenj turėjo savo susirinkimą, 
sūnus Petro ir Jono vardais; kuriame perrinko valdybų iš 
Roberto ir Hedvygos Bohemier šių narių: pirm. G. Kukenis, 
duktė Darlinir Debros vardais. ycr;P‘. Janulionis, kasin.K

< • Čikagos lenkai, minėda
■■ mi 1OOO krikšto metų, į 

palkatus buvo įsirašę Vii 
nių, Kauną, ir iškabinę vi 
same mieste, bet kilo ne
pasitenkinimas ir tuos į- 
rašus turėjo išbraukti.

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

Suite 205
168 Notre Dame St.E.

UN 6-2063 ir UN 6-2064.

LIETI VISKAS Pl SVAI. ANDIS GIRDIMAS KAS

DR. V. GIR1UNIENE
DANTŲ GYDYTOJA

Notaras
J. BERNOTAS 

B.A., B.C.L.
L*Assomption Blvd.

Tel. 255- 3535.
Sun Life Building 

Suite i2001
Tel.: UN 6-4364.

ŠEŠTADIENIS PER ClFlMB STOTI

BANGA 1410. 5.30 VALANDĄ VAKARO, 
Programos vedėjos L. Stankevičius

TeĮ. 669- 8834.

1465 De Seve St., Montreal 20, P.Q.
TEL. 766 - 5827

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

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

KASOS VALANDOS:

1465 DE SEVE: ROSEMOUNTO SKYRIUS:
Sekmodieniais 10.30- 12 30

Darbo dienorms 10.00 — 3.00 vol 3907 Rosemount Blvd , tel 722-2472 
kasdien, įtikinant pirmod. ir leltod Dieno: penktod. 1.00 -6.00 vol

Vakare: trečiadieniais ir Vakare: pirmadieniais, trečiodiemois 
, penktadieniais 7 00 - 9.00 vai. " nenktodiemois 7 00-9.00 vai

J. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS

SIUVU IR PARDUODU

Taisau ir Remodeliuoju 
Vasaros laike saugojimas 

/' Storage /.

6396 Bannantyne, Verdun.
PO 7-6183

LAIKRODININKAS
ANTANAS ŽUKAS
1855 WELLINTON ST.

2- 0644.Tel. WE

TAISAU IR
ŽEMOMIS 

LAIKRODŽIUS IR

PARDUODU 
KAINOMIS 

JUVELYRUS.

Tautinių šokių pynė, kurių atliks Toronto 

"Gintaras", vad. J. Karasiejaus

kompozitoriaus Br. Budriūno kantata 

"Tėviškės namai" (žodžiai B. Brazdžio

nio), kurią atliks "Varpo" choras, diriguo

jamas paties autoriaus. Solistai — 

J. Liustikaitė ir V. Verikaitis

Sol. V. VERIKAITIS

XII LIETUVIŲ DIENAI RENGTI KOMITETAS

ĮVAIRIOS ŽINIOS 
DAUG PRAŠANČIŲ KANA 
DOS PILIETYBĖS

Kanados valdžiai suma- 
agerbtuvės jų 15 metu vedy- nius įsileisti daugiau nau 

” jų ateiviu, po skelbimo pa 
davė pareiškimus 4.078 as 
mens,kurių 2,340 iš Onta 
rio,l, 137 iš Kvebeko, iš ki 
tur po mažiau.Daugiausia 
prašosi graikų-923, Vaka 
rų Indijos -719, italų-454, 
portugalų-378,vokiečių-lO3 
ir 1.1.
• Vietname rugsėjo 11 d . 
vyks rinkimai.Min. pirm . 
gen. Ky pareiškė susirūpi 
nimą,kadVietkongas, jo ži 
niomis,darys pastangų rin 
kimus trukdyti.
• Varšuvos sukilimo vadas 
gen. Bor Komarovski, 71 
metų amžiaus, mirė berne 
džiodamas.Jo vedamą suki 
Urną vokiečiai žiauriai nu 
malšino, o jį buvo paėmę 
į nelaisvę.
• De Gaulle Etiopijos sos 
tinėjeAddisAbebabuvo su 
tiktas iškilmingai ir tarėsi 
su karalium Haile Salassie 
kuris pasisakė, kad Vietna 
mo klausimas turi būti 
sprendžiamas derybomis .
• Amerika kitoms valsty
bėms davė paramos 2,665, 
000,000 dol.

