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Balys Brazdžionis Čikagoje veda lietuviškas televizijos programas, kurių jau kelias yra pravedęs labai sėkmingai. 
Dešinėje matome vedėją, Balį Brazdžionį, kairėje programos, vienos, dalyvius su pranešėja prie mikrofono.

Pasaulio Lietuvių Bendimomenės Vokietijos krašto tarybos nariai /iš kairės/: 
Vasario 16 gimnazijos mokytojas Fr. Skėrys, Mažosios Lietuvos tarybos pir
mininkas Erdmonas Simonaitis ir senjoras kun. A.Keleris, visi PLB Vokiet- KAS NAUJA KANADOJE Lietuvių gyvenimo faktai
įjos Krašto Tarybos nariai, dalyvavę Evangelikų-Liuteronų suvažiavime Bad 
Godesberge. Juos matome Annabergo pilies parke po suvažiavimo.

KANADOS PARIAMENTE

fflRfJOSI SflVfllTt
LABAI SVARBUS VALS
TYBIŲ SUSITARIMAS

Kelis metus vyko dery
bos dėl muitų. Derybose 
dalyvavo apie 50 valsty
bių. Derybos buvo pava
dintos Kennedy Round, kas 
rodo, kad derybose daly
vauja ir Jungtinės Ameri
kos Valstybės. Iš tikrųjų 
jau vardas rodo,kad dery
bos vyko ne be JAV ini
ciatyvos.

Derybos vyko labai sun
kiai,nes muitų klausimas 
yra itin komplikuotas, 
.ypač kai reikalas liečia, 
skirtingomis sąlygomis 
veikiančias valstybes.Vis 
dėlto galų gale derybas 
vedusios valstybės susi
tarė. Muitai sumažinti 
apie 30-35%.

Šis susitarimas laiko
mas labai svarbiu, ypač 
dėlto,kad jeigu praktikoje 
pasitvirtins laukimai, tai 
muitų mažinimas gali ir 
toliau nuvesti valstybes 
ir privesti prie visiško 
muitų panaikinimo,ko yra 
ir siekiama.

Be ko kita,nemažu kliu
viniu buvo JAV ir Kana
dos muitų klausimas kvie
čiams, bet jis susilaukė 
susitarimo.Svarbus kliu
vinys buvo ir geležies bei 
plieno muitų klausimas , 
bet ir tas nugalėta.
Kanados prekybos minis-
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teris R.Winters susitarimągrown išskrido į Maskvą, kur

PRIE IZRAELIO SIENOS 
NERAMU
Arabai pradėjo puolimą. Prie 

Izraelio ir Jordanijos sienos 
tikrinant dokumentus sprogo 
bomba ir užmušė daug žmo 
niu, dar daugiau sužeidė.

Arabu valstybių sąjunga pa 
reikalavo pasitraukti iŠ sar
gybų Jungtinių Tautu jėgas, 
kurias pakeičia Arabų dali
niai.

Prie Izraelio sienos koncen 
truojama kariuomene. Dėl to
kių reiškinių Jungtinių Tau
tų gen. sekretorius U Thant 
lankėsi Kaire. Izraeliui gre
sia pavojus, nes jį iš visų 
pusiu supa priešininkai.

ŽINIOS TRUMPAI
• JAV prezidentas Johnso- 
nas susitiko su 6 valstybių 
gubernatoriais ir tarėsi ivai 
riais JAV vidaus gyvenimo 
reikalais.
• Maskvos priemiestyje So- 
kolnikuose atidaryta pramo
nės paroda, kurioje dalyvau- 
ir Amerikos 18 firmų.
• Vengrijos atstovybės na
rys Janus Radvani paprašė 
JAV prieglaudos, nes jis ne 
grįžta į Vengriją.
• Prancūzijoje įvyko 12 va
landų generalinis streikas 
prieš de Gaulle politiką. Vis
kas buvo sustoję.
• Žurnalistas Simon Mali ra
šo, kad besilankant Pekine, 
min. pirm. Ču En-lay jam pa
reiškė, jog Amerika su Rusi 
ja susitarusios veikti drauge 
todėl Ču En-lay jam sakąs, 
kad dėl to bus pašalinti iš 
pareigu Kosygin ir Breznev.
• Anglijos užs. reik. min. G.

įvertino labai teigiamai. 
Tačiau dar yra neišspręs
tų klausimų, kurie lauki 
dar naujų derybų.

STALINAITĖS IŠVYKIMAS 
RUSUS JAUDINA

Stalinaitė-Svetlana Alilu- 
jeva pradeda reikštis, kaip 
antikomunistė. Ji dar Šve
icarijoje būdama parašė 
straipsnį, kuriame Rusi
jos režimą aprašo kaip ne
žmonišką. Literatūros at
žvilgiu, ji rašo, taip yra, 
kaip buvo ir prie Stalino. 
Rusijos literatūrą valdo 
ne rašytojai, bet polici
ja. Perskaičiusi Paster
nako romaną "Dr.Živago" 
ji buvusi priblokšta. Tas 
romanas jai atvėręs visai’ 
nežinomą pasaulį, kuris 
ją pritrenkęs.

Ryšium su jos išvykimu 
į Vakarus, kuris matyti 
buvo netikėtas Rusijos ko
munistų valdžiai, ten ki
lęs sumišimas. Tokį pra
žiopso j imą padariusi ru
sų žvalgyba, dabar žrau- 
žtanti pirštus. Jau dėl 
jos išvykimo nuvirtęs žv
algybos viršininkas. O 
dabar Rusijos komvald- 
žia ruošianti pareiškimą.
susitiks su Rusijos užs. reik, 
min. Gromyka ir min. pirmi
ninku Kosyginu.
* Rusu poetas Jevtušenko, 
Amerikoje skaitęs savo eilė
raščius, grįždamas į Europą, 
buvo sustojęs Portugalijoje, 
Su Popiežium dalyvavo Fati- 
moje ir iš ten nuskrido i Pa
ryžių.
• Ulbrechtas vis dėlto pa
sirašė draugingumo suta
rtį su Vengrija. i * uL_

Karo Vietname klausi
mas diena po dienos tam
pa sunkesnis ir pavojin
gesnis. Bet nėra išeities. 
Amerika,kaip ir Pietinis 
Vietnamas, seniai nori 
karą baigti. Bet Šiaurinis 
Vietnamas nesutinka baig 
ti. Todėl Pietinis Vietna
mas, ir ja A. pažadė jusi 
talką Amerika karo baig
ti negali, -jie turi gintis.

Amerika padarė klaidą, 
nes leido karui įsibėgėti , 
leido priešui sustiprėti, 
leido jam apsiginkluoti. 
Priėjo jau ir prie to, kad 
Kinija įsitaisė atominius 
ginklus Pekinas dabar jau 
diktuoja Hanojui karą tęs
ti,neleidžia jam taikytis . 
Maskva, neužsileisdama 
Pekinui,visomis jėgomis 
Hanojų palaiko. Maskva, 
kaip ir Pekinas, Hanojui 
iškiša pasenusius ginklus 
ir išbando naujus. Tat ir 
Pekinas ir Maskva pelno
si iš Hanojaus. Jiems 
svarbus dvigubas biznis - 
ir politinis ir ekonominis.

Kitoms valstybėms, o 
ypač gi Kanadai,artimiau- 
siaiAmerikos kaimynei, 
negali nerūpėti šie klau
simai.Dabar Kanados par 
lamente prasidėjo tuo 
klausimu debatai. Kana
dos valdžia,žinoma,nori, 
kad karas pasibaigtų. Bet 
jis nesibaigia ir nėra kitų 
s ąly gų j į bai gti, kaip tiktai 
laukti kurios nors šalies 
perdalės.

Kai kas reikalauja baig
ti bombardavimus, bet gi

lj tas reikštų kapituliaciją.
Kad komunistai reikalau
ja baigti bombardavimus, 
tai yra suprantama, bet 
kodėl yra ir tokių, kurie , 
nebūdami komunistais, to 
reikalauja, tai yra visiš
kai nesuprantama.

Kanadai pasisakyti 
prieš Ameriką nėra kaip. 
Kanados saugumas neat
skiriamai susietas su A- 
merikos saugumu. Pralai- 

• mės Amerika, tai pralai
mės ir Kanada. Protingai 
ir praktiškai klausimą 
sprendžiant,Kanada daug 
daugiau taikai ir karo 
baigimo paskubinimui pa
sitarnautų,jeigu ji visiš-

• Egiptas uždarė Izraeliui 
vienintelę išeitį į Raudoną 
ją jūrą, Akados įlanką. Tai 
didina įtampą tarp Izraelio^ 
ir Arabų sąjungos.
• Pekinas įsakė kariuome 
nei likviduoti bet kokius 
sąmaisčius jėga.
• Antradienį Anglijos užs. 
reik. min. Brown nuskri- ' 
do į Maskvą tartis su SSSR 
užs. reik. min.Gromyka ir 
Kosyginu.
• Rytinės Vokietijos lyde
ris Ulbrlchtas tariasi su 
Tito šiojo, vasarvietėje.

PUNCH'S VIEW OF WILSON'S BID TO THE COMMON MARKET 

Kambaryje su užrašu "Miss Europa" sėdi graži mer
gaitė /iš tikrųjų tai yra Bendroji Europos Rinka/, o 
Anglijos ministeris pirmininkas Harold Wilson turi 
gražų gėlių bukietą, kurį norėtų tai mergaitei įteik
ti, bet .. .kaip praeiti pro(cerberį*/de Gaulle/,ku
ris Wilsono nepraleidžia?

APIE KARĄ VIETNAME 

kai pritartų Amerikai ir 
pažadėtų jai paramą. 
DIDELIS UŽSAKYMAS

Kanada plečia pramo
nę. Canada Allis"Chal- 
mers Ltd. Montrealyje 
pasirašė sutartį su Elek- 
tric Reduction Co.Toron- 
te 5 mil.dol.sumai įruoš - 
ti elektros instaliacijas 
įmonėms, kurios Long 
Harbour Newfoundlands 
už 40 milijonų dolerių. 
POLICIJOS 
KONFERENCIJA 
įvyko Niagara Falls, kur 
buvo suvažiavę 3000 po
licijos narių iš 9 valsty
bių: Amerikos,Kanados , 
Anglijos, Škotijos, Airi
jos .Vokietijos, Olandijos , 
Valijos, Liberijos.

Kongreso pagarbai da
lyvavo keli orkestrai iš 
Ontario ir iš JAV. Įvyko 
didelis paradas.

KANADOS PREKYBA SU 
AMERIKA

JAV prekių išvežimas į Ka
nadą, 1966 metais pasiekė 6, 
700,000,000 dol., Kanada 
į Ameriką, išvežė prekių už6, 
120,000,000 dol., kas sudaro 
24% viso Amerikos importo iš 
užsienių. Svarbiausieji Kana- 
d cs išvežimo produktai yra 
nafta, medis ir aliuminijus. 
Konstatuojama, kad dėl karo 
Vietname Kanados eksportas 
į JAV padidėjęs.

Ypač kyla Kanados naftos 
išvežimas į JAV.

• Anglija du didelius ke
leivinius laivus-Karalie
nė Mary ir Karalienė Elz
bieta išima iš apyvartos 
ir vieton jų nuleis rudenį 
ir jūrą vieną naują laivą, 
o Taivano min. pirm, lan
kėsi Amerikoje ir tarėsi 
su JAV prezidentu.

• JAV prezidento keliaujan
tis ambasadorius Harriman 
pareiškė: Jeigu Vakarai laiky 
sis vienybės, karas Indokini
joje, greit bus baigtas, bet jei 
gu jis bus kurstomas, tai šal
tasis karas tęsis ir toliau.
• "Vilnis" rašo:"Pažangi
eji Brooklyn© lietuvių me
nininkai planuoja vykti į 
Montrealį; Kanadoj, dalyv 
auti Tarptautinės Parod
os Lietuvos dienoj. Planu
ojamas koncertas Kanados 
ir amerikinių menininkų. 
Lietuviai susiburs berods 
birželio 26 diena".

PAVERGTŲJŲ TAUTŲ 
SEIMO Generalinio Ko
miteto delegacija(S. Kor- 
bonskis.K.Višojanuir V. 
Sidzikauskasjlankėsi ge
gužės 2-3 d. Washingtone 
diskutuoti Valstybės De
partamente Rytinės-Cen
trinės Europos politikos 
klausimuaDelegaeij a pa
teikė PET Seimo memo
randumą,kuriame dėsto
mos pažiūros į tuos klau
simus.

Memorandume pasisa
koma dėl Sovietų Sąjun
gos pastangų "sunorma- 
linti"padėtį Rytinėj-Cen- 
trinėj Europoj,-jos sąly
gomis. PET Seimas pri
pažįsta,kad padėtis tuose 
kraštuose nenormali, bet 
tvirtai pabrėžia, kad tos 
padėties pripažinimas 
nebekeistina būtų tik ne
normalumo pratęsimas , 
one sunormalinimasjpa- 
vergtosios tautos niekad 
nesiliaus siekusios tik
ros laisvės ir nepriklau
somybės.

PET Seimas nurodo 
vienašališkumą kultūri
nių mainų ir turizmo su
sitarimuose. Siūlo eilę 
būtinų pataisų tuose su
sitarimuose bei jų vykdy
mo praktikoj, kaip mini
mumą, kuris tuose ry
šiuose bent kiek sumažin
tų esamą vienašališkumą.

Memorandume pripa
žįstama, kad yra skirtu
mų paskirų pavergtųjų 
tautų padėtyje. Yra įvykę 
pasikeitimų nuo Stalino 
laikų visur, bet vidaus ir 
santykių su užsieniais rū
pesčiai vienaip klostosi 
Baltijos kraštuose, kitaip 
Lenkijoj bei Vengrijoj, 
dar kitaip Albanijoj ir ki
taip Čekoslovakijoj arba 
Rumunijoj ar Bulgarijoj. 
Tačiau tai tik laipsniniai 
skirtumai. Politikoj visų 
tų kraštų atžvilgiu tebe
galioja f aktas,kad visi jie 
tebėra valdomi komunis
tų mažumos, pasisavinu
sios valdžios ir idėjų mo
nopolį. ( Elta)

• Ponios O. Čeikauskienės 
sesuo Marija Survelienė at
skrido 22 d. gegužės iŠ Lie
tuvos-Kauno, trijų mėnesių 
pasisvečiavimuiMontrealtn.

LAISVOJI LIETUVA 
gegužės 27 dieną mini savo 
dvidešimtmetį. Ta proga 
yra ruošiama iškilminga 
akademija Čikagoje. Sve
ikiname ir linkime ilgai 
gyventi, nesenti ir tar
nauti objektyviai tiesai.

GEGUŽĖS 1 IŠVAKARĖSE 
iš Kremliaus buvo paber
ta geroka krūva ordinų ir 
medalių. Vilniun, tačiau, 
nukrito tik keturi."Sun
kiausias" ordinas (Leni
no) teko Lietuvos istori
jos nat rusiško kurpalio 
tempėjui Juozui Žiugždai. 
Kukliausįjį medalį ("Už 
pasižymėj imą darbe ’ ’)bus 
gavusi biologė Sofija Ka- 
nopkaitė, prieš pusantrų 
metų kelias dienas viešė
jusi New Yorke, -dalyva
vo biologų-chemikų kon
ferencijoj. ( Elta ) 
KAUNE JAU IŠĖJO

NEMUNAS 
naujas jaunimui skirtas 
mėnesinis kultūros-lite
ratūros žurnalas.

Žurnalo redaktorius 
Antanas Drilinga dar sau
sio mėnesį kalbėjo, kad 
Nemunas turėsiąs būti 
"kitoks".

Bet dabar paaiškėjo, 
kad žurnalo leidėjai yra- 
tas pats Vilniaus komso- 
molo centras. • (Elta) 
NUODIJA LIETUVOS

UPES
1966 metais amoniakl- 

nis vanduo pateko Į Šven
tąją,-4 km ruože upė liko 
negyva.Šių metų pradžio
je! Bartuvą ištekėjo apie 
60 tonų amoniakinio van
dens. Molėtų rajone į upę 
nutekėjo 4, 000 litrų šios 
trąšos. Išnuodyta Beržą, 
Šyša, Virinčia, Kruoja ir 
kitos skaidrios upės,kur 
pateko dešimtys tonų * 
amoniakinio vandens, ku
rio laukė dirvos.... E . 
VILNIAUS OPEROS

SOLISTAS
V.Daunoras>bosas .balan
džio 27 d.La Scala operos 
teatre, Milane, atliko Ri
goleto operojeMonte rone 
vaidmenį.V .Daunoras Mi
lane tobulinosi operinio 
dainavimo mene nuo pra
ėjusių metų pabaigos. E.
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Sulaikykime mirtį!
Gal būt ne visiems ži

noma mūsų išeivijos gy
venime viena iš svarbiau
sių institucijų lietuvybei, 
lietuvių kultūrai,mokyto
jams lituanistinėms mo
kykloms ir lietuviams 
veikėjams iš priaugan
čios kartos ugdyti tai Pe
dagoginis Lituanistikos 
Institutas Chicagoj. Tai 
vienintelė laisvajame pa
saulyje lietuvių aukštoji 
mokykla lituanistikai pa
grindinai studijuoti. Jis 
turi du skyrius tvieną bai
gusiems lietuvišką gim - 
naziją, antrą jos nelankiu
siems. Mūsų sąlygomis 
ypač naudingas antras 
skyrius, nes turime jau
nimo masę, kuris galėtų 
būti mūsų tautinės kultū
ros ir egzistencijos tęsė
jas,lituanistinių mokyklų 
mokytojas,visuomenės ir 
spaudos veikėjas, bet bus 
mažai naudingas, nors ir 
turįs gerų norų, kadangi 
jam trūksta lituanistinių 
žinių, ypač sunkiai gali 
lietuviškai rašyti ir kal
bėti. Pedagoginis Litua
nistikos Institutas tai vi
są duoda. Jame dėstoma 
lietuvių kalba, rašyba, li
teratūra, tautosaka, isto
rija,bet galima studijuo
ti ir vieną arba kelis,ne 
visus dalykus.

Antrajame,vadinamam 
bendriniam skyriuj moks
las tęsiasi du metu. Mo
kestis už mokslo metus 
50dol.KLB Švietimo Ko
misija yra nutarusi stu
dentams už mokslo metus 
tam tikromis aplinkybė
mis ir daugiau, gal net už 
visą mokslą sumokėti. Be 

to,pats Institutas kiekvie
ną prašantį nuo mokesčio 
atleidžia.Taigi tame Ins
titute studijuoti nėra jo
kių finansinių kliūčių rei
kia tik Iš lietuviškos jau
nimo pusės noro lituanis
tiką studijuoti, o iš lietu
viškos bendruomenės 
pastangų,kad jaunimas tą 
Institutą lankytų.

Mokslas einamas nea- 
kivaizdiniufcoresponden- 
ciniu) būdu, prisitaikant 
individualiai prie kiekvie 
no studento sugebėjimų ir 
lietuvių kalbos žinojimo. 
Studijuoti pradėti galima 
betkuriuo metų laiku.

Smulkesnių informa - .. 
ei jų kreiptis :Pedagoginis 
Lituanistikos Institutas , 
5260 S. Claremont Ave. , 
Chicago,Ill.60636,U.S.A . 
arba KL B Švietimo Komi - 
sija,236 Dovercourt Rd. , 
Toronto 3, Ont. Tel.531- 
4469.

Greičiausiai šis raštas 
nepasieks tų, kuriems jis 
labiausiai taikomas ir 
lietuviškas reikalas mer
dės.Todėl prašome tėvus, 
lietuvių bendruomenės 
veikė jus,kultūrininkus ir 
bendrai kiekvieną lietuvį 
kuris dar jaučia šiokią 
tokią lietuvišką pareigą 
kalbinti asmeniškai jau
nąją kartą studijuoti mi
nėtame Pedagoginiame 
Lituanistikos Institute. 
Tai visų mūsų pareiga. 
Be šių pastangų po kelių 
metų ir mūsų lituanisti
nės mokyklos turės užsi
daryti, nes nebebus mo
kytojų.

KLB Švietimo Komisija

NEPRIKLAUSOMA L IE TU V A

expo67
Nepriklausoma Lietuva 

kas savaitę duos Pasauli 
nės parodos kiekvienos 
dienos įvykių kalendorių 
vienai savaitei pirmyn, 
kad parodos lankytojas 
iš anksto galėtų pas {rin
kti, kas jam įdomiau.

Gegužės 25 d. Wilfrid- 
Pelletier 8 P.M.Austrą 
lijos baletas. Matsonneu- 
ve. 8:15 Molieras. Port- 
Royal ?:3O Belgų pianis
tas Brouw. Ekspo teatras

ir 9 FM. Cirkas. 11-14 vai 
kams Garden of Stars.

Gegužės 26 d. W.Pelle
tier Q PM Australijos ba 
lėtas. Maisonneuve Mol
ieras. Porte-Royal. Voką 
alistų konkursas. Ekspo- 
teatras. °:30Šekspyras. 
Autostade, 4 ir 9 PMCir
kas. Garden of Stars nuo 
11:30 iki 14:30.Toliau kar 
lojimas programų.

Gegužės 27 d. 2:30 ir ° 
PM W. Pelletier Austra
lijos baletas. Tomis pa
čiomis valandomis Mai
sonneuve teatre Molieras.

8:30 PJM.Šekspyro"Rom- kalistų konkursas, ° :15.Ek- 
eo ir Julija". Autostade 4 Spo teatre 2:30; 6:3O;9:3O T IFTUVOS ŽEMĖS ŪKIO APŽVALGA

Tom pačiom valandomEk 
spo teatre Šekspyras. Gar 
deue 11:30 AM programa 
vaikams.

Gegužės 2“ d. 4 ir 9 PM 
Cirkas. Gardene 11:30pro 
grama vaikams. Visą sek
madienį pasilinksminimų 
programa.

Gegužės 30 d. 8 PM W. 
Pellfetier Švedijos opera 
Kaukių balius. Maisonn- 
neuve Vokkalistų konkur
sas °:15 PM. Ekspo teat
re °:3O Australijos Mu
sic-Hall. Gardene 1:30 
programa vaikams.

Gegužės 31 d.W. Pelle
tier ° PM Švedijos opera 
"Aniara".Maisenncuve «: 
15 Vokalistų konkursas. 
Ekspoteatre 8:15 PM Au
stralijos Music Hali. Au- 
Tostade °PM Int. Soccer. 
Toliau programų karto
jimas.

Birželio 1 d.9 PM W. 
PelletierStockholmo ope

A. A. ALFONSUI DAUSAI TRAGIŠKAI MIRUS, 
jo žmoną Michaliną ir dukrą Aldoną bei 
jos šeimą nuoširdžiai užjaučia

Z.A. Pul ianauskai.

ra, Stravinskio. Maisonn- 
euve-Vokalistų konkurs
as. Ekspo teatre 9:3OPM 
Australijos Music-Hall, 
Autostade ° PM Int.Soc
cer. Toliau mišri prog
rama.

Birželio 2 d. V.Pelle
tier Švedijos opera. Eks
po teatre 6:30 ir 9:3OAu- Toronto šauliu Putvio kuopos pirmininkas p. Jokūbai 
stralijos Music-Hall. tis su Ponia ir dukrele, lydimi Montrealio šauliu, pir-
Birželio3 d W Pelletier mininko, IgnoPetrausko /dešinėje/ ir Br. Bagdžiūno, 

« PM Stockholmo opera,St-/kairėje užPakaly/ aplankė Nepriklausomos Lietuvos 
ravinskis.Maisonneuve, Va redakciją ir čia visi nufotografuoti.

/Atkelta iš 3 puslapio/Australijos Music-Hall. Au
tostade 2 PM Int. Soccer.To 
liau margumynas.

Kiekvieną vakarą po prog 
ramų šokiai.

ATIDARYTAS CIRKAS 
Antradienį iškilmingai a- 
tidarytas Cirkas, kurio 
pasirodymai vyksta Auto 
stade, visai prie Victoria 
tilto.

Cirkas labai kombinuo
tas, didelis ir sudėtingas. 
Atidarant,Cirkas buvo pri 
statytas kaip Ringling Bro
thers and Barnum & Bai-
ley, kurio sudėtyje buvo 
suminėti olandų, meksiki
ečių, vokiečių ir kanadie
čių vardai.

Cirkas turtingas žmonė- 
mis-akrobatais, klounais, 
žonglieriais, kurie yra di
deli specialistai, kokie y- 
ra pasaulyje. Labai turtin 
ga gyvulių sudėtis: 15 dra
mblių, apie tiek kupranu
garių; daugybė arklių, po
nijai 2o liūtų, tigrų; la
bai daug šunų, karvelių 
ir visokių cirkui būdingų 

prietaisų.
Prašmatnybę sudaro nu - 

meris,pavadintas"Kosmos" 
Ir ypač akrobato balansa
vimas labai dideliame auk 
štyje ant elastingo stiebo. 
Tai numeris, kuris jaudi
na nervus visiems.

Walter Safety says,
V ® r'j ) “Think, don’t sink!

Be water wise! Learn 
and practise water

■*7 Tr A* safety every day.” 

kitu metu darbas trunka 
iki 11 p. m. Panašiai dirba 
ir gyvulininkystės specia
listai.

Tos ir kitos priežastys 
štai kaip pakeitė Lietuvos 
gyventojų tarp kaimo ir 
miesto pasiskirstymo 
santykį(Narodnoje Cho - 
ziaistvo SSSR 1964,10-11 
psl.):

Žemės ūkio gyventojai: 
1913............ 2,461,000 85%
1940..............2,251,000 77%
1959..............1,655,000 61%
1965..............1,660,000 56%

Miestų gyventojai:
1913............... 367,000 13%
1940............... 674,000 23%
1959..............1,046,000 39%
1965..............1,289,000 44%

Iš šios trumpos atskirų 
žemės ū!do padėties fak
tų apžvalgos,belieka iš
vesti kelis apibendrini
mus:

1) Kol kas nėra duome
nų,net ir sovietinėje Lie
tuvoje leidžiama spauda 
nesigiria,kad 1966 m. va
sarą įvestas piniginis at
lygis kolchozininkams - 
būtų geresnis, negu jis 
buvo anksčiau;gal būt jis 
galėtų būti geresnis tik 
dėl to, kad jau pagamina
ma šiek tiek daugiau že
mės ūkio produktų, paly
ginus su tuo, kiek jų bū
davo pagaminama prieš 
kelioliką ar net keletą 
metų.

2) Kolchozų plotų dy
džius kaitaliojantkolcho- 
zįninka! su savo trobe
siais .kokie jie ten bebūtų, 
vis pereina iš vieno kol
chozo į kito kolchozo su
dėtį, sudaroma daug ne
patogumų, kai tai vyksta 
ne pagal žmonių pageida- ’ 
vimus.bet.kaipir visame 

kitame gyvenime, tik pa
gal komunistų pertijos 
centro įsakymus,

3) Nauji žemės ūkio 
trobesiai buvo statydinti 
ne vėliau.kaip prieš 26m . 
Jie reikalingi nuolatinio 
remonto, o svarbiausia 
priežiūros. Daugelyje ū- 
kių, kurių savininkus so
vietai seniai likvidavo, 
gyvena visai kiti žmonės . 
Kai viską valdanti ir savo 
rankose laikanti valdžia 
neduoda jokių medžiagų 
trobesiams remontuoti 
ar atnaujinti, jie yra labai 
apgriuvę. Kolchozininkai, 
neturėdami lėšų statydin
tis naujus kolchozuose 
suplanuotose grupinėse 
sodybos e namų, o kiti net 
nenorėdami apleisti savo 
namų, gyvena visiškuose 
griuvėsiuose.

4) Net ir laisvojo ūkio 
sistemose daug žmonių, 
likvidavę savo žemės ū- 
kius, keliasi į miestus . 
Todėl mums gerai su
prantamas ir Lietuvos 
gyventojų nuolatinis ir 
didelis,nors ir labai kie
tai suvaržytas, traukimą- 
sis iš kaimo, kur nieko 
savo nėra. Žmonės mies
te turi šiek tiek daugiau 
ramybės ir nuo įkyrių ko
munistų bei visokių agi
tatorių.

P. S. Šis rašinys bus 
įdėtas ir Pavergtųjų Eu
ropos Tautų ŠeimojCEN) 
mėnesiniame žurnale.
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LOS ANGELES
LIETUVIŲ DIENA BUS 

ĮDOMI
Netrukus tūkstantinė 

lietuvių minia susirinks 
į Marshall High School 
Auditoriją dalyvauti tra
dicinėje Lietuvių Dienoje, 
kuri bus sekmadienį, bir- 
želio 18 d. ,2 vai. p. p.

Lietuvių Dienoje daly
vauja pačios pajėgiausios 
meninės pajėgos iš arti 
ir toli.Štai svarbieji Lie
tuvių Dienos programos 
punktai:

Solistė Aldona Stempū- 
žienė iš Cleveland©,

Jaunosios kartos žy
mus muzikas komp. A.
Lapinskas iš Boston, 
Mass.,

Parapijos choras, ve
damas gabaus dirigento 
komp. Broniaus Būdriūno, 
dvi mūsų kolonijos kylan
čios dainos žvaigždės 
Rimtautas ir Birutė Dab- 
šiai. Chorui akompanuos 
visų mėgiama muz. Ray- 
monda Apeikytė,

Dail. Irenos Petraitie- 
nės meno paroda, šv. Ka
zimiero mokyklos patal
pose,

Kęstučio Mikėno kera
mikos darbų paroda. Taip 
pat šv.Kazimiero mokyk
los patalpose.
-Lietuvių Dienos specia
lios pamaldos 10:30 vai. 
šv.Kazimiero bažnyčioj . 
Pamokslą sako svečias 
iš Argentinos kun.Augus
tinas Steigvila, "Laikas" 
laikraščio redaktorius . 
KOMP. BŪDRIŪNO 

STUDIJOS
mokinių koncertas įvyks
ta sekmadienį, birželio 4 
d. parapijos salėje, tuoj 
po visų pamaldų,1:30 vai. 
p. p. Visi kviečiami šia
me mokinių koncerte da
lyvauti ir išgirsti mūsų 
kolonijos busimąsias 
žvaigždes.Pasirodys vo
kalistai ir instrumenta
listai.Viso apie 30 moki
nių.

BE MOTINOS

Sis kengūriukas gyvena 
Varšuvos zooparke. Nese
niai jis neteko motinos.. 
Žvėrelį pristatė j veterina- 
lijos ligoninę. Čia specia
listai imasi visų priemonių, 
norėdami mažylį išauginti. 
Žvėrelį padėjo j specialų 
maišiuką, tokį pat minkštą 
ir šiltą, kaio ir motinos 
sterblė. Jį maitina pipete.

Priešmirtinis laiškas okupuoto dailininko
PASTABA: šis laiškas yra pasiekęs vakarus prieš 7 

metus slaptu kanalu iš okupuotos Lietuvos nuo dailinin
ko, kuris leido ji paskelbti tik jam mirus. Jis prieš sa- o 
mirtį vaizdžiai pavaizdavo Lietuvos dailininko pavergtą li
kimą. kuris ir po tiek laiko nėra pasikeitęs. Klaidingai 
vakaruose manoma, kad visi menininkai anapus geležinės 
sienos gerai gyvena, parsidavę komunistų partijos propa
gandai. Tai lietuvių kūrėjų šauksmas į vakarus: laisvės 
ir duonos! Tos laisvės pasiilgo net buv. sovietų kruvino 
caro Stalino duktė — Svetlana, pastaruoju laiku pabėgu
si į vakarus. . .

/ Atkelta iš praėjusiojo N.L-vos numerio/

Kalinys per ilgą laiką pasida
ro atbukęs ir mažai veiklus, 
kad nors langas nebūt uždaras, 
kad galėtų matyti gabalą mėly
nės ar šviesos. Inteleklualistui 
yra tas sunkiausias (čia kalėji
mas), kad yra dvasios kalinys. 
Tavo kūrybos tematika: girk 
partiją — forma: socrealizmas. 
Tapyboje sek tik Repiną, mu
zikoje — Čaikovskį, literatūro
je Gorkį ir taip į ratelį... Toks 
pažangus menas‘lygus 19 šimt
mečio uodegoje vilktis! Tokia 
valia administracijos — činau- 
ninko —- žandaro, nes jis “ku
ria” meną, o menininkai ištiki
mi liaudies sūnūs — su vieno
du aliejumi galvoja. Kas pa
klusnus, tas dirba, valgo, turi 
mašiną, ordinus ir botagą že
mesnius ganyti. Gaila, visi ne
vienodai ir didžiuma skursta.

O tas kasdieninis skurdas yni 
pas mus vadinamas “laimė”.

Kalama yra didžiausia vinis 
kasdien ir visur, kad partija ir 
vy<j:nisybė globoja meną, re
mi i. Kaip niekad taip dar ne
klestėjo! Per visą tą laikotarpį, 
kiek buvo parodų, niekas iš 
mūsų vyriausybės tūzų ar šiaip 
kas privačiai iš parodų kas nors 
būtų įsigijęs bent kokį kokio 
nors dailininko darbą. Užper
ka tik Kultūros m-ja, bet ar gi 
čia rinka? Kiek ji gali užpirkti 
ir ar dažnai? Nuperka tik mu
ziejui. Perkama tik iš pateptų
jų. Neturi akies — ncprileis 
tavęs prie aruodo. Patys per
ka — tie patys užpirko komisi
joje tie patys kūrėjai. Temati
ka komunistinė — pirks. Įsto
si partijom lengviau parduoti, 
gyvensi. Tapysi, meluosi, gy

vuosi. 97% savo darbų esu par
davęs, žmonėms išdovanojęs 
(per visą tą laikotarpį). Dar
nas pastovi namuose savaitę ar 
mėnesį ir dovanoju. Pirkti ei
linis žmogus neišgali. Geriems 
žmonėms ir atiduodu. Iš to
kios “bazės” galima spręsti, 
kaip gyvenu ir iš ko galiu kurti 
ir kaip galiu augti, o be to, rei
kia dairytis į šalis,kad- nepaste
bėtų, kaip tapai ir ką kuri. Per
nai buvo įvykis man pirmą sy
kį, kad privačiai pardaviau pa
veikslą (9i) x 70 cm.) už 600 rb. 
ir nupirkau tik kelnes už tuos 
pinigus. Toks yra realizmas — 
tokia rinka. Vidutinė alga 600 
rb. Geras kostiumas kainuoja 
2000 — 3000 rb. Sviestas 27,5 
rb. (Tada rublio vertė dar ne
buvo padidinta. — Red.) Iš to
kios sumos sunku išsilaikyti, o 
kostiumui reikia ilgus metus 
taupyti. Baltiniai, patalinės pas 
daugumą apverktinam stovy
je. Kalą ir kala mums į galvas, 
kad turime būti dėkingi mūsų 
“didžiąjam” “broliui”, kuris 
mus išlaisvino nuo kapitalisti
nio “skurdo” ir sukūrė mums 
“laimingą gyvenimą”. Mes 
esame verčiami šliaužti pilvais 
prieš melą.

T
“Aušros vartai” veikia. Tai

pogi šv. Petro — Povilo, Ra po* 

lo, Šv. Onos, Šv. Mikalojaus ir 
žvėryne — Nekalto prasidėji
mo bažnyčios. Tai rodos ir vis
kas. Katedroje muziejus. Sto- 
vylos naktį nugriautos, trys 
kryžiai nugriauti. Kitose baž
nyčiose sandėliai, dirbtuvės, ki
nai ir pan. Inventorius velniai 
žino kur. Vilnius daug prisista
tęs, bet su butais didelis badas. 
Vis įstaigos. Bet kiek tų priva
žiavusiųjų iš rytų. Prieš 1-mąįį 
pasaul. karą tiek rusų nebuvo 
Vilniuje kiek dabar. Kavinių 
ar restoranų su šokiais nėra. 
Jaunimui ir mėgėjams bėda. 
Be to, viešoje vieloje geriau 
kalbėli apie nieką ar orą. Vis
ko neįmanoma surašyti.

Linkėjimus tavo pažįstamam 
negaliu perduoti, nes randu, 
kad man būtų blogai. Mikėnas 
partinis ir supraiotėjęs. Tas, 
kuris galėtų savo šulu nors 
moraliai palaikyti, yra atbukęs. 
Be savu gerbuvystės nieko ne
mato. Tikras jėzuitas, kaip 
daugelis tokių. Kadaise šie ko- 
liodavo Šklėrius, šlapelius, Gal
dikus ir ki. i'.ž namukus, nž jų 
‘tuštumą ’, kanceiiariškumą — 
šia.alien visi Mikėnai, Mackevi-^ 
čiai, Jurkūnai juos pralenkė." 
Karjeristai ii' loiiau savo pilvo 
nieko nemato. Stovi meno vai
ravimo postuose (mat, partie

čiai) ir geriausias sąlygas turi. 
Raudoni kapitalistai, kurie gy
vena liaudies prakaiiu ir išnau
dojimu. Tai meno dėlės. Ir 
kuo daugiau įsigilini į tą koš
marą, jei prarastum viltį — 
skustuvas būtų kitoje pusėje 
gerklės. Universitetą, ačiū Die
vui, perėjau neblogą ir apie lo
kius “seminarus” niekam ne
galima prasitarti — nes gra
bas. O sistema tokia: ant vie
no žmogaus dirba 10 porų akių 
ir tiek ausų. Tų egzekucijų 
galima buvo išvengti tik per 
persikrikštijimą. Bet kuo gi 
žmogus kaltas, kad turi tokią 
sąmonę, kad savo sąžinės lais
vė yra brangesnė už duoną.

Mūsų dalia dabartinė — tai 
"Aidos” finalas. 0 taip širdis 
verkia, kad kur išvažiuoti, at
sikvėpti — grynu oru, atgauti 
jėgų. Visos formos į kokias 
akys trinasi diena dienon yra 
tiek senos, tiek primityvios, be 
skonio, blogiau už bet kokį 
miesčioniškumą, kad jauti tik 
žvyrą akyse ir dūšioje bei toks 
troškulys nusiplauti šviežiu 
vandeniu. Ne tai, kad radi^ 
yra užglušinama iš jūsų pusės, 
bet gi jokio žurnalo, jokios 
knygos nematai, jokio vaizdo, 
jokios formos — to pasaulių,, 
kuris kasdien progresuoja, kas

dien vis naujai kuria. Mes liko
me užpakalyje pasaulio ma
žiausiai 50 metui laukiniai. Gy
venu iš to tik bagažo, kurį pasi
kroviau prieš 20 metų. 'Žiauri 
yra dvasinė mirtis. Bundi kar
tais naktimis, alksti tos laisvės 
ir verki. Mes kaip kokios lar- 
vos maitiname tik šėtono kara
lystę. Niekam kitam mes ne
reikalingi. O kiek daug tokių 
Mikėnų, Mackevičių ir Jurkū
nų, kurie vergų lenciūgus šlovi
na, jie paganiailos prie prira
kintųjų — nuo Kleopatros sta
lo numestus trupinius gauna — 
išgriaužtos širdies ir sąžinės 
menininkai — be jokios tauti
nės ambicijos — nejaučia save 
esant satrapų dalimi ir vergais. 
Tai tik satanizmo menas — to
kiu maro voratinkliu apraizgyt 
tautas ir žmones — nacijas ir 
kalbas.

Prašau, tave, niekam neskai
tyk ir neskelbk viso to. ką ra
šau, kol aš dar gyvas. Tik po 
mano mirties gali ir prašau tą 
padaryti. Mūsų ausys (angelų 
sargų) labai toli girdi ir toli 
mato, jos žymiai jautresnės už 
jūsų. Mūsų inkvizicija moka 
pritaikyti geresnius geležinius 
batukus kelionėn pas Abraomą 
negu viduramžiais mokėjo.