F. ir A. J A N U L I 0 N I U 
PAGERBTUVĖS
Sį šeštadieni Janulioniams 

buvo surengtos' staigmeniškos

Leknickas ir reik, v-j as J. 
Bakanavičius. pr p

• Filipinų prezidentas 
pasisakė siuntęs į Peki
ną savo atstovą, kuris 
raginęs Pekino valdžią 
padėti nustayti taikos 
derybas dėl Vietnamo 
karo, bet Pekinas atsa 
kęs, kad dar nepribren 
do laikas...

• Nūs iginklav imo komis ija 
pertraukė posėdžius me
tams, šį tą išsiaiškinusi, 
nors susitarimo ir nepasie 
kusi.

LIETUVIŲ VESTUVĖS 
Šeštadienį 20.8. Prisi 

kėlimo bažnyčioje buvo su 
tuokti Dalia Tamulionytė 
ir Algis Nausėda iš Čika 
gos.

Šliūbą davė kun. Tėvas 
F.P.Petras iš New Yorko . 
Solo gražiai giedojo sol. 
V.Verikaitis.Vakare vai
šės įvyko Prince George 
viešbutyje.Svečių buvo ar 
tt 200 ir daug jaunimo, ir 
iš Kanados ir USA.Cere
monijoms labai vykusiai 
vadovavo A. Zaparackas , 
jaunimo žymus veikėjas . 
Buvo daug sveikinimų,kai 
bų ir linksma pakili nuotai 
ką,ką ypač gyvino jaunimo 
šokiai,lietuviškos dainos . 
Jaunoji Dalia aktyvi liet. 
jaunimo veikloje, skautuo

Dr.P.MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimų.

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

Raštinė: LE 4-4451.

se, "Aušroje", taut.šokių 
grupėje, studentų klube ir 
kt. Ji yra mokytoja Toron 
te. Algis yra baigęs Urba 
noj.Ill. universitetą, buvo 
liet.stud.pirmininkas, gar 
sus krepšininkas,yra geo 
grafas. Jaunavedžiai žada 
apsigyventi Londone, Ont. 
kur Algis sieks magistro 
laipsnio.

Laimingo gyvenimo.

APSIDRAUSK! 
ADAM0N1S INSURANCE AGENCY INC. 

GAISRAS - AUTOMOBILIAI - ATSAKOMYBĖ - GYVYBE

P. AŪAMONIS
Chartered Insurance Broker

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

S - tos “ Lite“ No. 752 D

NELAUKITE PASKUTINĖS DIENOS!

EXPO 67
Visi, kurie iš Kanados arba JAV ruošiatė s j EXPO 67,įsigykite 

įėjimui pasportus ir bonų knygutes jau dabar. Nuolaida 25-55%. Visų 
risiu pasportus ‘ Litas' mielai persiųs apdraustais laiškais arba C.O. 
D. Informacija siunčiama nemokamai. Rašykite : ‘Litas',1465 De-
Seve Street, Montreal 20, Qu e.
Pasportų Suaugusiems Jaunimui Vaikams

rūšis Dabar Pilna Dabar Pilna Dabar Pilna
kaina kaina kaina

1 dienos $2.00 $2.50 $2.00 $2.50 $1.00 $1.25
7 dienų $7.50 $12.00 $6.75 $10.00 $3.75 $6.00
Sezoniniai $22.50 $35.00 $20.00 $30.00 $1750 $1125

A. NORKELIUNAS
Commisioner of the Superior Court of Montreal

MONTREAL ENTERPRISES REG’D
VISŲ RŪSIŲ DRAUDIMAS.

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

AR ŽINOMA, KAD

’’NEPRIKLAUSOMOS
LIETUVOS’* SPAUSTUVĖ 

spausdina bilietus, pakvietimus, vizi
tines ir padėkos kateles, įvairius 
blankus, receptams lapelius, vedybų 
nius pdcūetims, mirties atveju už- 
ur jautos laiškus, visokius ” statėme: 
tus”, vokus su adresais, laikraščius, 
žurnalus ir knygas,
Darbą atlieka pigiaupiegu kitos spaus 
turės. Kviečiame įsitikinti.

Ipausdinius galime priimti paštu ir paštu] 
pasiųsti.

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

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

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

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

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

Petrulį, tel: 522-2353

FORD
Sales Limited

4415 Bannantyne Avė., 
Verdun.

F ALCON-FAIR LANE 
GALAX1E—THIJNDERBIF 

MUSTANG —TRUCKS

USED CARS 
1 year guarantee.

Kreipki tęs į
LEO GURECKAS 

Sales Managers Assistant 
Keating Ford lietuvis atstovas 

769- 8831.

I el. namų I Rib- 45
Įstaigos 769-852*1
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