Pabaiga sekančiame nr.
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/Tęsinys iš praeito nr./ 
KOLCHOZŲ IRSOVCHO- 
ZŲ DYDŽIAI

Nors jau praėjo apie 19 
metų,kai Lietuvos žemės 
ūkis buvo pradėtas kol - 
chozinti.bet dar ligi šio
lei tebėra nebaigtas kol
chozų dydis sutvarkyti. 
Todėl labai dažnai, visa 
eilė buvusių ūkių vis 
skirstomi tai prie vieno , 
tai prie kito kolchozo.Tuo 
pačiu ir visi kolchoznin- 
kai tebeblaškomi.Kartais 
kolchozų plotai didinami , 
kartais mažinami. Pvz . 
1956m. buvo 1787 kolcho- 
zai;1960m.-1918;19614818; 
19634781;1965-1646;1966- 
1529 kolchozai. Paskuti
niais metais gana smar
kiai mažinamas kolchozų 
skaičius, o didinamas jų 
optimalis plotas. Tai da
roma jau pagal 1964 me
tais gruodžio 21-22 d. d. 
Maskvoje buvusią bendrą 
konferenciją, kurioj e buvo 
aptariami Baltijos respu
blikų kolchozų optimalis

Paleckis pasirašė peticiją už rusų iškraustymą iš Lietuvos, o rusai jį iškraustė 
iš Lietuvos... be jokių peticijų ir repeticijų. .. Ne Paleckis, bet Šumauskas da
bar atvažiuos Montreal.in į vadinamąją "Lietuvos dieną"-okupuotos Lietuvos d-ną.

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIS
TRUMPA DABARTINĖS PADĖTIES APŽVALGA 

RAŠO EKONOMISTAS JUOZAS AUDĖNAS

dydis. Konferencija nu
statė tokias kolchozų dy
džio normas: Lietuvoje 
nuo 1600 ha iki 3200 ha; 
Latvijoje-nuo2200 ha iki 
6500 ha; Estijai nuo 3000 
ha iki 6500 ha (Liaudies 
Ūkis Nr.1,1965 m. 24 psl. 
Vilnius). Lietuvoje jau 
baigiama likviduoti kol
chozai buvę mažesni kaip 
1000 ha. Bet per keletą 
paskutinių metų sovchozų 
skaičius iš 232 pakilo iki 
264. Iš visų kaitaliojimų 
matyti,kad norima turėti 
standartinio tipo kolcho
zus,nes bus lengviau su
planuoti numatytosios 
grupinės kolchozų trobe
sių statybos,bus lengviau 
lyginti ir kontroliuo
ti darbo jėgos pasiskirs
tymą,produkciją, o svar
biausia dar ir tai, į grupi
nes sodybas sukėlus vi
sus gyventojus, bus daug 
lengvesnis jų elgsenos 
sekimas .Bet iki visus gy
ventojus galės sugrūsti į 
grupines sodybas, praeis 

dar labai daug laiko. Šiuo 
metu Lietuvoje dar yra 
apie 280.000 atskirų vien
kiemių, kuriuose gyvena 
ir kolchozninkai ir admi
nistracija ir kt. Juos lik
viduoti bolševikams yra 
labą! didelė problema. 
Likviduoti nebūtų sunku, 
bet kur padėsi ten gyve
nančius žmones ? Buvę ū- 
kininkai savo sodybų ap
leisti nenori dėl per ilgus 
metus prie jų prisiriši
mo,antra jie yra per ne
turtingi,kad savo jėgomis 
galėtų kolchozų grupinė
se sodybose pasistatydin
ti gyvenamus namus, 
tvartą karvei, kiaulei ir 
paukščiams.O kaip daly
ką žinantieji, Antanas 
Kiaušas, rašo, kad nėra 
nei statybinių medžiagų, 
nei darbo bei traukiamo
sios jėgos, kad būtų gali
ma pristatyti tiek namų, 
kiek dabar yra senų vien
kiemi^ Žemės Ūkis Nr.2 
1967 m. 5-6 psl., Vilnius). 
Dabartiniu greičiu staty

boms einant tai gali už
trukti dar 60-80 metų. 
SOVIETINIAI DERLIAI

1966 m.Lietuvoje vidu
tiniškas kultūrų derlingu
mas buvo 14.7 qu iš hek
taro, o 1965 m. buvo 16. 3 
qu.Tuo tarpu visais anks
tyvesniais metais derlin
gumas nesiekdavo dau
giau kaip 9-11 qu iš hek
taro. Kodėl taip staigiai 
pakilo derlingumas (gal tik 
statistikoje?) sunku pa
sakyti. Yra viena aplinky
bė, galėjusi derlingumą 
paveikti, tai paleidimas 
naujo mineralinio trąšų 
fabriko Lietuvoje,nors jis 
turi aptarnauti visą So
vietų Sąjungą.

Deja, laukuose apskai
čiuotasis derlius,toli gra
žu nepatenka į aruodus , 
virtuves bei tvartus. So
vietų Sąjungos prekybos 
ministerio pavaduotojas 
Nikolai Smoliakov Lite
rary GazettaonMarchl5, 
1967 iš (The Christian 
Science Monitor of Mar ch 
25,1967) rašo, kad dėl’la
bai prastų kelių, esančių 
Sovietų Sąjungoje, grūdus 
pervežant "nubyra" apie 
25 - 30 procentų. Tiesa , 
Lietuvoje keliai geresni 
negu Rusijoje. 
BOLŠEVIKINIŲ ŪKIŲ 
GYVULIAI

Gyvulių skaičius (ra
guočių ir kiaulių) šiek tiek 
prašoko buvusius jų skai
čius nepriklausomoje 
Lietuvoje. (Tada jų skai
čius galėjo būti žymiai di
desnis, jei tik nebūtų bu
vusios suvaržytos pasau
lio rinkos). Tačiau visai 
sumažėjo arklių ir avių 
kiekiai.Arklių kiekio su
mažėjimas suprantamas 
dėl padidėjimo mechani
zacijos ,o avių,matyti .ne
nori laikyti nei kolcho
zai, nei kolchozininkai, 
nors spaudoje nuolatos 
raginami laikyti.

1966 m.sumažėjus grū
dų derliui, sumažėjo ir 
pašaras. Dėl buvusio 
prasto pavasario oro la
bai daug išgedo dobilų 
laukų.Sovchozams ir kol
chozams buvo gana sunki 
žiema išlaikyti gyvulius 
dėl pašarų stokos. Taip 
rašo 1967 m. kovo 12 d. 
Tiesa,Vilniuje leidžiama 
ir tiek Lietuvo je, tiek už
sieniuose platinama. Bet 
kitas laikraštis, taip pat 
leidžiamas Vilniuje (Tė
vynės Balsas) ,bet skiria
mas tik užsieniuose gy
venantiems lietuviams 
1966m.paskutiniame Nr52 

tvirtina,kad jokio pašarų 
trūkumo nėra ir gyvulių 
skaičiaus mažinti nerei
kės.Kaip visuomet,taip ir 
čia dvilypė komunistų 
"teisybė".
KAS BUVO BLOGA,DA
BAR GERO PAVYZDYS

Verta paminėti dar vie
nas naujas reiškinys, tai 
pradėtas kreipti didesnis 
dėmesys žemės ūkiui 
laisvajam pasaulyje, apie 
kurį tik blogai spauda te- 
rašydavo.Dabar jaune tik 
pagiriama, bet gana gau
siai pradėta lankyti lais
vųjų kraštų žemės ūkius 
ir jų organizacijas. Pir
moje vietoj stovi Danija. 
Į ją vežami ne tik vienos 
bei kitos šakos žemės ū- 
kio specialistai bei admi
nistratoriai, bet net ir 
kolchozininkai Chruščio
vo laikais žemės ūkio 
darbuotojus veždavo tik į 
Kazakstano plėšinius. 
GYVENTOJŲ PASISKIRS
TYMAS

Ryšium su okupacija ir 
žemės ūkio kolektyviza
vimu, labai žymiai pasi
keitė ir tebesikeičia gy
ventojų pasiskirstymas 
tarp kaimo ir miesto.Tam 
yra visa eilė svarbių prie
žasčių. Paminėtinos nors 
tokios: 1) vos tik 1944 m . 
Sovietų Rusija reokupavo 
Lietuvą, visame krašte, 
ypač kaime,prasidėjo di
delis pasyvus ir aktyvus 
tautos pasipriešinimas, 
išsiplėtęs net iki 8 metų 
(1952) kruviną partizanų 
karą, kuriame žuvę apie 
30.000partizanų.O tų vi
sų kovų metu sovietai iš
trėmė iš Lietuvos į Sibi
rą apie 400. 000 gyvento- jų, daugiausia kaimiečių;

Pasaulinėje parodoje Montrealyje yra toks savotiškas 
įrenginys, vadinamas "fountain-cum-sculpture"Toron 
to skulptoriaus G. Gladstone kūrinys, vaizduojąs galak 
tikas ir kosminius skridimus.

DANUTE ZUBAITĖ, B. Sc.
Gimusi 1946 m.lapkr.14 

d. DP stovykloje Bavari
joje, augo ir mokėsi Mont 
realyje ir Amerikoj. 1963 
baigė Putnam Catholic A- 
cademy pas N. P. seseris 
Putname ir tais pačiais me 
tais pradėjo studijas Mari- 
nopolis College Montrealy 
je,kurį šį pavasarį baigė 
įsigydama Bachelor of Si 
ence,Major in Biology lai 
psnį. Visur mokyklose bu 
vo mokyklų laikraščių re
dakcinių kolektyvų narė. 
Tris vasaras dirbo Ota
vos universiteto Psicho
logijos departamento sto 
vykioj dr.A.Šidlauskai
tės žinioj.Aktyvi skautė 
paskautininkė,ėjusi Neri 
ngos skaučių tunto adju- 

tantės pareigas. Gyvai rei 
škėsi Šiaurės Amerikos li
etuvių stud, s-gos Montre- 
alio skyriuj, paskutiniu la
iku ėjusi ryštninkaspar ei
gas, organizuojant 2 lietu 
viį studentų žiemos stovy 
klas St.Adelle prisidėjo. 
Yra dalyvavus i daugelyje 
jaunimo Stovyklų ir jaun
imo bei studentų suvažia
vimuose. Baigusi lituani
stines mokyklas, buvo lie
tuviškų laikraščių kores
pondentė. Šio mėnesio pa
baigoj išvyksta į Bostoną 
ir pradeda dirbi i Harvar
do univ.Medical Schoolty 
rimų laboratorijose ir ke
tina tęsti studijas.Linki
me sėkmės ir įsijungti į 
jaunimo veiklą.
2) kita gyventojų dalis , 
ypač jaunimas, netekęs 
savo ūkių,nebenorėjo pa
silikti dirbti kolchozuose 
arba sovchozuose ir ieš- 
kojosidarbo kur kitur;3) 
žemės ūkio mechanizavi- 
mas pamaču taip pat žmo
nes išstumia iš žemės ū- 
kio.

Tačiau tai dar ne vis
kas, nes ne tik paprasti 
darbininkai,bet ir žemės 
ūkiui pasiruošę specia
listai nuolatos meta že
mės ūkio darbus ir ieško 
darbo kitosesrityse. 1967 
m. Vilniuje leidžiamas 
Valstiečių Laikraštis va
sario 8 d. šia tema rašo ,. 
kad geri žemės ūkio spe
cialistai, uždirbą iki 178 
rublių per mėnesį, nebe
išlaikydami kaimo gyve
nimo sąlygų, meta savo 
profesinį darbą ir vyksta 
kitur. O kodėl jie tai da
ro ?Į tai jie patys atsako: 
"... negaliu panešti tos

JONAS 
AVYŽIUS ROMANAS

PENKTA DALIS
74 atkarpa.

GYVENIMAS IŠ NAUJO
VIII

Pabarbeno į duris.
— Prašau prašau. Nekrapštau nosies, esu su kelnėmis. 

Malonėkite įeiti,— pasišaipė Arvydas.
Tarpduryje kyštelėjo Martyno galva.
— Aš norėjau. . . Ak, tu užimtas. . . Tada vėliau užei

siu. . .— Martynas, labai sumišęs, užtrenkė duris.
— Palauk palauk! — Arvydas iššoko į raštinę. — Kur 

taip bėgi? Kas per paslaptys, kad reikia varžytis partinės 
organizacijos sekretoriaus?

— Nesivaržau. . .— Martynas nuleido balsą iki šnabžde
sio. Buvo taip susijaudinęs, o kartu toks prislėgtas, kad Ar
vydui jo pagailo, nors ir neįstengė nugalėti sukilusio prie
šiškumo.— Aš niekur neskubu. Vėliau, vėliau, Arvydai. . . 
Tikrai nieko tokio. . . ne paslaptis. . . bet pakalbėti reikia. . .

Arvydas viską suprato. Paraudo ir įtariu žvilgsniu aplėkė 
raštinę, tartum ir tie, nuščiuvę prie popieriaus užverstų sta
lų, jau žinotų jų abiejų paslaptį.

— Užeik,— pratarė tyliai.— Grigas1 išeis.
Grigas išėjo anksčiau, negu jiedu prisiartino prie kabi

neto durų.
— Judu toliau, vyručiai. Man skubu į fermą,— pasakė 

įtartinai nerūpestinga veido išraiška, praeidamas pro Salų 

ir Arvydui nejučiomis dingtelėjo mintis, kad senis irgi kai 
ką užuodžia.

Arvydas uždėjo delną ant durų rankenos, bet apsigalvo
jęs pasuko raktą ir įsimetė į kišenę. Jis nežinojo, apie ką 
jiedu kalbės, ir nebuvo tikras, ar verta kalbėti šia tema, 
tačiau pagalvojus, kad pasiliks dviese akis į akį tarp keturių 
sienų, jam pasidarė nejauku. Argi galima apie tokius daly
kus kalbėti prie rašomojo stalo?

— Tu važiuotas? — Arvydas ūmai pasisuko į Martyną, 
pažiūrėdamas kažkur virš jo galvos.

Martynas linktelėjo.
— Pavažiuosime iki Akmens Varčios. Pajuostės keliu. 

Noriu apžiūrėti naujakurių sklypus. Nieko prieš? — paklau
sė Arvydas, nueidamas per raštinę prie laukujų durų.

— Važiuojam. . .
— Būtų gerai susitarus su MMS, kad šiemet pradėtų 

nusausinimo darbus Akmens Varčioje. Nekalbėjai tuo klau
simu su direktoriumi?

— Ne.— Martynas priėjo prie motociklo, kuris stovėjo 
vidury kiemo, atmetė koja atramą ir numynė pedalą. Moto
ras ne iš karto užsivedė.

— Nemanau, kad ememeso vadovybė nesuprastų kolūkio 
padėties ir nesutiktų palaukti uždarbio.— Arvydas kalbėjo 
kaip prisuktas, nenuoširdžiai, visai ne tai, apie ką galvojo. 
Jam buvo koktu veidmainiavimo, betgi reikia ką nors kal
bėti, kol užsives tas prakeiktas motoras. . .— Įlįsime į skolas, 
palūkanos suduos per kišenę, tačiau Akmens Varčia šimte
riopai grąžins įdėtą kapitalą. Vien durpės ko vertos! O kiek 
prisidės gražios dirbamos žemės nusausinus? . .

Paskutinius žodžius prarijo užsivedusio motoro trenks
mas. Martynas apžergė motociklą ir galvos mostu pašaukė 
Arvydą sėstis.

Išvažiavo.
Arvydas žvalgėsi į šalis, norėdamas išsiblaškyti, nuslo

pinti augantį priešiškumo jausmą, tačiau nieko nematė, iš
skyrų- kresną plačiapetį Martyno liemenį. Nugara! Marški

niai išpūsti vėjo kaip parašiutas. Biauri voro nugara. Kur 
jis matė panašią nugarą? Sūrus prakaito kvapas, šienas. . . 
Ak taip — Šileika! „(domu, kiek toli jiedu nuėjo?“ Arvydas 
įsisiurbė akimis į palenktą Martyno sprandą — sveiką, stip
riai įdegusį saulėje. Gal šią naktį (pagaliau ar būtinai nak
tį?) ji glostė tos pačios rankos, kurios dar taip neseniai 
glamonėjo ir jį, Arvydą. . . Glostė. . . Ar tik glostė? Gal jo 
veidas tebedega nuo jos bučinių. . .“

Arvydas sukando dantis. „Tebesu ligonis. Sveikas žmo
gus nepamestų galvos."

Martynas sulėtino greitį.
— Antai sklypai. Galėsime nulipti,— šūktelėjo, grįžte

lėjęs per petį.
— Nereikia. ( Akmens Varčią! — suriko Arvydas. Jis 

norėjo išlošti laiko: reikia paimti save į rankas.
Pravažiavo sklypus, malūną ir pasuko kairėn žolėtu lau

ko keliuku link Varčios.
Akmenynė buvo neatpažįstamai pasikeitusi. Karšta vasa

ros saulė išdžiovino balas, ir dabar tiktai kur-ne-kur telkšojo 
blizganti duburio akutė, apsupta aukšta šiurkščia pelkynų 
žole, iš kurios kyšojo pilkos didesnių akmenų nugaros. Skur
dūs krūmokšniai, į kuriuos žiemą buvo nemalonu pažiūrėti, 
vešliai žaliavo, praturtindami ir puošdami varganą gamto
vaizdį, kuris vienok neatrodė nuobodus ir savaip jaudino 
širdį savo šiurkščiu laukiniu grožiu.

Martynas paguldė motociklą ant šono ir nuėjo paskui 
Arvydą Varčios pakraščiu. Oras čia buvo drėgnesnis, protar
piais padvelkdavo dumblių kvapu. Įkaitęs dangus skambėjo 
nuo įvairiabalsio paukštelių čiulbėjimo, kurie, atrodo, sulėkė 
čia iš visur tik tam, kad savo dainelėmis išlygintų gamtos 
skriaudą, padarytą šiam varganam žemės kampeliui.

Arvydui grįžo savitvarda, sugebėjimas save kontroliuoti. 
Dvasinio susmukimo krizė, kurią pergyveno čia atvažiuoda
mas, dabar atrodė kaip ligonio kliedesys, kuris, dėkui Die
vui, vis dėlto praėjo. Daugiau bus.

naštos,kuri gula ant spe
cialisto pečių". Esą, da
bar auklėjant jaunus žmo
nes visai mažai-kreipia
ma dėmesio į sąžiningu
mą ir pareigos atlikimą. 
Kolchozuose vyraujantis 
melas, apgaulė, girtuok
liavimas. Prie to atėjęs 
iš mokyklos jaunas spe
cialistas negali prisitai
kyti ir su tokia gyvenimo 
praktika apsiprasti. Daž
nu atveju "Jaunas specia
listas gauna moralinį 
traumą". Ne be ko, spe
cialistui esančios ir dar
bo sąlygos labai sunkios . 
Pvz.kad ir kolchozo agro
nomo darbo diena:7-8 vai. 
laukų apžiūra;8-8.30 dar
bų planavimas ;8.30-9 dar
bų paskirstymas ;94 p. m. 
dalyvavimas gamyboje ;1- 
3 p.m. pietų pertrauka;3- 
6 p.m.dalyvavimas gamy
boje; 6-8 p. m. darbų ap
skaičiavimas .paskyrų už
pildymas. Pavasario sė
jos, derliaus nuėmimo ir

Nukelta į 2-rą puslapį.
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KULTŪRIVB^KKOVIKA
O VIS DĖLTO LEIDINYS APIE LIETUVIUS 

REIKALINGAS
rie pramoko kalbos,pa
laukė kursus ar tai brai
žybos ar knygvedybos, 
seniai fabrikuose nedir
ba.

Pagaliau ar mes lietu
viai patys organizuotai 
per LB esame parašę 
valdžiai memorandumus, 
reikalavimus? Kad štai 
mes turime tiek ir tiek 
specialistųbaigusių aukš 
tus mokslus tokiose ir 
tokiose profesijose, mo
kančių anglų kalbą ir pra
šome duoti jiems val
džios darbus. Niekas to 
nepadarė. Kas privačiai 
ėjo,lindo,mokinosi,tas ir 
gavo neblogą darbą.

Grįžtant prie tos kny
gos anglų kalba, aš pasa
kyčiau,kad reik sveikinti 
KLB-nę,kad toji knyga iš
eis.P. Viliušis pasmerkė 
negimusį kūdikį. Kiek aš 
žinauir susipažinau,toje 
anglų kalba knygoje bus 
parodytas visas lietuvių 
veidas Kanadoje. Iš ten 
paaiškės,kad mes turime 
Kanadoje tūkstančius lie
tuvių,kurie yra baigę vi
sokių kontinentų univer
sitetus, kiek jų baigę per 
50 metų Kanadoje, kiek 
yra gydytojų, inžinierių, 
mokytojų,studentų ir 1.1. 
Visi sužinos,kad lietuviai 
studentai % % geriausia ir 
daugiausia baigia univer- 
sitetus.Mūsųseni gyven
tojai anglosaksai ir pran
cūzai tą visą turi žinoti , 
kas lietuviai yra.Kokia tai 
sena kultūringa tauta, su 
tradicijomis, praeitimi.

Perskaitę tą knygą apie 
lietuvius,susipras atida
ryti mums ir mūsų vai
kams duris į visus ir 
aukščiausius valdžios 
postus.

Jau ir dabar anglosak
sai įsitikino,kad lietuviai 
raštinėse^visokiuose pos
tuose yra vieni iš geriau
sių^ ąžiningi aus ių darbi - 
ninku, netinginiai. Lietu
vis netik fabrikuose, bet 
ir įstaigose yra mėgia
mas. Naujoji knyga pasi
tarnaus ir Lietuvos bylai. 
Kas perskaitys, sužinos , 
kas esame ir ko siekiame.

Kaip daugiau knygų apie 
lietuvius svetimom kal- 
boml Jonas Vaidlonis.

Prieš daugiau kaip mė
nesį keliuose "NL" nr. 
miškų inžinierius, sava
noris kūrėjas .buvęs Lie
tuvos aukštas pareigūnas 
įrodinėjo,kad anglų kalba 
knyga, kuri tuoj išeis iš 
spaudos ir kurios išlei
dimas Kanados šimtme
čio proga buvo valdžios 
sušelptas pora tūkstančių 
dol.,išleidimas .nebūtinai 
reikalingas.

Aš esu kitos nuomonės . 
.Iki šiol mes neturėjome 
jokios knygos anglų kalba 
apie Kanados lietuvius . 
Visose enciklopedijose 
(ypač Canadiana)lietuviai 
aprašyti svetimųjų ir daž
niausiai nuvertinti, nuže
minti . Beveik visuose Do
minijos statistikos biule- 
tiniuose lietuvių skaičiai 
nevienodai pažymėti.

Tat kitataučiai, anglai 
ar prancūzai-kanadiečiai 
kokį vaizdą apie mus turi?

Net imigracijos įstai
gos jokių suvestų žinių 
neturi apie lietuvius. Po 
antro karo atvykę lietu
viai daugumoje važiuoda
mi užsirašė darbinin
kais,nors kišenėse turėjo 
gydytojų,inžinierių ir kt. 
geriausius diplomus.

Labai skaudu ir graudu 
miškų inžinieriui,bet kas 
kaltas ?Dalinai ar ne mes 
patys (Kiek senesnės kar
tos žmonių laiku, tobulai 
išmoko anglų kalbą arba 
gilinosi savo specialybė - 
se?Labai mažas %. Pav. 
Toronto akademikai, ku-

KOLONOS — MEDŽIAI

Balfi/os Laivų statyklos 
turistai, keliaudami slidė
mis po Žemaitijos aukštu
mas, užtiko originalų liau
dies meistrų kūrinį. Tai — 
Šilalės raj. Girdiškės baž
nyčios šoniniai altoriai. 
Vietoje marmuro ar kitos 
medžiagos imitacijos ko
lonoms čia panaudotas iš
tisas ąžuolų miškas. . . 
Nuotraukoje matome vieną 
šoninių altorių.

VALERU TARSIS

dvidešimtdevintas is

PUOLUSIŲJŲ ANGELŲ

Apie mane stambiame Amerikos lai 
kraštyje pasirodė pirmasis straips - 
nis. Policininkai sumišo. Tai buvo 
pirmasis smūgis. Po šio sekė ant - 
rasis ir daugiau. Šitie idiotai vis dar 
galvoja, kad mane galima susigrąži
nti, nupirkti. Jie nesupranta, kad aš 
išėjau ant visados, kad aš dabar esu 
jų priešas.

Šie bukapročiai nesupranta, kad aš- 
-ne vienas žmogus, didelis ar mažas, 
o - stichija, vtršjėgė raketa, užtais
yta neapykanta. Palata Nr.7 - neapy
kantos mokykla. Dešimtys mokinių pa 
daryti tūkstančiais pasekėjų. O mano 
žmonai ir dukrai policininkai siūlo pi 
nigus, pagalbą'. Asilai'.

Sanitarė atnešė man Natašos Rosto- 
vaitės laišką. Ji kažkokiu būdu gavo 
mano knygą, išleistą užstojyje. Dau
gybė komplimentų. Ir po to:

"Gal jūs šį tą parašytumėt apie ma
ne. Juk aš taip gi infernali, kaip Jū
sų Rimma. Žinau, kad visi mes infe-

Dailininkas Povilas Puzinas laimėjo pirmąją New Yorko miesto premiją. Šis 
miestas kartą per metus ruošia dailininkų profesionalų meno festivalį.Šiemet 
suruoštame festivalyje dalyvavo 400 dailininkų. Pirmąją premiją laimėjo lie 
tuvis dailininkas Povilas Puzinas už paveiksią "Charlie's Residence". Pr 
emiją dailininkui įteikė gegužės 5 dieną pats New Yorko miesto burmistras, 
John V. Lindsay, kurį matome paveikslo dešinėje įteikiant premiją dailinin
kui Povilui Puzinui. Laimėjęs premiją paveikslas dabar išstatytas Hartford 
Huntington Museum of Modern Art, Columbus Circle, New York. 1950 me
tais dailininkas P.Puzinas buvo gavęs Los Angeles miesto premiją už tų me 
tų geriausią paveikslą. Malonu, kad lietuviai dailininkai laimi premijas

4rljo5 Z)VVY//W>\0&

DIDELĖ IR LABAI SVAR
BI TEISĖS IR TVARKOS 
ŠVENTĖ

Jei Vasario 16—ji yra 
gyvosios Lietuvių Tautos 
giliausių aspiracijų sie
la, tai gegužės 15—ji yra 
kūnas suteikęs laisvės at
gimimui moderniškąfor- 
mą.

Prieš 47 metus, gegu
žės 15 d. susirinko atgi
musios Lietuvos Valsty
bės Steigiamasis Seimas. 
Jis žengė pirmą žingsnį 
demokratijos keliu į tei-. 
sės ir tvarkos gyvenimą. 
Vėlesni naujosios valsty
bės žingsniai nebuvo vi
suomet tiesūs, bet Stei
giamojo Seimo pasirink
tas kelias yra iki šiai die
nai tautos siekiamas vals 
tybinis idealas.

Steigiamasis Seimas 
valstybinėj e plotmėj e yra 
neužmirštama institucija 
ir gyvas lietuviškojo vals 
tybingumo ir demokrati
nės idėjos simbolis. Jo 
darbai yra milžiniški ti
krąja to žodžio prasme. 
Jo idėjos per rašytus do
kumentus įsikūnijo vals
tybės gyvenime-įvairiose 
jo srityse. Politinė tautos

valia per Steigiamąjį-.Sei
mą sukūrė tvirtus pagrin
dus moderniai valstybei , 
kuri e,nors vėliau truputį 
skilę,tarnauja ir šiandien 
politinei laisvės kovai ir 
jos institucijoms.

Šia prasme Steigiamo
jo Seimo susirinkimo su
kaktis yra teisės ir tvar
kos šventė.Teisė ir tvar
ka tiek valstybiniame gy
venime,tiek politnės iš - 
eivijos struktūroje yra 
tie du pagrindiniai stulpai, 
kuriais remiasi organi
zuotas demokratinis gy
venimas .Kai kurios šian
dieninės teisės ir tvarkos 
nuokrypos turi mūsų 
žvilgsnį kaip tik kreipti į 
St. Seimo šventę ir jos 
prasmę. LKDI
KĘSTUČIO MIKĖNO 
keramikos paroda yra 
rengiama birželio 18 die
ną Lietuvių Dienos proga 
šv. Kazimiero mokyklos 
patalpose. Prašom visus 
šią įdomią parodą aplan
kyti .Tai pirmoji šios rū
šies kūrinių paroda Los 
Angeles, Calif.

Tau. sesyte, nepavydžiu: 
Nutekėki nors už Vydžių, 
Nors už Vydžių. už Salako, 
Už to vieno ant valako.

MOKSLO METŲ PABAI
GA ŠV.ANTANO GIMNA - 
ZIJOJE

Šv. Antano gimnazijoje 
Kennebunkporte, Maine, 
mokslo metai baigsis bir
želio 4 d. Tą dieną bus 
gimnazijos metinė šventė 
kurioj gaus brandos ates
tatus 14 abiturientų. Šios 
iškilmės garbės svečiu 
bus Lietuvos atstovas JA 
V min. Juozas Kajeckas . 
Jis įteiks brandos ates
tatus ir tars žodį. Iškilmė 
bus užbaigta koncertu 
gimnazijos choro,kuriam 
vadovauja komp. J. Gai- 
delis.Kviečiama dalyvau
ti dvasiškija, mokinių tė
vai ir bendroji visuome
nė.
KAUNO MEDICINOS 
INSTITUTO PROFESO

RIUS
dr. Jurgis Brėdikis ren
giasi artimiausiu laiku 
atvykti Amerikon tobu
lintis širdies chirurgijoj.

Dr.Brėdikis yra vienas 
iš gabiausių širdies chi
rurgų Lietuvoj, jaunosios 
lietuvių kartos moksli
ninkas ( 37 metų, gimęs 
Prahoj,kur tėvas tuo me
tu buvo Lietuvos pasiun-

VEDA D R. GUMBAS

VEDYBOS PER PRIEVAR- MOTERIŠKAS ATSAKY
TĄ... MAS
Kalbasi du bičiuliai. - Mama, kodėl Sallamo-
- Žnai tu ar ne, kad Hen- nas buvo išmintingiausias 
rikas pridovanojo tiek daug smogus pasaulyje?-klaus 
savo meilužei visokių daik- ia dukrelė motiną.
tų, kad galų gale turėjo ją - Todėl išmintingiausias, 
vesti, kad nedingtų jo pini- kad jis turėjo daugelį žm- 
gai... • °nų, kurios jam duodavo
SKIRTINGAS SUPRATIMAS gerus patarimus...
Motina sako savo dukrai:
- Gerk daugiau pieno ir ta-NESUSIPRATIMAS
vo veido oda visada bus Šeimininkas atidaro atvy- 
lygt ir skaisti. kušiam duris.
- Kam man dirbtinės prie— Pas jus vonia prakiurusi? 
monės, jeigu yra pudra ir - Ne. To nėra.
lūpų dažai?... - Ar čia gyvena Mišutos?

- Ne. Jie išsikėlė iš čia 
prieš du mėnesius.
- Ir kas per žmonės? Iš
kviečia vandentiekio meis
trą, o patys išvažiuoja'... 
SUNKI PADĖTIS
- Kas jus privertė pavog
ti 50,000 dolerių? -kla
usia teisėjas teisiamąjį.
- Aš buvau alkanas, pone 
teisėjau...
IŠ KO VELNIAS JUOKIASI 
Belzebubas, norėdamas su 
žinoti, ko taip garsiai kva
tojasi velnias, paklausė ir 
gavo tokį atsakomą:
- Na gi naujau atvykusią 
moterį uždariau į kamba
rį, kuriame šimtas nau
jų skrybėlaičių, bet nėra 
nei skeveldros veidrodžio. 
Tai sunkiausia moteriai 
bausmė.,.

tinybės sekretorius).Me- 
dicinos Institute dėstyti 
jis pradėjo būdamas 22 
metų amžiaus (1952), ką 
tik baigęs tą patį institutą. 
1957 metais įgijo medici
nos mokslų kandidato 
laipsnį, (1959-komunistų 
partijos bilietą),1963-do- 
cento laipsnį, 1964-medi- 
cinos mokslų daktaro 
laipsnį (Maskvoj). Dabar 
profesorius, hospitalinės 
chirurgijos katedros ve
dėjas. (Elta).

JOGAILOS PINIGŲ 
KALYKLOS ŠTAMPAS

Lenkijos mokslininko 
magistro Ježio Dunin-Bor- 
kovskio (jis gyvena Kros- 
nevicėje, netoli Kulno) ko
lekcijoje yra pajuodęs nuo 
laiko plieninis štampas su 
rankena. Sį ypač retų t 
nepaprastai vertingą eks
ponatą magistras po karo 
atsitiktinai atpirko iš meta
lo laužo sandėlio.

Štampo išmatavimai nėra 
dideli: ilgis su rankena — 
11,7 cm, o įdubo vaizdo 
skersmuo — 2,4 cm. Jame 
išgraviruotas erelis su blan
kiai išreikšta karūna ir 
sparnais, apjuostas gotiškų 
raidžių įrašu REGIS PO- 
LONIE. Vaizdas labai pa
našus į Jogailos pusgrašio 
reversyvinę (atvirkščiąja) 
pusę.

Sis unikalus štampas bu
vo naudojamas Krokuvos 
pinigų kalykloje, gaminant 
pusgrašius, išleistus Jogai
los vainikavime proga. Jo 
išliko tik aversyvinė (tik
roji) pusė. Kalant monetas, 
minėta pusė buvo jungia
ma su reversais (deja, ne
išlikusiais), kurie turėjo 
raides A, AS, S, P ir N, 
simbolizuojančias įvairius 
1397—1403 metų laikotar
pio meistrus.

Tai seniausias iki šiol ži
nomas pinigų štampas, ku
riuo gamintos monetos bu
vo vartojamos ne tik Len
kijoje, bet ir

SAULĖTI KRYŽIAI

tęsiu

romanas

SUKIT,IMAS

rnalūs, pasmerkti. Visi kalba, kad 
aš stipri, valinga, net gi žiauri, žm
onių likimu žaidžiu, kaip sviediniais. 
Ir tas, galimas dalykas, yra tikra. 
Bet Jums aš prisipažįstu, kaip atlik
dama išpažintį, kad - aš tikiuDievą, 
kad iš tikrųjų aš visiška bejėgė, nie
ko neturiu ir niekam man neužtenka 
jėgų, - nei žygda -biui, nei motinys
tei. Anksčiau man rodėsi, kad aš la
bai save myliu, bet čia aš įsitikinau, 
kad ir tas - ne tikroji meilė, o tik - 
tai laikinis patrauklumas, kuris jau 
praeina.

Ką gi man dar Jums apie save pasa
kyti, - aš turiu Jums viską pasakyti, 
nes tiktai Jūs vienas galite nuspręsti 
ar aš verta didelio likimo. Nors ir 
pasmerkta, bet dar nepražuvus i.Man 
rodosi, kad aš dar galiu paūžti ir su
dominti pasaulį, - suprantama, ne 
mūsų jėzuitiniame vienuolyne, - ga
limas dalykas net laimingi jadaryti 
mano amerikinį pretendentą. Juk pa

daryti laimingu nors tiktai vteną-juk 
tai-yra taip pat vertingas darbas, ver 
tingesnis, negu du šimtus milijonų 
žmonių padaryti vergais. Aš paved
žiau advokatui Šipovuimūpintis, kad 
mane išleistų į Ameriką pas mano su 
žadėtinį. Atsilygindama aš jam paža
dėjau jo neužmiršti bent trejus metus 
tus. Jis man rašė, kad man teks jį 
atsiminti,kaip numirėlį.

Vis mano, kad aš esanti aistringa, 
juslinga. Nežinau, galt būti, kadtai 
manyje ir pradėdavo reikštis. Bet aš 
nepakenčiu aistros ir įsijautrinimo. 
O mūsų ritieriai nepajėgūs tikrai ai
strai, kaip Mitia Karamazov arba ir 
pats Dostojevskis - atsimenate jo in- 
femalinį romaną su infernaline Apo
linara Suslova? Tur būt, visos jo he
rojės kuo nors panašios į jo Suslovą? 
Bet mes ją taip mažai pažįstame.Man 
atrodo, kad ir aš į ją panaši.

Aš taip gi dar ilgai galiu kankinti žm
ones. Bet norai mažėja. Mūsų gyveni
mas toks ubagiškas, taip standartiškas, 
beviltiškas ir ribotas, kad.užmuša pa
tį norą gyventi. Tokie, kaip aš - sov 
ietinei tikrovei bereikalinga ištaiga. 
"Be perteklių'." - štai jos lozungas. O 
juk menas, grožis, infernalinės mote
rys - visa tai pertekliai, be kurių gy
venti neapsimoka.

Man dar norėtųsi būti ch’.ystoviška 
dievamotina, kaip Marina iš KlimoSa- 
mgino, nors visiškai, visiškai kita.

Lietuvoje.

Gorkis taip pat mylėjo infernališkumą 
- Jūs pastebėjote, visos jo herojės to
limos nuo revoliucinių idealų. Gaila, 
kad aš niekam laimės neatneštu. O juk 
galėčiau.. ."

Aš mylėjau Natašą Rostovą. Juk da
bar ji mano herojė. Net gi vienitelėhe 
rojė. Gražuolė, kuri ateidavo pas Ke
lią Siliną, daugiau nepasirodydavo. Aš 
jį paklausiau:

- Skaudu?
- Ar gali būti skaudžiau?- paklausė 

jis nustebęs. Jo išraiška visą laiką y- 
ra nustebinto žmogaus, tartum jis ne
tiki tuo, kad gyvena.

- Bet netekimas... ir toks ?
- Jūs manote, kad aš galiu jausti ne

tekimą? Aš net kalbėti negaliu. Atlei
skite. ..

Bet aš turiu dar vieną heroję - Zoją 
Aleksejevną. Tačiau ji man ne tokia 
gimininga, kaip Nataša Rostova. Na- 
taša-, visiškai mana, mano kūnas ir 
kraujas, mano siela, o Zoja Alekse - 
jevna pasąmonėje nori su manim susi- 

. draugauti, bet negali. Ji prie manęs 
_ artinasi sunkiu, vingiuotu keliu ir ki

to pasaulio, priešiško... Ir aš turiu 
abejonę, ar jai pasiseks iš jo išsilup
ti.

Ir bendrai, - prisipažinsiu, - man 
sunku su naujomis herojėmis: jos ne
žino, kur jos eina, ir aš taip pat neži 
nau.

Daugiau bus.

Nebe pirmi metai vilnie
tis fotografas M. Sakalaus
kas, dirbdamas Spec, res- 
tauracinėse dirbtuvėse, fo
tografuoja mūsų miestų 
architektūros paminklus, o 
keliaudamas po Lietuvą, 
fiksuoja benykstantį ar
chaišką 
kaimo 
varpines, 
lyčias, malūnus, koplyt
stulpius, mūsų kraštui bū
dingą architektūrinį peiza
žą. Fotografo archyve su
rinkti tikri liaudies kūrybos 
lobiai. Dalelę jų turėjome 
progos išvysti Vilniuje, 
projektavimo institute vei
kusioje M. Sakalausko fo
to darbų parodoje, kuri 
šiuo metu perkelta į Kau
ną, o vėliau aplankys ir 
Klaipėdą. Ekspoziciją su
daro apie 120 didelio for
mato nuotraukų. Joje ma
tome dvi dešimtis įvairaus 
tipo medinių kulto pastatų 
bei kryžių, kuriuos vaini
kuoja kaltos geležinės vir
šūnės. Dėmesio centre — 
kaltų metalinių kryžių 
nuotraukos. Jų čia daugiau 
kaip devyniasdešimt, šie 
reto grožio metalo darbai 
— unikalus reiškinys 
Europos tautų liaudies 
mene. Lietuviškieji geleži
niai kryžiai stebina savo 
formų tobulumu, turtingu
mu ir įvairove; užsienyje 
jais susidomėta 
kelias dešimtis 
kiečių literatūroje netgi 
sutinkamas terminas „Son- 
nenkreuz", reiškiąs būtent 
lietuviškuosius kaltus kry
žius). Mūsų menotyroj, de
ja, iki šiol jie buvo užmirš
ti.

Parodu aplankiusiems 
Vilniaus svečiams ir netgi 
daugeliui meno mėgėjų tai 
buvo netikėtas atradimas. 
„Jau vien dėl šios paro
dos vertėjo atvažiuoti į 
Vilnių", — pareiškė čia 
svečiavęs! čekų architek
tai. Leningrado ir Maskvos 
architektų pageidavimu, 
ekspoziciją ketinama nuga
benti ir į šiuos miestus. 
Truputį apmaudu, kad pa
čiame Vilniuje tokia ver
tinga paroda buvo mažai 
išpopuliarinta.

Techniškai nepriekaiš
tingai atliktos M. Sakalaus
ko nuotraukos prašyte pra
šosi išleidžiamos atskiru 
aplanku arba albumu su 
paaiškinamuoju tekstu ke
liomis kalbomis. Tai būtų 
vertingas šaltinis liaudies 
meno tyrinėtojams Ir graži 
dovana meno mėgėjams.

p°

senojo lietuvių 
grožį — medines 

bažnyčias, kop- 
malūnus.

jau prieš 
metų Įvo-
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PASKAITOS MINTYS /?/

KAS VALSTYBINĘ TAUTĄ 
RIŠA?

I. Valstybinę tautą,kaip 
minėjau pirmiau, kartais 
sudaro vienos kurios na
cionalinės tautos žmo
nės, o kartais dvi ar dau
giau nacionalinių tautų.

Iš vienos nac. tautos 
susidariusi valstybinė 
tauta siekia sudaryti ar 
sudaro vad. nacionalinę 
valstybę, apdrausti tos 
vienos • dominuojančios 
nacionalinės tautos inte
resus,t.y.siekti.daugiau- 
šia, nacionalinių tikslų.

Todėl anie nacionali
niai interesai bei tikslai 
tą valstybinę tautą ir ri
ša, kartu gi ir palaiko iš 
vidaus pačią valstybę.

Pvz., Lietuvos valsty
binę tautą sudarome,dau
giausia, mes, lietuviai. 
Nors tai tautai priklauso 
dar ir kitų tautybių žmo
nių ( pvz. , žydai, lenkai, 
vokiečiai, rusai ir kiti), 
bet jų yra maža, todėl jie 
daug kur .šiaip ar taip, tu
ri prisiderinti prie dau
gumos.Antai, jie turi mo
kytis mūsų lietuviškosios 
valstybinės kalbos, mūsų 
tautos istorijos ir pan. 
Jie turi suprasti mūsų 
valstybės nacionalinius 
siekimus.

II. Daugianacės vals
tybinės tautos, t. y. susi
dariusios iš daugio na
cionalinių tautų(kaippvz . 
Šveicarijos valstybinė 
tauta) yra rišamos ir pa
laikomos tų interesų ir 
tikslų, kuriais steigiama 
ar įsteigta jų valstybė.

Antai, Šveicarijos tau
tą, susidariusią iš kelių 
nac. tautų, riša ypač gi 
demokratinių laisvių idė - 
ja, kuria įsteigta Šveica
rijos valstybė.Šveicarai 
ta idėja šimtmečius gy
vena. Ją diegia jie ir sa
vo jaunimui. Jąprisimena 
visa tauta,pvz., kasmeti
niuose WilhelmTell(Schi- 
llerio dramos) vaidini
mais,vykstančiais Altdor- 

Johan Tiedman Reg d 
DIRBU VISŲ RŪŠIŲ BALDUS 

PAGAL UŽSAKYMUS

1002 Clark Street /prie Dorchester/, M o n t r e a 1.P.Q, 
TEL: 861- 3032, 
vakare- 254 - 6898. /Kalbame lietuviškai/.

LlniueWal Cleaners & Cailors
• Valau ir taisau vyriškus ir moteriškus drabužius.
• Siuvu naujus pagal užsakymus vyriškus paltus, 

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

(ot w.u;n0ton si.) Tel. 769-2941

Baltica Investment Corp
Autorizuotas kapitalas $ 120.000

J. Skučas, Prez. RA 2-6152 6966—44 Avė. Rsi»t,.
Superkame sklypus ir Žemę Montrealyje bei apylinkėje. 

Už indėlius mokame 8% dividendo.

ĮVAIRIOS progos

1920 Frontenac St. Montreal, P.Q.________ T. Laurin a i t i sBALTIC WOODWORK CO.
DAROMOS ĮVAIRIOS DURYS. LANGAI, VIRTUVĖS KABITAJ- 

IR KITI ĮVAIRŪS MEDŽIO DIRBINIAI.

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

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

• Isnuomuojama SALE didesniam ar mažesniam skaičiui 
asmenų: • vestuvėms, įvairiems paminėjimams, susirinki
mams bei kitokiems parengimams.

• Kainos žemos, klubiečiams ir jaunimui nuolaida.
• Reikalui esant su pįlnu patarnavimu: - virtuve ir indais, 

personalu ir gėrimais. ,

Kreiptis i Klubo administratorių J. Petruli, 
tel: 522. 2353 arba 721- 1656.

ME 7-6727

DE LUXE CLEANERS
Sav. P. RUTKAUSKAS

117—6th Avenue, Lachine.

KLUBO SUKAKTIS
1907 - 1967

186701967
CAAAQA CatFIOEMDONexpo67

LaSALLE AUTO SPECI ALIST Reg’d
SAV. G. DESROCHERS 

Taisau ir dažau lengvas mašinas 
7717 GEORGE LASALLE, QUE.

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

namų 366-4203

BELLAZZI - LAMY,INC- 
do 6-6941 7682 Champlain Blvd. LaSalle
Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai- 
Įnsuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis popieris.

Telefonas 7 6 8-6679

WINDSOR
DRY CLEANERS & DYERS CO. LTD. 

Valome visokius drabužius ir kitą Jūsų namu apyvoką.
Savininkai:

A. Keršys. P. 1\ tiulis. P. Keršulis, A. Gieibus.
1205 CHURCH Ave., Verdun, Montreal.

fe(Uri kantono sostinėje), 
kur,pagal padavimus,Wil
helm Tell yra pradėjęs 
tautos išlaisvinimo kovą. 
Tuose vaidinimuose daly
vauja visų Šveicarijos 
tautų,visų profesijų, visų 
visuomeninių sluoksnių 
atstovai .parodydami, kad 
laisvės idėja apjungia vi
są Šveicarijos tautą.

III. Reikia pastebėti, 
kad valstybinių tautų idė
jas (kartu gi ir jų apjun
giamuosius ryšius) dau
giausia išryškina jų poli
tinės grupės savo progra
mose. Iš jų matyti, kokie 
yra tautos tikslai, kokie 
valstybės idealai.

Todėl svarbu,kad žmo
nės dalyvautų politinėse 
grupėse, jų veiklojeSvar- 
bu ir tai, kad politinės 
grupės susidarytų natū
raliai, pagal vadovaujan
čias idėjas, o ne kokiais 
kameraderijos tikslais , 
kaip kartais ir mūsuose 
pasitaiko.

Kada tauta skaidosi po
litinėmis grupėmis pagal 
vadovaujančias idėjas, ji 
parodo savo idėjinį veidą, 
taip pat jos ryšius bei su
brendimą valstybiniam 
gyvenimui.

IV. Šia proga noriu tar
ti dar žodį kitą dėl valsty
binėje tautoje pasitaikan
čių nacionalinių mažumų. 
Jų, kaip minėjau, ir mes 
turime.Kas su jomis da
ryti ?

Pašalinti jų iš valstybi
nės tautos negalima.Kar- 
tais tokie bandymai daro
mi, tautinių mažumų žmo
nės iš valstybės tremia
mi,bet tai yra barbarija, 
kurios neleidžia nei poli
tinė etika, nei tarptautinė 
teisė. Neleidžiama nei jų 
skriausti valstybėje. Jų 
lygias teises garantuoja 
gi ir Žmogaus Teisių De
klaracija, ypač gi jos 2 
str.

Lietuvos valstybės 1922

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 5 PSL.

Montrealio lietuvių Aukštesnieji Kursai, užbaigę mokslo metus ir išleidę tryliktąją laidą. Dešinėje geriausiai baigusieji Kursus: Li
lija Bijūnaitė, Algis Bijūnas ir Vida Blauzdžiūnaitė; prie jų Kursų vedėja Bronė Lukoševičienė. Į dešinę Kursų mokytojai su svečiai! 
Iš kairės į dešinę: šokių mokytoja p. Gedvilaitė, Lito atstovas Stp.Kęsgailą, mokytojas Romas Otto, mokytoja Marija Jonynienė, T . 
Gediminas Kijauskas, SJ, Aušros Vartų klebonas, kursų globėjas, T.Kazimieras Pečkys.SJ, V. Kudirkos mokyklos vedėja J.Blauz- 
džiūnienė, Aušros Vartų mokyklos vedėja S.Ališauskienė, Kursų mokytojas Sigitas Baršauskas. Antroje eilėje Kursus baigusieji: 
/iš kairėj pirmoje eilėje/: Lilija Bijūnaitė, Vida Blauzdžiūnaitė, Audronė Jonelvtė, Linda Blauzdžiūnaitė, Audronė Žurkevičiūtė,Da
ina Kerbelytė, Dalia Sabalytė ir Kursų Vedėja Bronė Lukoševičienė. Antroje eilėje: Petras Drešeris, Jurgis Pėteraitis, Gilius Bu
lota, Algis Bijūnas, Donaldas Selenis, Leonas Drešeris, Linas Giriūnas, Jonas Žukauskas, Romas Šeidys, Arūnas Mockus,Rober
tas Skučas. Čia dar trūksta Kursų mokytojų - Algio Ptašinsko ir Jono Kardelio.

ir 1928 m. konstitucijos 
įsakmiai garantavo tauti
nėms mažumoms jų kul
tūrinę autonomiją.

1938 m. konstitucijoje 
tų garantijų nerandame, 
bet, manau, jos tenai iš
leistos ne kokiais blogais 
tikslais,© tik kaip savai
me suprantamos.

Mes galime pasidžiaug
ti, kad, apskritai, mūsų 
valstybėje tautinės mažu
mos nebuvo persekioji- 
mos ar skriaudžiamos.

Tikėkime,jų teisės bus 
saugomos ir gerbiamos 
taip pat ir ateities nepri
klausomoje Lietuvoje. 
Mes patys dabar gyvena
me svetur,tautinių mažu
mų padėtyj, todėl supran - 
tame, kaip negerai, kada 
mus kas skriaudžia.

Gyvenimo pamokyti, 
mes visuomet atminsime 
moralės dėsnį:

Nedaryk kitam to, ko 
nenori, kad kitas tau da
rytų.
TIKTAI SAVE GARBINA

Sovietų Sąjungos leni
ninių ir valstybinių pre
mijų komiteto paskelbta
me kandidatų sąraše šių 
metų literatūros,meno ir 
architektūros premijoms 
gauti(Žr.Tiesa, kovo 4)lš 
Lietuvos kandidatų nėra. 
Rusų žurnalas Teatr yra 
pasiūlęs kandidatuoti vie
ną estį-Tartu Vanemui- 
nės teatro režisierių. Vi-

KANADOS SOSTINĖ OTTAWA
KLB Krašto Valdybos 

pirmininkas A.Rinkūnas 
lankėsi Otavoj e balandžio 
16 d.ir apylinkės susirin
kime padarė pranešimą 
aktualiais Bendruomenės 
reikalais. Plačiau kalbėjo 
apie šių metų Lietuvių 
Dieną, Pasaulinę parodą 
Montrealyje ir Kanados 
šimtmečio lietuvių leidi
nį anglų kalba. Taip pat 
dalyvavo diskusijose 
įvairiais reikalais. 
MENO PARODA

Suruoštą Otavos apy
linkės valdybos meno pa
rodą prieš susirinkimą 
atidarė A.Rinkūnas ir pa
žymėjo,kad tokie kultūri
niai pasireiškimai rodo 
mūsų Bendruomenės gy
vastingumą. Pasidžiaugė 
kad paroda įtraukė įvai
raus amžiaus dalyvius.

Parodoje dalyvavo Ja
dvyga Marčiukaitienė iš 
Pembroke, Ont,su 4 alie
jiniais gamtos vaizdų pa
veikslais; Aleksas Pali- 
lionis iš Kingston, Ont. , 
su 3 piešiniais ir medžio 
drožiniu"Madona"Vytau- 
tas Palilionis iš Kingsto- 
no,Ont.,su4 medžio dro- 
žiniaisfLietuviškas kry
žius su žvakidėmis" "Vy
tis" ir 1.1.) ir su 2 gipso 
liejiniais.

Iš Otavos Sigitas Ra

monas be 3 aliejinių gam
tos vaizdų išstatė nema
žą skaičių knygų, katalo
gų iliustracijų, vinječių, 
plakatų ir kitų pritaiko
mojo meno pavyzdžių su
kurtų Southam, McLean 
kompanijų ir Kanados 
Miškų Departamento lei
diniams. Elena Šiurnienė 
dalyvavo su 9 realisti
niais ir simboliniais alie
jaus paveikslais.Vytautas 
Trečiokas dalyvavo su 10 
temperos kūrinių misti
nė je,modernioje dvasioje 
ir Kęstutis Vilčinskas su 
keturiais realistiniais ir 
pusiau abstraktiniais 
aliejaus kūriniais.

Paroda buvo gražiai 
įrengta, susilaukė nema
žo otaviškių susidomėji
mo ir palankių komenta
rų.
REKOLEKCIJAS 
pravedė Tėvas Tarcizl- 
jus Garbukas iš Toronto 
kovo 11 ir 12 d. d. gausiai 
žmonėms lankantis. Po

Pharmacie BRONX PARK Pharmacy 
------- PRESCRIPTIONS -------

Baby needs - Cosmetics - Articles pour bėbės-Cosmetiques 
Livraison gratuite 7 jours par semaine — Free delivery 7 days a week 
Naujagimiams reikmenys-Kosmetika-Pristatymas visas 7 d. savaitėje

BOOKS —- LIVRES
SPAUSDINIAI

7581 CEN imALE, coin - corner 2e AVENUE 365 0770 LASALLE Į

D.L.K. Vytauto Nepr. Klubas
2159-61 St. .Catherine Street E. Montreal

KLB Krašto V-bos pirm. Antanas Rinkūnas atidaro 
Otavos apylinkės suruoštą meno parodą, kurios dalį 
paveikslų matome čia paimtų iš spaudos.

rekolekcijų suruošti ben
dri pusryčiai,kuriuose su 
programa dalyvavo mo
terų draugijos narės. 
DABARTINĖS APYL.

VALDYBĄ
sudaro V.Radžius-pirmi

ninkas ,M .Ramūnienė -vi- 
cep., A.Jurkus-sekr., V . 
Trečiokas-ižd., J. Danys 
- organiz. ir kultūriniai 
reik,L.Ramonienė-šviet.. 
reikalai, K. Vilčinskas- 
jaunimo atstovas.Valdyba
sudaryta iš septynių as
menų vietoje paprastai 
buvusių trijų, nes visuo
tiniame susirinkime sau
sio mėn.normaliuose rin
kimuose valdybos nebuvo

Nukelta į 7 puslapį.

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ — 

sutraukiančia 
hemorojus

-- Tai yra ypatinga gydomoji 
medžiaga, įrodžiusi galig su
traukti hemorojus ir pataisyti 
sugadintus audinius.

Pagarsėjęs tyrimų institutas at
rado nepaprastą gydomąją medžia
gą, sugebančią sutraukti hemorojus 
be skausmo. Ji per kelias minutes 
sumažina niežėjimą ir nepatogumus 
bei pagreitina uždegimo pažeistų 
audinių gijimą.

Visais tyrimo atvejais švelnė- 
jant skausmams įvykdavo hemorojų 
susitraukimas.

padeda užgyti pažeistoms 
ir sužadina naujų audinių

Tačiau visų svarbiausia - re zul- 
tatai būdavo toki nuostabūs,kad šis 
pagerėjimas tęsdavosi daugeli mė 
nešiu.I

To buvo pasiekta naudojant gydo
mąją medžiagą (Bio- Dyne), kuri 
greitai 
celėms 
augimą.

Dabar 
tepalo bei lazdelės formose "Pre
paration H" vardu. Prašykite viso 
se vaistinėse. Pinigai bus gražinti 
jei nebūsite patenkinti.

B i o- Dyne galima gauti

DĖMESIO LIETU-VIAMS

Tarpininkauju lietuviams 
apsistojimo vietos reikalu pa
saulinės parodos EXPO 67’me
tų (28.4. - 28.10.1967).

Rašykite pageidavimus NL 
arba žemiau nurodytu adresu: 
a/ kuriuo laiku, b/ kiek laiko, 
c/ keliems asmenims apsisto
jimas reikalingas. Jums bus nu 
rodytos sąlygos bei kitos dėta 
lės ir pagal jas padarysime su
sitarimo, galimai patenkinant 
Jums jūsų pogeidavimus.

Pr. P aukštaitis 
8995 Godbcut, LaSalle, 
Montreal, P.Q. tel. 365- 0311.

I
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MŪSU^SPORTAS
® VEDA KAZYS BARONASBARONAS

TAUPYK IR SKOLINKIS

PIRMUTINIAME IR DIDŽIAUSIAME QAQ A M A
TORONTO LIETUVIU KREDITO KOOPERATYVE I flIlflIVIfl

KAPITALAS SIEKIA D>U SU PUSE MILIJONO DOLERIU 
MOKAME: DUODAME:

4%% ui depositus Morgičius iš 6l/£Š>
5!4% numatyta už Šerus Asm. paskolos iš 7% 1

Asmenines paskolas duodame iki $ 5,000. - ir morgičius 
valdžios nustatytą normą, 66 % įkainuoto turto.
Visą 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 gyvenąs 
Kanadoje. V
Kasos valandos: Kasdieną nuo 10 vai. iki 3 vai. p.p., 
išskyrus sekmadienius. Pirmadieni ir penktadienį vakarais nuo 
4 vai.30 min. iki 8 vai.30 min. Šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vai 
p. p. į liepos ir rugpiįteio men. šeštadieniais uždaryta).

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

[VAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS Į
Lietuvę, Latviją, Estiją, Ukrainą ir 
U. S. S. R. paprastu bei oro paštu

BE MUITO

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

M((SU NAUJU MAISTO
KATALOGU.

DOVANOS:
Automobiliai,šaldytuvai,skal- 
bimo mašinos,motociklai,dvi - 
račiai,siuvamos mašinos,tele
vizijos aparatai,pianai,automo 
biliams padangos, foto aparatai 
ir 1.1.

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

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

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

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

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

nauti ateityje.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

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

DARBO VALANDOS: pirmadieniai s - penktadieniais nuo 9 vai. 
ryte iki 7val.vak; šeštadieniai s ■ nuo 9 vai.ryto iki 5 vai. p.p.

Savininkai A. ir S. KALŪZA

SVEIKATOS KLINIKA-Health Clinic
Medicininis ir pooperacinis gydymas

Vienintelė valdžios registruota natūralaus gydymo lietuviška klinika. 
Įvairūs spinduliai, elektriniai ir fiziniai rankų masažai, spindulinės ir 

garų vonios. Gydomieji judesiai ir psichologinė terapija.
B. Naujalis, Ps.D.R.M.N.Pt.

460 Roncesvalles Avė., Toronto Tel. LE 3-8008

Reportažas iš Toronto
PAŠNEKESYS METRO TRAUKINYJE 

Kalbėdamos apie visuo
meninę veiklą dvi mote
rys svarsto žodžio vertę 
ir lygina ją prie darbų. 
Patrauklios išvaizdos, 
lengvą minko kailiuką už- 
sisiautusi ponia sako, kad 
mes esą įpratę kalbėti 
viena, o darome kita. Bet 
tuojau ji pataiso, kad tas 
esą natūralu žmogaus bū
dui. Ypač mėgstant pasi
girti,bet ne visuomet no
rint padirbėti.

Antroji,šviesų vasarinį 
paltą dėvinti bendrakelei
vė nesutinka su savo drau
ge. Ji pasisako esanti op
timistiškesnės nuomonės. 
Ji žinanti daug darbščių , 
pasiaukojusių žmonių,ku
rie nesiskaitydami triū
sia visuomenės labui. Pa
vyzdžiui ji pamini nese
niai Toronte apsilankiusį 
Vilko pirmininką Valiū
ną. Ji buvo nuėjusi į jo 
paskaitą ir negalėjo atsi
stebėti to žmogaus ener
gija, jo entuziastingu pa
sišventimu einamom pa
reigom. Savo iškalba, sa
vo nusiteikimu jis pada
ręs gilų įspūdį. Jos nuo
stabai, Valiūnas tik pra
bėgomis užsiminęs apie 
teiktinas lėšas,bet tiesio
giai jų neprašęs. Tuo la
biau,kad mūsų išlaisvini
mo organą jis remiąs 
tūkstantinėmis sumomis, 
o kelionių išlaidas pats 
apsimokąs.

Gražioji ponia pasitai
so jos pečius gaubiantį 
kailį ir tarsi nebeturi ką 
besakyti. Bet sekantį mo
mentą ji prisimena To-

NOTARAS
ANTANAS LIPDŽIUS, B.L. 
Bendradarbis V.S. Mastis, L. L. D.

Namų, farmu ar bet kurio verslo 
pirkimo-pardavimo dokumentų su 
darymas, mortgičiai, sutartys, 
testamentai ir visi kiti teisiniai 
reikalai.
408 RONCESVALLES AVĖ.,

TORONTO.
Margio vaistinės U aukštas.
Tel: Įstaigos LE7- 1708,

Namų CR9- 6166.

ronto Lietuvių Namus. Ji 
aiškina,kad turėdami to
kią gausią koloniją mes 
tik kalbą, bet vos pajėgią 
išlaikyti savus namus. Jie 
vos suveda galus aukų ir 
retėjančių parengimų pa- 
gelba.Net kuklesnio mas
to susiėjimams mes ne
benaudoją savų namų. Jie 
yra tapę mums per prasti, 
nepakankamai erdvūs. Juk 
mažesnės apimties po - 
būviai, posėdžiai, ar jau
namartės apdovanojimas 
prieš vestuves (kurių vis 
daugiau pasitaiko), mūsų 
namai turėtų būti būtinai 
panaudoti. Tai būtų ge
riausia proga juos pa
remti, jiems finansiškai 
padėti. Ji kaip tik turinti

NEPASISEKĖ
LIETUVAITEI

San Diego, Calif, gegu
žės mėn. 13-14 d. d. įvyko 
atviros JAV stalo teniso 
pirmenybės. Jose dalyva
vo pereitų metų meisterė 
lietuvaitė iš Toronto Vio
leta Nešukaitytė,kuri pus- 
baigmėje pralaimėjo Pris 
cilia Hirschkowitz iš New 
Yorko 17:21, 14:21, 17:21. 
Žaisdama dvejetą su Hea
ther Angelitta iš Holy- 
wood, Calif, jos baigmėj 
pralaimėjo Martinez ir 
Hirschkowitz dvejetui 19: 
21,12:21,10:21. 
PAVERGTOJI LIETUVA

Kaune įvyko SS-gos 
mergaičių ir berniukų 
krepšinio pirmenybės. 
Šiose šešiolikmečių (ir 
jaunesni) varžybose ber
niukų grupėj nugalėjo Le
ningradas prieš Kauną ir 
Maskvą. Mergaičių pusėj 
išūirikiuota : l)Volgograr 
das, 2) Ryga, 3) Talinas .
- Sporto meistrų vardais 
vėl apdovanota eilė spor
tininkų iš Lietuvos. Tik 
pasižiūrėkim į jų pavar
des: A. Čiupkov, Čermar 
š ence v, V alikov, Kriučkov, 
Žukovskij.
- Lengvosios atletikos 
rungtynėse Vilnius nuga
lėjo Kauną 254:234. At
siekta (kaip sezono pra- 

omenyje vieną platesnio 
masto "shower", kuris 
neseniai buvo surengtas 
ištekančiai lietuvaitei. 
Ponių buvo susirinkę la
bai daug, vaišės buvusios 
šaunios, bet visa tai įvy- 
kę restorane.

Bendrakeleivė, tai iš
girdusi, prisipažįsta, kad 
į tą pobūvį irgi buvusi 
kviesta. Ji atsisakiusi ten 
dalyvauti, nes be kvietė
jos nieko ten daugiau ne
pažinusi.O ir pačios lie
tuvaitės vardas šiuo at
veju nebesąs visai tinka
mas .Mat jaunoji ištekanti 
į trečios kartos mišinį ir 
nebemokanti lietuviškai 
net pasakyti savo senelės 
kilmės.Antrajai pusei jau 
iš ankščiau pasirodžius 
pietietiško kraujo prana
šumu, matomai ir prieš- 
vestuviniam susibūrimui 
buvęs išnuomuotas resto
ranas .Tas dalinai ją irgi 
sulaikęs nedalyvauti tame 
mergvakaryje. Nežiūrint 
to mūsų moterys buvę la
bai dosnios apdovanoda- 
mos būsimą jaunamartę. 
Tuo jos neva suteikusios 
tautinį apipavidalinimą 
lietuviškai nebekalban
čiai jaunajai. Jos tarsi 
padėjo kažkokiam bastū
nui atplėšti nuo ankščiau 
buvusio stipraus lietuviš
ko kamieno,tik gyvenimui 
išsiskleidusią paskutinę 
atžalą. S. Pranckūnas. 

džioje)neblogų pasekmių, 
kurių išskirtynos:Z. Viz
barai tė (Viln. )200m-24,7 
sek. (naujas Lietuvos re
kordas),100m ta pati spor 
tininkė-12 sek.V.Gercma- 
nas tą patį nuotolį per 10,7 
sek.
- Vilniaus Žalgiris vėl 
pralaimėjo Sov.Sąj.antro- 
sios lygos futbolo pirme- 
nebių rungtynes Tbilisui 
0:1 ir po aštuonių rungty
nių su šešiais taškais at
sirado lentelės pabaigo- 
jePirmaujaKubanė prieš 
Rygą, kurią treniruoja 
vengras.
-Lietuvos krepšino rink
tinė vieši Lenkijoj. Žais
dami be geriausių žaidė- 
jų-Vencbergo ir Paulaus
ko-jie pirmas rungtynes 
prieš Lenkijos rinktinę 
pralaimėjo 73:83 (31:44), 
atsigriebimo - 67 : 69 ir 
trečias laimėjo pries jau
nimo rinktinę 75:69.
- Maskvos Pravdos tra
diciniam krose dalyvavo 
ir mūsiškiai. Bendroj įs
kaitoj jie buvo treti. Ge
riausiai pasirodė mergai 
čių grupėj N. Sabaitė(tre- 
čia),jaunių-ketvirta Juo
zai tytė ir vyrų taip pat 
ketvirtas Aleksiejūnas.

DETROIT
"VARPO" CHORAS 
PUIKIAI PASIRODĖ

Torontiškis "Varpo" 
choras,kartu su Detroito 
ukrainiečių "Trembita" 
Fordo Auditorijoje kon
certavo balandžio 23 d. 
Chorą dirigavo Danutė 
Skrinskaitė,o porą dalykų 
solo atliko V. Verikaitis .

"Varpas" pas mus pa
sirodė kaip subrendęs 
vienetas, kuris drąsiai 
gali konkuruoti su "Čiur
lionio" ansambliu arba 
Čikagos Lietuvių operos 
choru.Danutė Skrinskaitė 
vos prieš porą mėnesių 
darbą pradėjusi dirigentė 
iš šešiasdešimties viso
kio amžiaus dainininkų 
išgavo maksimumą.

V. Verikaitis Udrio 
dainą turėjo kartoti.

Koncertą rengė Detroi
to lietuviai inžinieriai ir 
Vilniaus krašto lietuviai. 
Į sceną paleidus vienodo 
dydžio ir panašaus meni
nio pajėgumo lietuvių bei 
ukrainiečių chorus, buvo 
manyta sutelkti abiejų 
tautų publiką, iš to sie
kiant ir tarptautinės drau 
gystės užmezgimaGaila, 
kad publikoje ukrainiečių 
beveik nebuvo ir tūkstan
tis lietuvių paskendo tri
jų tūkstančių vietų kon
certų rūmuose.
LF DETROITE BANDYS 
SUTELKTI 100, 000

Lietuvių Fondas, šiuo 
metu visose Jungtinėse 
Valstijose jau sutelkęs 
daugiau kaip 300, 000 do-

AR ŽINOTE K.£ RAŠO

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

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

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

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

KELEIVIS
<36 Broadway, So. Boston, Mass- 02127, USA.

Detroite Fordo auditorijoje po koncerto, kuriame dalyvavo lietuvių ir ukrainiečių 
chorai, "Varpo" chorui įteikiamos dovanos. Į dešine nuo mikrofono su rožių puo
kšte Šilainės" vadovė Galina Guobienė, paltai apsirengusi choro vadovė Danutė 
Skrinskaitė; dešiniau ukrainiečių dirigentas ir greta jo solistas V.Verikaitis.

Nuotrauka Kazio Sragausko

Lietuvių Fondo vajaus Detroito komitetas užsibrėžęs surinkti nustatytą sumą. Nuotraukoj komiteto 
nariai. Sėdi iš kairės: J. Urbonas, inž. V. Kutkus, dr. Pranas Padalis, kun. B. Dagilis ir J. Racevičius. 
Stovi: V. Selenis, V. Mingėla, dr. V Majauskas ir A. Nakas. K. Sragausko nuotrauka

lerių.oiki 1968 m. pabai
gos užsibrėžęs turėti vi
są milijoną,Detroitu! yra 
uždėjęs šimto tūkstančio 
dolerių "prievolę" Ar to
kią sumą detroitiečiai 
tikrai sudės, dar sunku 
pasakyti, bet pradžia jau 
gan neblogai padaryta. 
Nors LF talka pas mus 
yra organizuota tik prieš 
metus, detroitiečiai iki 
šiol į LF jau yra įmokėję
daugiau, kaip.21, 000 dol. LIETUVIŲ NAMUOSE

Baisiojo birželi ominė- mašina yra nugalimas 
jimas pirmą kartą įvyks 
Detroito Lietuvių namuo
se.Iki šiol tas minėjimas 
dažniausia būdavo Tarp-» 
tautinio instituto rūmuo
se ar kurioje kitoje sve
timtaučių salėje. O taip 
todėl,kad minėjimas ren
giamas kartu su latviais 
ir estais,ir reikia prie jų 
reikalavimų prisitaikyti . 
Paskutiniu metu estų vei
kimui apsilpus,latviai su
tiko minėjimą perkelti į 
Lietuvių namu&Minė jimo

Detroito dabartinį LF 
vajaus komitetą sudaro: 
pirm.drJPr.Padalis,vykd . 
vicepirm. Vyt.Kutkus, vi- 
cepirm. kun. Br. Dagilis , 
vicepirm. dr. Vyt.Majaus- 
kas.sekr. J. Urbonas, kar
totekos ved. J. Racevičius 
ir nariai spaudos reika
lams-VI. Mingėla, Alf. 
Nakas,Vl.Selenis,K. Sra- 
gauskas (paskutinysis yra 
fotoreporteris).

Šiuo metu yra sudari
nėjama visų Detroito bei 
apylinkių lietuvių karto
teka ir telkiami šimtinin
kų "medžiotojai". Reikia 
manyti,kad visi sąmonin
gi lietuviai be‘dvejojimų 
įstos į šimtininkų eiles . 
"ŠILAINĖ" RUOŠIASI Į 
MONT.REA LĮ

Nežinau, kiek (šimtų) 
Detroito lietuvių į Mont
real! važiuos ateinantį 
Darbo dienos savaitgalį, 
bet viena gražaus jauni
mo grupė tai jau į ten 
ruošiasi atsidėjusi.Turiu 
galvoje Galinos Gobienės 
vadovaujamą tautinių šo
kių grupę "Šilainę". Ši 
grupė dabar treniruoja
ma kiekvieną savaitgalį 
po kelias valandas.

Tautinių šokių šventė

se Čikagoje "Šilainė" vi
sada buvo viena iš pačių 
geriausių grupių, lygiai 
kaip viena pačių geriau
sių vis būdavo ir p.Breich 
manienės vadovaujamas 
Hamiltono "Gyvataras". 
Reikia manyti, kad šias 
abi pajėgiausias tautinių 
šokių grupes Expo 67 Lie
tuvių dienoje tikrai maty
sime.
BAISUSIS BIRŽELIS - 

S SUSIVIENIJIMAS
L LIETUVIŲ

A AMERIKOJE
SLA — jau 80 metų tarnauja lietuvių visuomenei 

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

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

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

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

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

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

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

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

data-1967 m.birželioll d. 
Laikas-5 vai.vakaro. Da
lyvauti kviečiami ir Wind 
soro lietuviai.
ŠIMTAI DETROITIŠKIŲ 
Į "GRAŽINOS" OPERĄ

Gegužės 20 ir 21 dieno
mis detroitiškiai bus už
plūdę Čikagą. Į Jurgio 
Karnavičiaus operą"Gra- 
žiną" detroitiečiai bilie
tus pirko tiesiog masiš
kai.Nežiūrint,kad nepilnų 
trijų šimtų mylių kelias 

per penkias valandas, bu
vo suorganizuotos net 
ekskursijos autobusais . 
Šeštadienio spektakliui 
čia bilietų visiems nebe
užteko. Alfonsas Nakas. 
KOVA SU VĖŽIO LIGA

National Cancer Insti
tute - Institutas kovai su 
vėžio liga pranešė, kad 
šiemet rinkliava, skirta 
kovai su vėžio liga davė 
3,188,544 dolerius paja
mų. Bet kova labai sunkiai 
eina pirmyn.

SĖJA
Tautinės, demokratinės minties mėnesinis lietuvių laikraštis. 

Leidžia Varpininkų leidinių fondas
Redakt orius Vytautas B 11 d u š a s .

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

Prenumerata: JAV ir kitur 3 dol. metams.

Ps.D.R.M.N.Pt
gelba.Net
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hami&lton
21 Main St. E.,Kamb. 203, T ei. 528-051L

Geriausia taupyti ir skolintis tik 
Hamiltono Lietuviu Kredito Kooperatyve

Darbo valandos: Aukšti nuoiimČiai ui

P irm. 9-3 vai. p.p.
Antr. 9- 1 ir 5-8 vai. p.p.
Tree .9-3 vai. p.p.
Ketv. 9 - 3 vai. p.p.
Penkt.9- J ir 5 • 8 vai. p.p.
Sėst. 9- 12 vai. dienos.

St. Catharines agentOra: 75 Rolls Ave. Pranciškonų 
parapijos salėje sekmadieniais po pamaldų.

SPECIALUS LIETUVIŲ NAMŲ VALDYBOS POSĖDIS
Gegužės 2 d.HLN v-bos 

pirm, sušaukė valdybos 
narius aptarti HLN par
davimą, nes Tri Realty 
pristatė pirkėją.Pirkėjas 
Riltyn Investments Ltd 
pasiūlė $130,000.Pirkėjas 
įmoka iki morgičių, kas 
susidaro apie 70-71 tūks
tantis ir pasiima likusią 
skolą išmokėti,kurios dar 
būtų apie 59-60 tūkstan
čių. Pirkėjas perima na
mus, kokie yra dabarti
niame stovyje. Prie pa
siūlymo buvo pridėtas 500 
dol.čekis. Pirkimo užda
rymas liepos 30 d.

V-ba, išklausiusi Tri 
Realty atstovo p. Didžba- 
lio pranešimą, svarstė 
pasiūlymą. Daugumas v- 
bos narių pasisakė, kad 
pirkėjas yra rimtas, bet 
siūloma kaina žema.Buvo 
nuomonė priimti pasiūly
mą,koks yra su pastaba, 
kad tuom reikalu bus šau
kiamas visuotinis šėri- 
ninkų susirinkimas galu
tiniam patvirtinimui ar 
atmetimui. Susidarius 
skirtingoms nuomonėms, 
pirm, pasiūlė baigti dis
kusijas ir Išspręsti pa
siūlymą balsavimo keliu.

Už priėmimą pasiūly
mo balsavo vienas, už at
metimą pasiūlymo šeši ir 
du susilaikė. V-ba, atme
tusi pirkėjo pasiūlymą, 
toliau tęsė diskusijas nu
statyti pirkėjui kalną.

Buvo keletas pasiūly
mų, bet daugumas reiškė 
nuomonę, kad gavus pa
siūlymą 145 tūkstančius , 
įmokant iki morgičių ir 
pasiimti išmokėti likusią 
skolą, priimti pasiūlymą 
su pastaba: j ei visuotinis 
šėrinlnkų susirinkimas 
patvirtins pardavimo są
lygas. Už šį atsakymą 
pirkėjui balsavo 6 valdy
bos nariai, vienas prieš 
ir du susilaikė.

V-bos narys P. Pranc- 
kevičius, kaip specialis
tas apšildymo sistemos , 
patikrino ir HLN apšildy
mą ir pranešė v-bos po
sėdyje, kad apšildymas 
(boileris)yra gerame sto- 
vyj ir kapitalinio remon
to nereikės ilgų metų bė
gyje. Pasiūlė sutvarkyti 
vamzdžių izoliaciją ir iš
daryti rūsį, kad sudarytų 
geresnį vaizdą pirkėjui. 
Pasiūlė iš King gatvės 
nebegalint išnuomuoti par- 
talpą perdirbti į gyvena
mą butą, kuris duos apie 
$1000 pajamų per metus. 
P.Pranckevičius pažadė
jo nemokamai padaryti 
braižynius ir medžiagos 
apskaičiavimą ir įteikti 
v-bos posėdžiui apsvars
tyti.

V-ba šiais metais yra 
numačiusi kiek daugiau 
skirti lėšų namų pagraži
nimui Reikalų vedėjas St. 
Bakšys pradėjo jau vyk
dyti būtinus remonto dar
bus. Be to, pranešė,kad 
visi 21 butas yra išnuo- 
muotl ir siūlė nuo liepos

indėlius.
Prieinamos skolinimoši 
sąlygos.
Nemokamas CUNA gyvybės 
ir paskolų draudimas.
Pilnas iekių patarnavimas.
Uitikrintas indėlių saugumas.
Malonus lietuviškas patarnavimas

mėn. 10-čiai butų pakelti 
nuomas.

Šiame v-bos posėdyje 
buvo plačiai diskutuoja
mas LN pardavimas. Val
dybos nariams niekas ne
varžo pareikšti savo nuo
monę.Kiekvienas jaučiasi 
savistovus pareikšti savo 
galvoseną.V-ba deda pa
stangas vykdyti visuotinio 
susirinkimo šėrinlnkų pa
geidavimus ir nutarimus.

HLN koresp. J. Š.
LIETUVIŲ VETERANŲ 
S-gos Ramovė Hamiltono 
sk.visuotlnis narių susi
rinkimas praėjo labai 
darbingoj nuotaikoj. Platų 
pranešimą apie atliktus 
darbus padarė pirm. N. 
Z abulionis,finansų^A. Lu
koševičius ir rev. k-jos 
aktą perskaitė J < Mačiu - 
laitis.

Naują valdybą rinkti nu
tarta korespondenclniu 
keliu,tam tikslui sudarant 
rinkiminę komisiją iš B. 
Milašiaus,A.Patamsio ir 
L.Tribinevičiaus. Į naują 
valdybą kandidatais suti
ko būti A. Lukoševičius,
J.Šarūnas,M.Šniuolis, J. 
Stankus ,A. Ruzgys, K. Si
maitis ir K. Baronas .Į re
vizijos k-ją NZabulionis , 
J.Mačiulaitis.K. Simaitis 
ir A.Mingėla.Naujoji val
dyba greičiausiai bus iš
rinkta iki birželio mėn. 
15 d. ir tik pasiskirsčiusi 
pareigom, pradės naujo 
darbo planą. Numatoma 
dalyvauti parade liepos 1 
d. Hamiltone Kanados 
šimtmečio progąsušauk- 
ti Hamiltone Kanados Lie
tuvių veteranų suvažiavi 
mą, pasiruošiant kuo iš
kilmingiausiai atšvęsti 
ateinančiais metais Lie
tuvos kariuomenės atkū
rimo penki osdešimtmetį.

K. B.
SVARBUS PAGERBIMAS 

Birželio pradžioj įvyks 
svarbaus asmens pager- 
bimas,kuriam intensyviai 
ruošiamasi.Tai vienas iš 
svarbiausių asmenų, su
dariusiu sąlygas Hamil
tono lietuvių kolonijos 
vardui pasklisti netik ar
timose apylinkėse, bet 
daug toliau už Hamiltono 
ribų. Žymiesiems viene
tams iškilti ir buvo suda
rytos sąlygos prie Auš
ros Vartų parapijos, ku
riai vadovauja pralotas 
dr. J. Tadarauskas. Arti
moje ateityje, jam sueina 
30 metų jo kunigystės su
kaktis ir 20 metų dvasi
nio ir visuomeninio dar
bo HamiltoneĮvfertindaml 
susirinkime visi kaip dar 
ni šeima, pasidžiaukime 
tik gerosiomis pusėmis, 
kurių mes turime labai ir 
labai daug.

Pagerbimo bilietai jau 
platinami per parapijos 
komiteto narius ir pavie
nius asmenis. Pageidau
jama įsigyt galimai anks- 
čiau Bent prieš dvi savai
tes turi būti žinomas tiks
lus dalyvių skaičius. VP. 

o Mirtis.Gegužės 13d. pa
lydint į kapus, buvo atsi
sveikinta su senesnio am
žiaus hamlltoniete P. Gu
žo mamyte. Liūdinčiai p. 
Gužų šeimai reiškiame 
nuoširdžiausią užuoj autą; 
RADIO VALANDĖLĖ 
per Hamiltdno CHIQ ra
dio stotį .vedama R. J. Si
manavičiaus, jau ilgesnį 
laiką girdima kiekvieną 
sekmadienį nuo 7-8 Vai. 
vakaro JJe kronikos ir po
litinių žinių,girdima daug 
lietuviškos muzikos, kuri 
kiekvienam lietuviui mie
la pasiklausyti. Gegužės 
14 d. tuo pasinaudojo ir 
Lietuvių Namų bendrovės 
pirmininkas J. Palmerls 
painformuoti šėrininkus 
b-vės reikalais.Radio va
landėlės iniciatorius p. 
Simanavičius priminė, 
kad valandėlės išlaiky
mas yra surištas su fi
nansiniais sunkumais. 
Kvietė daugiau pasinau
doti asmeniškiems svei
kinimams .reklamoms ar 
užuojautoms įvairiomis 
progomis. V. P. 
DVIDEŠIMTMETIS

Paminėti naujosios lie
tuvių imigracijos į Kana
dą 20-tį, intensyviai ruo
šiamasi. Numatoma ta 
proga pagerbti ir mūsų 
didžiuosius meninius ir 
kultūrinius vienetus, ku
ri e daug m etų dirba ne tik 
Hamiltono, bet ir Lietu
vos reprezentacijai. Yra 
dar neišspręsta salės 
problema, kurią sutvar
kius,bus paskelbta spau
doje smulkiau. V. P.

MOTINOS DIENOS 
PAMINĖJIMĄ 
ruošė b-nės valdyba. Jau
nimo Centre 4 vai. p. p. 
buvo atliktas oficialus 
pagerbimas, paskaita ir 
meninė dalis. Šiais me
tais vietoj dovanų daugia
vaikėms motinoms prie 
įėjimo buvo papuoštos vi
sos motinos gėle. Graži, 
daugiau pritaikyta jauni
mui paskaita, buvo pa
ruošta jaunos lietuvaitės 
Giedrės Rinkūnaitės iš 
Toronto. Meninė dalis 
šeštadieninės m-los buvo 
kruopščiai paruošta ir iš
pildyta. Paskaitininke! ir 
šešt.mokyklai,b-nės v-ba 
reiškia padėką. 
SUKAKTUVĖS

Su gražiu gegužės mė
nesiu, daugelis hamilto- 
niečių turi įvairias su
kaktis, kurias savo drau
gų ratelyje atatinkamai 
atšvenčia. Gegužės 10 d. 
suėjo 15 metų vedybinė 
sukaktis ponų Alinos ir 
Kazimiero Žilvyčių šei
mai. Jie, nors gyvendami 
atokiau nuo Hamiltoncubet 
turi laiko ir noro paskirti 
ir bendriems lietuviš
kiems reikalams. Alina 
yra viena iš pagrindinių 
"Aukuro" aktorių ir savo 
roles atlieka su pasige
rėjimu. Ypač tas jautėsi 
pastačius dr. J. Griniaus 
istorinę dramą: "Gulbės 
Giesmė'! Kazimieras yra 
stropus Aušros Vartų pa
rapijos choro bosas.

Gegužės 12 d.kita graži 
lietuviška šeima, šventė 
5 metų sukaktį, tai Elena 
ir Robertas Konteniai, 
kurie taip pat glaudžiai 
bendradarbiauja mūsų 
lietuviškam gyvenime. 
Elena dažnai matoma su 
skautiška uniforma "Šir
vintos" tunte ir su tauti
niais drabužiais "Gyva- 
tare" Robertas yra "Au
kuro" veteranas. Per ra
dio valandėlę geg. 14 d . 
juos pasveikino Elenos 
tėveliai p. p. Kazimiera 
ir Jonas Bartkai ir Paši
liai.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

Wellando miestas yra 
žinomas ne tik Kanados ,

Londono, Ontario, laikraštis įsidėjo Sį lietuvių šo
kėjų grupės atvaizdą, kuriame sužymėta: Marija 
Daniliūnaitė, Lidija Keras, Leonas Butkus ir Euge
nijus Bliskis.
Minint Kanados pirmą

jį šimtmetį, Londono mies 
te praeitą s avatgalį buvo 
"Dance Canadiana", kurią 
suruošė Internacionalinė 
tarnyba. Dalyvavo apie 
800 kviestų aukštųjų sve
čių, kurių tarpe buvo On
tario provincijos sekre
torius ir pilietybės mi- 
nisterio pavaduotojas J. 
SYoeger,senatorius Keith 
Laird, fed. parlamento 
atstovas James Lind, On
tario parlamento atstovas 
John White, teisė j as Camp 
bell Calder, Londono mies 
to tarybos nariai ir dau
gelis kitų. Kadangi šią 
promogą ruošė interna
cionalinė tarnyba, tai aukš 
tuosius svečius sveikinta 
meniškai paruoštais svei
kinimo plakatais "Happy 
Birthday Canada" Sveiki
nimai buvo paruošti bent 
20-čia įvairių kalbų, tarp 
jų, žinoma, ir lietuvių.

Aukštuosius svečius

WINDSOR, Ont
MOTINOS DIENA

Gegužės 14 d.paminėjo
me Motinos Dieną Bažny
čioje kleb.kun.D. Lengvi
nas pamokslo metu gra
žiu žodžiu iškėlė motinos 
pasiaukojimo ir meilės 
idealą vaikams, tautai ir 
bendrai žmonija i. Po pa
maldų s alė j e kalbėj o sve
čias iš Detroito, pedago
gas Vladas Pauža nušvies 
damas mūsų motinų atlik
tus didžiuosius darbus ir 
kas joms atliktina šių die
nų gyvenimo kryžkelėse. 
Po to vaikučiai ir jauni
mas atliko programėlę: 
pašoko, pagrojo ir pade
klamavo.

Kai bažnyčia buvo pilna 
tautiečių, tai čia salėje 
dalyvavo apgailėtinai ma
žas skaičius dalyvių.Vie- 
šai kalbama,kad buvo už- 
sigavusių motinų, kurių 
vaikai buvo išsijoti iš 
programos atlikimo, jų 
vietoje tautiniais drabu
žiais aprengtos italės,ku- 
rioms, kaip geresniom 
šokėjoms,leista tautinius 
šokius šokti.Motinos ir jų 
šeimos,kurių vaikai buvo 
išjungti iš programos at
likimo, nes atsisakė šia
me minėjime dalyvauti. 
Tokios klaidos gal ir ne
reikėtų daryti -pasirody
mas ruoštas tik savo mo
tinoms pagerbti, tai ne
svarbu kaip bus pašokta, 
bet kas šoka. Dalyvė .
V '   " " '   - 1

Gegužės 8 d. suėjo 20 
vedybinė sukaktis ir ponų 
Vaitonių šeimai. Pritaikę 
progą,draugai ir pažįsta
mi juos aplankė geg. 13 d.

Visus sukaktuvininkus 
per radio valandėlę pa
sveikino Hamiltono lietu
vių b - nės valdyba. 

pramogiškai nuteikti da
lyvavo keli sambūriai,ku- 
rių tarpe lietuvių sambū
ris "Baltija", sudarytas 
iš Londono ir Rodney lie
tuvių jaunimo, savo tauti
nių šokių grupe buvo pir
maujantis ir susilaukė 
karščiausių katučių ir 
puikiausių įvertinimųnes 
labai įspūdingai ir stilin
gai pašoko "Audėjėlę", 
"Ožį" ir "Subatėlę". Lon
dono "Free Press" įdėjo 
tik lietuvių nuotrauką. Šis 
pasirodymas lietuviams 
nėra pirmas kartas, bet 
šiuo kartu buvo kvietimų 
pasirodyti ir kitose vie
tose bei miestuose.

Londono lietuvių ir ar
timesnių apylinkių ben
druomenėms tikrai malo
nu, kad mūsų jaunimas 
taip gražiai reprezentuo
jąs!. Tautinių šokių gru
pei vadovauja Miras ir 
Danutė Chainauskai.

L. E-tas

Jeigu keliatės i JAVąjsty- 
>es, apsigyv.enkite amžinai 
žaliuojančioje ir šiltoje Kali 
Įornijpje. Informacijas teikia 
ir padeda Įsikurti

JOHN KUTRA

Oil WILSHIRE BLVD. 394-6017 
SANTA MONICA, CALIF. 305-3350

JUOZAS AUDĖNAS 
Ekonomistas

Tarpininkauja Mutual 
FunSs 

investments.
109 Warwick Street 

Brooklyn 7,N.Y.

KANADOS SOSTINĖ 
OTAVA

/Atkelta iš 5 pusi./ 
galima išrinkti telikus tik 
vienam kandidatui.
PABALTIEČIŲ METINIS 
šokių vakaras įvyko ba
landžio 29 d. Šis jau ket
virtas metinis parengi
mas praėjo labai sėkmin
gai. Daugiausia dalyvavo 
latvių, kurių yra Otavoje 
žymiai daugiau kaip estų 
ir lietuvių.Bet ir lietuvių 
šį kartą dalyvavo nema
žas būrys. Pabaltiečių 
bendravimas ir bendri 
parengimai stengiamasi 
- ypač latvių iniciatyva , 
išplėsti. Iškelta tokia 
mintis,kad reikia surasti 
tokią dieną, kur i būtų ben
dra trims tautybėms ir ją 
kartu švęsti platesniu 
mastu. Dabar paprastai 
kartu švenčiama birželio
išvežimų minėjimas, bet 
tai yra liūdno pobūdžio 
minėjimas. J. V. D.

Visiems, kas už Nepriklau
somą T-ietuvą apsimoka už 
metus pirmyn, esame nuo- 
širdžiai dėkingi. N T .

NIAGAROS PUSIASALIS

Praeitų metų kartūnų baliaus laimėtojos. Gaila, kad 
foto siuntėjas nepažymėjo laimėtojų pavardžių.

bet ir Amerikos lietu- 
viams,nors Wellande lie
tuvių yra nedaug, tačiau 
gabių veikėjų. Šalia Wel- 
lando 8 mylių atstume 
yra Port Colbornąkuria- 
me gyvena keliolika lie
tuvių šeimų ir sudaro 
vieną Bendruomenę su 
Wellandu. Bendruomenė 
yra negausi nariais, bet 
dosni visuomeniškai veik 
lai.

Šalia Bendruomenės 
yra suorganizavę Wellan- 
do Medžiotojų ir Meške
riotojų klubą "Lituanica". 
Šis klubas pasižymi dide
le toleranvija ir,vadovau
jant sumaniem veikėjams, 
sugebėjo įtraukti nariais 
lietuvius iš St.Catharines 
Niagara Falls, Hamiltono 
ir JAV Bufalo miestaKlu- 
bas yra vienas iš stip
riausių nariais ir mate
rialiai Niagaros pusiasa
lyje. Prie klubo veiklos 
stiprėjimo daug prisidė
jo Crowalndo hotelio sa
vininkai p.p.Senkai, kurie 
per eilę metų kas mėnesį 
užleisdavo turimą hotelio 
salę klubo parengimams . 
Parengimų metu daugiau
siai susidarydavo paja
mos iš atsilankiusių sve
timtaučių,© vėliau iš gau
to pelno klubas galėdavo 
skirti ir lietuviškai veik
lai. Šiais metais klubui 
"Lituanica"vadovauja vi
suomenės veikėjas J. 
Staškevičius iš Port Col- 
borne miesto.

Klubas eilę metų ruo
šia Kartūnų Balių,kuris 
tapo tradiciniu parengi
mu. Šiais, Kanados šimt
mečio minėjimo metais , 
Kartūnų balius bus atžy
mėtas daug plačiau; trys

SAULT ST. MARIE, ONTARIO
DIDELIS SUSIDOMĖJIMAS EXPO 67

Daugelis mūsų tautie
čių ruošiasi šiais metais 
lankytis Montrealy vyks
tančioje pasaulinėje pa- 
rodoje-Expo 67, apie ku
rią daug įspūdžių, šios 
korespondencijos auto
riui papasakojo iš Sudbu- 
riomūsų mieste Motinos 
Dienos proga atsilankęs 
kolonijos kapelionas kun. 
A.Sabas,kuris,tarp kitko , 
labai nusivylęs parodoje 
matytu "Krikščionių pa
viljonu" ir kai kuriose 
vietose net jau perdaug 
ryškiai bliaunančia rau
donųjų propaganda...

Pirmosios mūsų kolo
nijos kregždės į Expo 67 
išvykstančios gegužės 
mėn. pabaigoj e yra tautie
čiai Vincas ir Vytautas
Skaržinskai,Zigmas Gird 
vainis, Jonas Mešky s, Ani
cetas Petronis,o visa eilė 
kitų vyks vėliau.Kal kurie 
tautiečiai bandys nušauti 
"vienu šūviu 2 zuikius"- 
pamatyti pasaulinę paro
dą ir dalyvauti Montrea-

7 PSL.

premijos bus skiriamos 
už gražiausias kartūnų 
sukneles. Viena premija 
už gražiausią centennial 
rūbų eilutę, vyrams. Lai
mingasis,loterijos keliu, 
laimės modernišką žuva- 
vimo komplektą arba $75 .

Viena premija už ge
riausią barzdą.

Iš jaunų merginų bus 
renkama baliaus gražuo
lė. Laimės keliu laimėsi
te hotelių savininkų pp. 
Senkų, pp. Radvilų ir Pe
tro Šidlausko paaukotus 
turtingus staliukus. Bus 
turtinga loterija - laimės 
šulinys. Veiks turtingas 
valgiais ir gėrimais bu
fetas. Baliui gros lietu
viškas orkestras, vado
vaujamas V. Babecko iš 
Hamiltono.

Valgių bufetui vadovaus 
p.Senkuvienė,gėrimų-Br . 
Luomanas.Kartūnų baliui 
salė yra išnuomuota di
džiausia naujai pastatyta 
Wellando"Ukrainian Cul
tural Centre", kuri yra 
Southworth St. ir McCabe 
Ave. sankryžoje, apsupta 
gražiu mišku. Kas metai 
į Vellandą, Kartūnų balių 
suvažiuoja iš Kanados ir 
Amerikos gausiai lietuvių 
Klubo valdyba yrą pakvie
tusi visą eilę patyrusių 
veikėjų talkinti,ir kruopš
čiai ruošiasi šiam tradi
ciniam Kartūnų baliui Vi
si šiais metais birželio 10 
d. vėl dalyvaukime šioje 
veiklioje ir vaišingoje 
lietuvių kolonijoj Wellan- 
de, Wellando Medžiotojų 
ir Meškeriotojų klubo"Li- 
tuanica "ruošiamam Kar - 
tunų baliuj e. Baliaus pra
džia 6 vai.p. p. Svečių pa
togumui salė bus atidara 
4 vai. p. p. J. Š .

lyje įvykstančioje Lietu - 
vių dienoje.
KITOS NAUJIENOS

Gegužės 13 d. turėjome 
labai gražų ir labai pasi
sekusį Motinos dienos 
minė jimą.Ta proga trum
pą paskaitėlę skaitė tau
tietis J.Skardis, o likusią 
programos dalį užėmė 
šaunus jaunimo pasirody
mas :piano muzika, tauti
niai šokiai,eilėraščių de- 
damavimas ir labai jau
nas solistas. Mūsų ener
gingai ir veikliai ap. val
dybos sekretorei Danutei 
Girdzevičiūtei už jauni
mo parengimą Motinos 
dienos programai buvo 
įteikta graži dovana.

Sekantis mūsų koloni
jos tautiečių susibūrimas 
įvyko gegužės 20 d.ukrai
niečių salėje, tautiečio 
Stasio Druskio ir Birutės 
-Marijos Maksimavičiū- 
tės (atvykusios iš Suvalkų 
trikampio,nuo Seinųjves- 
tuvėse. Korespondentas
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VISIEMS MONTREALIECIAMS
bus padaryta, o mes atliksi
me tautine ir bendruomeninę 
pareigą.

Visais talkos reikalais pra 
šome kreiptis informacijų i 
skautu remėjų komiteto na-' 
rius, nes reikia suorganizuo 
ti mašinas nuvežimui ir iran 
kius darbui. Aukas pinigais 
galima įnešti Lite į Baltijos 
stovyklos sąskaita^ už kagau 
site pakvitavimus. Rosemon- 
te P.Žukauskas tel. 722-281^ 
LaSalėje G. Gedvilienė tel. 
366-6910, Verdune V. ~ 
ris tel. 768-5533 ir J. 1 
tel. 768-8692, Rosemonte 
Murauskas tel. 259-8725.

Skautams remti K-tas.

Ši šeštadieni, gegužės 27 
d., organizuojama talka Bal
tijos stovyklą paruošti ir ap 
tvarkyti,kad ji būtu vertaben 
druomenės vardo. Tai yra vi
sų Montrealy gyvenančių lie 
tuvių, garbės reikalas. Svar
bu, kaip ta stovykla atrodys, 
ypatingai siais metais žada 
stovyklauti didelis skaičius 
jaunimo - skautų, ateitininkų 
ir kitų iš Kanados kolonijų 
ir JAV - bių.

Ta stovykla nėra kokios 
vienos organizacijos, ar as
mens, bet Montrealio Lietu
viu Bendruomenes, o ta b-nė 
sudarome mes visi. Tada yra 
mūsų visu ir reikalas. Garbė 
ir padėka priklauso asme
nims, kurie ta dideli darbą 
yra padarę. Yra tiesa: jei ne 
tie asmenys, ir šiandien ne
būtu tos stovyklos. Bet ši 
šeštadieni visi i stovykla ir 
parodykime tiems žmonėms, 
kad mes vertiname jų pastan 
gas ir jau atlikta tikrai dide 
Ii darbą.Kurie negalite vykti, 
malonėkite paskirti nors ma
žą suma pinigais, nes jei bū 
tų pinigų, nereikėtu nei tai 
kos, nes būtu galima darbo 
jėgą pasamdyti. Tad šį pava 
sari prisidėkime bent kuo vi
si. Tiesa, yra gana gražus 
skaičius asmenų ir organiza 
ciju, kurie yra gana duosniai 
parėmė ta reikalą, bet kur yra 
visi kiti, kurie iki šiol nie
kuo neprisidėjo? Ar jie yra 
tokie vargšai? O gal jiems 
nesvarbu, kas yra lietuviška? 
Mes manone, kad taip nėra, 
o tik paprastas atidėliojimas.

Kiek laiko ir pinigo mes 
praleidžiame žuvavimui, me 
džiojimui ir 1.1. Tad paskirki 
me nors mažą dali ir bendram 
labui. Jei ta stovykla kam ne 
reikalinga, gal bus reikalin
ga tavo vaikams, o gal vaikų 
vaikams. Pagalvokime, irgi 
liks lietuviams, taip pat kaip 
bažnyčios, klubas ir visa ki 
ta, kas yra mūsų.

Tiesa, mes visi labai už
imti ir trūksta mums pinigų: 
pavasaris, reikia namus dažy 
ti, tvarkyti daržus, važiuoti 
į vasarnamius, expo. Bet del 
vienos dienos tas nepabėgs,

/. Dreše 
. Seidys 

V.

"GELEŽINIO VILKO“ 
TUNTO VADOVAI

Pasikeitus tuntininkams, 
Montrealio“ Geležinio Vilko“ 
Tuntas persiorganizavo. Da
bartinis tunto vadovu sąsta 
tas sekantis: Tuntininkas- G. 
Vazalinskasz pavaduotojas - 
A. Klišius, adjutantas-S. Bar 
šauskas, kapelionas-S. Kul- 
bis, S. J-.,vyčiu kandidatų glo
bėjas-A. Ptašinskas, skautų 
draugininkas - V. Kudzma,ska 
utų globėjas-S. Baršauskas, 
vilkiukų draugininkas- A. Ali 
šauskas, vilkiukų adjutantas 
-L. Markauskas, vilkiuku glo
bėjas- J.Piečaitis, programų 
vadovas-V. Piečaitis, tunto 
atstovas“ Baltijoj “ - J. Kibirk 
štiš ir ryšininkas su Kanados 
skautais-S. Naginionis.

Tuntininkas.
• Tuokiasi: Robert Cole su 
Shirley Rugenus; Raymond 
Perkins su D. Venskus.

TORONTO, ONT.
VISI STOVYKLAUTOJAI 
kaip ir praėjusiais metais, 
privalo užpildyti valdžios rei 
kalaujamas blankas: gydyto
jo pažymėjimą ir tėvų arglo- 
bėjųinformativini pareiškimą 
Blankus galima gauti paripi 
jos rastinėje.

Stovyklavimo tm kestis, nors 
maisto produktai gerokai pa 
brango, paliekamas toks pat, 
kuris yra sekantis: 1 stovyk
lautojui už 2 savaites $35 , 
už 1 savaite-$20, 2 stovyk
lautojams už 2 savaites - $60, 
už 1 savaitę-$35, 3 ar dau
giau iš tos pačios šeimos uz 
2 savaites-$75, už 1 savaitę 
- $40. Šiemet numatomi isigy- 
..................... j nereikės atsi - 

vežti nuosavu, bet kiekvienas 
stovyklautojas indų isigiji 
mui privalės sumokėti $ .00. 
7-13 metų amžiaus jaunimui 
bus nuo liepos 8 d. iki 22 d. 
Registracija jau pradėta ir vi 
si tėveliai maloniai prašomi 
jaunimą registruoti tuoj pat. 
• Mirė Jonas Tumosa. Nuo
širdi užuojauta velionio šei
mai ir artimiesiems.

Dr. J. SEMOGAS
5441 BANNANTYNE.Verdun

Pirmadieni ir n a ' 2- 4; 7-9 p.m.
ketvirtadieni

antradieni ir , . j. ' . 2-4c m
penktadienį

trečiadienį 7-9 p.m.
šeštadienį 11-lp.rri.

767-3175; namų 366 - 9582.

DANTŲ GYDYTOJAS

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

Namų tel.: MU 1-2051

MOTELIUS PASTATĖ 
Newman bulvare Jonas Lu
koševičius /15G7 Foch Avė/ 
tel: PO 8-0322/ su partne
riu. Moteliai turi 120 kam 
barių ir gali sutalpinti apie 
600 asmenų. Jie išnuomo
jami atvykstantiems į Pas
aulinę parodą.
• Pp. Zubai praėjusį sav
aitgalį buvo išvykę pas da
ilininkus A. A. Tamošaiči. 
us, susipažino su jų kūry
bos lobynu ir darbo sąly 
gornis.

SKAUTIŠKOJI 
VASAROS STOVYKLA 

“ Neringos“ ir Geležinio 
Vilko“ Tuntų vasaros stovyk 
la įvyks nuo liepos mėn.23 
d. iki rugpiūčio men. 6 d.Bal 
tijos stovyklavietėje, prie 
St. Donat, Que.

Stovyklos mokestis: vienai 
savaitei - $20.00 vienam sto 
vyklautojui, dviem savaitėm
- $35.00 vienam stovyklauto
jui, dviem savaitėm - $60.00 
dviem stovyklautojam vie
nos seimos, dviem savaitėm
- $75.00 trims ar daugiau sto 
vyklautojų vienos šeimos.

Be to, visiems stovyklauto 
jams yra $2.00 registracijos 
mokestis, į kuri įeina sveika 
tos apdraudimas. 1 stovyklą 
priimami visi, skautai ir skau ti indai, kurių 
tęs. -----------
Stovykloje, be skautiškų už 

siėmimų, norintiems bus or
ganizuojamos iškylos į EXPO 

Visus tėvus prašome užre
gistruoti savo vaikus stovyk 
lon, įmokant registracijos 
mokesti iki birželio mėn. 16 
d. Registruotis galima pas 
vienetų vadovus, arba tunti
ninke I. Kličienę, 11215 Pas 
t„e„U.rktk?I°n?real S’’ kas ir tolimesniam vadovavi-' 

mui pakvietė Step. K<ssgaila. 
Kalbėjo Toronto Kuopos pirm 
Jokūbaitis , sveikino sava
noriu kūrėjų atstovai V. Stre. 
kas ir K. Sitkauskas, karių 
ramovenų - L. Černyšovas, 
KLB Montrealio Seimelio - 
A. Mylė ir J. šiaučiulis kaip 
šauliško spausdinto žodžio 
N L-j e vedėjas.

Meninėje dalyje labai gra
žiai ir ateičiai daug žadan- 
čiai pirmą kartą Montrealyje 
pasirodė R. Strimaitis iš To
ronto, padainavęs lietuviškai 
ir itališkai. Toliau vyko vai
šės ir šokiai.

Tai gražus ir reikšmingas 
šiuo atveju torontiškių pasi 
ryžimas atvykti, nes toks lie 
tuvių tarpusavio bendradarbia
vimas turi nemažai įtakos i 
lietuvybės palaikymo tikslą 
išeivijoje. Pr. P.
• U'Gražf nos’’ premjerą 
Čikagon buvo išvjdcę A V 
kLT.Pečkys, T.Kijauskas 
A .Keblys ir kt.
• Ponia Matulienė yra iš
vykusi pas dukrą ir žentą 
į Filadelfiją.

331-5590 arba tuntininke G. 
Vazalinską, 15442 Esterel St. 
Pierrefonds, P.Q., tel. 62^>- 
1342.

Kadangi yra tikimasi turėti 
daug stovyklautojų iš įvairių 
vietovių, užsiregistravusiems 
po birželio 16 d., stovykloje 
vieta nebus garantuojama.

Stovyklos komendantais yra 
numatyti: 1. Kličienė, E. Jur- 
gutienė, J. Piečaitis, V. Pie- 
caitis ir A. Kličius.
Visas Montrealio ir kitų vie

tovių jaunimas yra kviečia
mi stovyklauti“ Baltijoje“ ir 
prašomi kuo galima greičiau 
užsiregistruoti.

T untininkai.
ŠAULIU KUOPU 
SUSITIKIMAS.

Praėjusi ilgąjį savaitgali 
į Montreal! buvo atvykę To
ronto Vlado Putvio vardu vei
kiančios Kuopos šauliai ir 
šaulės, kurie svečiavosi pas 
Montrealio L.K. Mindaugo 
Kuopos šaulius ir šaules. 
Montrealiečiai svečius labai 
maloniai priėmė ta proga su- 
ruošdami parengimą, kurį pa
vadinę buvo “ susiartinimu“..
Parengimas ivyko sekmadie * AV parapijoje vieši iš JA 

nio vakare A.V.Parapijos sa- Kemėšis, kun. Grigai 
Įėję, kurio oficialiąją dalįpra-tis iš Edmontono ir kt.

YPATINGAI GRAŽIOS VES
TUVĖS TORONTE 

įvyko praėjusį savaitgalį, 
gegužės 2C dieną.Susituo
kė torontietė A ldona-M ari
ja Smilgytė ir montrealie- 
tis Vaidevutis-Jonas Luko 
ševičius.

Tai buvo šių dviejų Ka
nados didžiųjų miestų ir 
didžiųjų lietuvių koloni
jų didesnio ir glaudesnio 
susiartinimo šventė, nes 
vestuvėse dalyvavo labai 
gausiai tiek Toronte gyve
nantieji, tiek ir Montrea- 
lyje gyvenantieji lietuviai.

Sutuoktuvinės apeigos 
vyko Šv. Jono Krikštyto
jo bažnyčioje su visais 
čia priimtais formalumais. 
Jaunuosius bažnytinėmis 
apeigomis sujungė Klebo
nas kun. P. Ažubalis, pasa
kęs jaunavedžiams labai 
gražų, šiltai ir nuošird
žiai skambėjusį pamoks
lą ir palinkėjo laimingo gy
venimo. Klebonas pasid
žiaugė, kad vestuvėse da
lyvauja daug montrealie - 
čių.

Sutuoktuvinių apeigų me
tu giedojo op. sol. E.Kard
elienė ir sol.V.Verikaitis, 
vargonais palydimi komp. 
St. Gailevičiaus. Pilna ba
žnyčia žmonių pakilia nuo 
taika stebėjo apeigas, ku
rias vėlesniuose pokalbi - 
uose vertino kaip ypatin
gai iškilias.

Labai gražiai atrodė jau 
nųjų eisena,kuriai asista 
v o lietuviškai gražios ir 
stilingai estetiškai atrod- 
žiusios poros:I. Renkaus - 
kaitė su V.Rupšiu, V.Liui- 
maitė su S.Masioniu, B. 
Lorbergs su R.Grigu,A. 
Lukoševičiūtė su S. Bar
šausku, K .Krūminaitė su 
K.Barteška, o visų prie
šakyje jauniausioji pora: 
Inutė Lukoševičiūtė ir My
kolas Benius is.

Vakare Prince George 
viešbučio, salėse vykctur- 
tingai paruošta puota, ku
riai vadovavo pirmasis pa-

ŠESTADIENINĖ mokykla 
UŽBAIGĖ MOKSLO METUS

Retai kada prisikėlimu sa
le buvo taip sausakimša (ca. 
800), kaip praeitą šeštadie
nį švenčiant šeštadieninės 
mokyklos mokslo metu užbai 
gą ir kartu Motinos Dieną.

Trisdešimt trims dešimties 
metų mokyklos absolventams 
konsulas J. Zmuidzinas įtei
kė pažymėjimus, sveikino pa 
reigūnai. Ilgesnį žodį moti
nos tema pasakė Judita Cup 
linskiene. Puikiausiai sce
noje pasirodė du, jaunesnių- 
ir vyresniu mokinių, chorai 
su daugumoje naujomis, beje, 
dabar Lietuvoje parašytomis 
dainomis. Taipogi šoko irgi 
dvi tautiniu šokių grupes, su 
tartines švilpė skautai sku
dutininkai. Užbaigai dar bu
vo Z. Orentienės baleto stu
dijos mokinių pasirodymas.

Šį kartą programa buvo su
maniai sudaryta. Mokslo me
tu pabaigtuvių ceremonijos 
kondensuotos,pagrindinis žo
dis trumpas ir taiklus, dainų 
ir šokių numeriai įvairūs. Tik 
tai kodėl šia proga reikėjo 
reklamuoti privačią baleto 
studija, kurios pasirodymas 
perkrovė šią gerai sutvarky- 
tą programą.________ ab.
brolys-V.Rupšys, skaitęs 
sveikinimo telegramas ir 
kvietęs sveikintojus. ČiL 
sveikinimus pareiškėkun. 
P. Ažubalis, E.Kardelio - 
nė ir P.Lukoševičius. Lin
kėjimus pareiškė jaunos
ios tėvelis E.Smilgis ir 
jauno jo-Jonas Lukoševi
čius, kurio kalbą reikia 
laikyti klasiška: jo troš
kimas, kad sūnaus ir mar
čios namuose skambėtų li
etuvių kalba, kad juos ma 
tytų lietuvių subuvimuose 
ir lietuvių bažnyčiose.
Atsiliepdamas į sveiki

nimus, Jonas-Vaidevutis 
dėkojo tėvams už auklė
jimą, mokslinimą, visiem 
už sveikinimus ir jų šve-

Dr.P.MORKIS

DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais 

pagal susitarimą.

(1082 Bloor W„ Toronto) 
(į rytus nuo Dufferin St ) 

Raštinė: LE 4-4451.

TORONTO SKAUTŲ
BŪKLAS

Toronto skautai, Ram- 
byno ir Šatrijos tuntai , 
labai gražiai,pavyzdingai 
įsirengė savobūklą Pran
ciškonų parapijos nauja
me pastate. Būklas atro
do kaip tautodailės mu
ziejus. Sienos apkabintos 
netik skautų ženklais, 
mazgų fotografijomis,bet 
tautiniais dirbiniais .dro
žiniais (P.Misevičiaus ir 
kt.), skulp. J. Dagio dro
žiniu (Paimsim arklą, 
knygą,lirą),rateliu(P.M .) 
lietuviškomis juostomis , 
rankšluosčiais (iš Lietu
vos), Sibiro liet, maldak-r 
knyge,Lietuvos Vyčiu, Ba 
den Powell paveikslu, 
skautų gairėm, albumais 
ir kt. Reikia užeiti ir pa
žiūrėti.Išpuošimo planus 
padarė arch.dr.A. Kulpa- 
vičius, vykdė darbus sk. 
A.Jankaitienė. Dirbo visi 
s kautai. Lėšas davė skau
tų Tėvų K-tas ir kt.

Bravo skautai.

ntės pagerbimą atsilank
ymu.

Puota ir šokiai vyko iki 
leidžiamo laiko ir buvo 
graži ir maloni susitiki
mais, pašnekesiais ir pa
žintim is.

Jaunavedžiai povestuvi
nės kelionės išvyko į pie
tus.

dėjo kuopos pirm. Ig.Petraus-

NEWS IN REAL ESTATE
1MMEUBLES - DERAGON & RIENDEAU REALTIES

7623 Edouard Street, LaSalle.
Tel. 365-4872

Mūsą ilgamete 
praktika 

padės sutaupyti 
daug 

pinigo 
ir

sąžiningas patarnavimas padės išspręsti Jūsų 
pirkimo problemas perkant namus. Pirmieji ir 
antrieji morgičiai yra parūpinami tiesiog pas mus. 
P r a š o m skambinti: T ei: 365 - 4872.

(Mes paimsime iš namą).

DR. A. O. JAUGELIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA

1410 Guy Street, 1 aukštas 
11 • 12 kambarys.

Tel: 932-6662: namą 737-9681

advokatas

JOSERH P. MILLER •
B. A., B. C. L. 

Suite 205 
168 Notre Dame St. E.

UN 6-2063 ir UN 6-2064

DR. V. GIRIUNIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA

533° !■'Assomption Blvd.
Tel. 255- 3535.

NOTARAS
J. BERNOTAS

B. A., B. C. L.
Sun Life Building 

Suite 200 1.

Tel.: UN 6-4364

J. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS

SIUVU IR PARDUODU

Taisau ir Remodeliuoju 
Vasaros laike saugojimas 

/ Storage /.

6396 Bannantyne, Verdun, 
PO 7-6183,

11 IIV /A. 1465 De Scve St' Mon,real 20' p QIk l> H S> TEL 766 - 5827

EXPO 67 PASPORTŲ AGENTŪRA

Parduodami visų rūšių Expo 67 pasportai su nuolaida. 
Informacija siunčiama nemokamai.

AR ŽINOMA, KAD

’’NEPRIKLAUSOMOS 
LIETUVOS” SPAUSTUVĖ

spausdina bilietus, paku etinius, tiži- 
tinęs ir padėkos korteles, įvairius 
b laikus, receptams lepelius, vedybi
nius pakvietimus, mirties atveju už- 
ur jautos laiškus, visokius ” statemer 
tus”, vokus su adresais, laikraščius.

MOK A už:
Depozitus 4.4%
Numatyta už serus 5!4% 
Nemokamas gyvybės draudimas 
iki $2.000 bendros santaupų 
sumos.

1 M A už: j
Nekiln.turto paskolas 7% 
Asmenines paskolas 7.6% 
Investacines paskolas 8-4% 
Pigus paskolų draudimas iki 
$10.000.

KASOS VALANDOS:

1465 DE SEVE: ROSEMOUNTO SKYRIUS:
Sekmodieniois 10.30 - 12.30.

Darbo dienomis: 10.00 — 3.00 vai. 3907 Rosemount Blvd., tel. 722-3545 
kasdien, išskiriant pirmod. ir šeštad. Oienq; penktad. 1.00 - 6.00 vai.

Vakare: trečiadieniais ir IVakare: pirmadieniais, trečiadieniais
penktadieniais 7.00 - 9.00 vai. j ir penktadieniais 7.00 -9.00 vai. 

-----  ..

LAIKRODININKAS
ANTANAS ŽUKAS 
1855 WELLINTON ST. 

Tel. WE 2- 0644.
TAISAU IR PARDUODU 

ŽEMOMIS KAINOMIS 
LAIKRODŽIUS IR JUVELYRUS.

PATARNAVIMAS-
YRA

PAGRINDINIS
Adomonis Insurance 

Agency Inc.
darbo principas.
EILĖS METŲ DARBO PRAKTIKA PARODĖ, 

KAD PATARNAVIMAS LENGVAI KONKURUO
JA SU KAINOS PIGUMO PRINCIPU.

KAINOS PIGUMO PRINCIPAS JUMS SUTAU
PYS DAUGIAUSIA TIK DESĖTKUS DOLERIU. 
PA’IARNAVIMAS JUMS SUTAUPYS ŠIMTUS 
IR DAUGIAU DOLERIŲ.

Palyginkite

Adomonis Insurance 
Agency Inc.
TEL: 722-3545

Tikslus ir greitas 
patarnavimas

"Profesionalus Patąrėjas- 
yra apdraudos agentas, 

kuriuo galima pasitikėti”

SĖST A DIE MS PEI?

Kviečia visus atsilankyti i 
Intercontinental klubą, kuris 
yra 696 St. Catherine Street W., 
(prieš T.Eaton’o krautuvę).

Kreipkitės asmeniškai pas 
Joe Stankaitis.

Talisman
INTERCONTINENTAL CLUB

Cocktails • Dancing Nightly

Europietiška muzika ir šokiai 
kiekvieną naktj - jausitės kaip 
Bavarijoje.

Tel. 861- 1507

Manager of the Club.

AS KAS

STO T I

BANGA 1410, 5-30 VALANDĄ VAKARO.
Programos vedėjas L. Stankevičius 

Tel. 669- 8834.

A. NORKELIŪNAS
Commisioner of the Superior Court of Montreal 

MONTREAL ENTERPRISES REG’D 

VISŲ RŪSIŲ DRAUDIMAS.

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

Sales Limited

4415 Bannantyne Avė., 
Verdun.

F A I CON-F AIR LANE
GALAXIE—THUNDERBIRD

MUSTANG —TRUCKS

U S ED CARS 
1 year guarantee.

Kreipkites [
LEO GURECKAS 

Sales Managers Assistant 
Keating Ford lietuvis atstovas 

769-8831.

Tel. namų DO6-2548 
Įstaigos 769-8529.
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